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Uniunea Scriitorilor din România priveşte cu tot mai
multă îngrijorare actele de legiferare în materie de Justiție şi
atrage atenția asupra efectelor lor negative, atât în privința pă
cii sociale din țară, cât şi în privința imaginii şi prestigiului Ro
mâniei în arena internațională.
Reamintim, dacă mai este cazul, că Uniunea Scriitori
lor nu este o organizație partizană şi nu face altă politică decât
cea a culturii române. Însă, prin natura ei, ca breaslă intelec
tuală, nu poate rămâne fără reacție atunci când în societate
sunt înregistrate disfuncționalități care amenință echilibrul şi
amanetează viitorul națiunii. În condițiile în care România are
probleme structurale grave – cum ar fi dezechilibrele macro
economice, starea infrastructurii, nivelul scăzut al investițiilor
publice, deficiențe grave ale sistemului de sănătate, respectiv
de învățământ –, care pot şi trebuie rezolvate prin actul de gu
vernare, concentrarea exclusivă asupra măsurilor de reorga
nizare a Justiției este de neînțeles din punctul de vedere al in
teresului național. Zeci de mii de români pleacă anual dintr-o
țară în care sunt atât de multe de făcut şi în care există atâtea şi
atâtea posibilități pentru fiecare din cetățenii ei.
Suntem de acord că o reformă în justiție este necesară,
atât pentru a putea duce mai departe lupta contra corupției,
cât și pentru a pune capăt unor abuzuri. Dar suita de măsuri
luate în ultimul timp, vizând reorganizarea Justiției, măsuri in
coerente și haotice, fără consultarea specialiștilor și a corpului
magistraților, nu doar că îngreunează lupta împotriva corupției,
dar a scos în stradă mii de oameni din toate categoriile sociale
și profesionale. De asemenea, a coalizat o largă neîncredere
europeană față de țara noastră.
Uniunea Scriitorilor apreciază că există riscul ca re
petatele măsuri în materie de Justiție să ducă, simultan, la o
fractură socială şi la o izolare internațională a țării noastre.
Pentru a elimina acest risc, Uniunea Scriitorilor solicită actu
alei majorități parlamentare să renunțe la tentativa de a con
trola Justiția şi să se concentreze pe efortul de a scoate Ro
mânia din starea de subdezvoltare cronică în care se află. Ar
fi un efort benefic atât pentru societate, cât şi pentru clasa po
litică românească, în ansamblul ei. Suntem dispuşi ca breaslă
intelectuală cu un mare număr de membri şi în măsura com
petențelor noastre în domeniul cultural să participăm insti
tuțional la acest efort de regândire a României, fără de care,
oricât s-ar extinde controlul politic asupra diferitelor domenii
de activitate şi oricât s-ar recicla discursul patriotard de altă
dată, nu e de aşteptat niciun progres real. n
Comitetul Director
al U.S.R.
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„Ultimul Ovidiu
al fantasmelor“

CRONICA literarA/
/
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nou, magnetic și imperfect. Ba mă port necuviincios
cu poetul tânăr din mine. Aș vrea să mai scrie și
el câte ceva, în maniera lui, dar nu-l las. Așa cum
nu-i permit să fumeze ori să bea alcool. Citindu-mi
ineditele, a strâmbat din nas. Bătrâne, ai cam luat-o
razna!“
umeroase versuri din aceste inedite se regăsesc,
uneori rescrise, rearanjate, în compunerile
din La opt, gaura cheii și ale patimi, volum
în care figurează, alături de câteva poezii noi, și
poeme din trecut, de exemplu, Absență, Adio și rouă
(cu versul pe care l-am subliniat „Ultimul Ovidiu
al fantasmelor“), dar și altele. Ovidiu Genaru, e de
observat acest lucru, își reia, uneori la mari distanțe
în timp, atât poeme, cât și formulări sau metafore.
La opt e un poem lung, întins pe apoape
douăsprezece pagini, care narează, fie la persoana
întâi, fie la a treia, în scurte fragmente juxtapuse,
viața dintr-un bloc oarecare („Vor fi bile rostogolite
pe parchet/ Vor fi gândaci de bucătărie din Asia/
Doar nu locuim în vid“), cu locatari oarecare, dintrun oraș „sub laba pâclei“, unde „soarele-i rece
parcă muls de guri de naufragiați“. Naratorul, care
se declară autoironic „doar scriitorul călare pe două
decenii“, pentru că vecinii îl respectă numai „ca expert
contabil“, e octogenarul de la etajul opt: „La opt unde
locuiesc mi se freacă spinarea/ de Dumneavoastră
Astronomie/ Deși sporovăim pe balcon împreună/
despre sfârșitul lumii/ totuși cu Domnul nu-mi permit
să fim la pertu./ Puțin respect/ ca-n vremurile bune“.
Îl surprindem însă și singur pe acoperiș, așezat pe
un trepied, îngândurat de faptul că nu a aflat încă ce
e „Dincolo“.
În esență, ar fi vorba de o „sporovăială“, cam
fără cap și fără coadă (una dintre temele pe care le atin
ge poemul e chiar absența comunicării între oameni),
despre anonimatul și promiscuitatatea existenței,
despre sentimentul de gloată, despre mizeriiile trai
ului în colectiv, despre lașitate și egoism, despre bă
trânețe, boală, durere („Există un perpetuum mobile
al durerii“), despre moarte, chiar dacă, pe moment,
viziunea livrată e una rizibilă: „Atunci când o să sune
la ușă noi seniorii/ ținem morțiș ca moartea să fie per
fect sănătoasă,/ Să nu zacă la pat. Să nu fie lividă./ Să
fie atletică./ Nu ne este indiferent finalul“.
ucrurile se petrec destul de monoton și mecanic,
dar cerul tern, uniform al poeziei se deschide
odată cu ivirea metaforei pregnante, în timp ce
apelul la suflet apare ca o premieră la Ovidiu Gena
ru: „Noaptea e stacojie de febre luminile mici/ de
oraș/ sunt net inferioare lunii/ Mă poziționez astfel
încât sufletu-mi e centrul/ universului/ Ca durere
vreau să spun,/ Fluidul ăsta umple spațiul din Calea
Lactee./ Jos/ o salvare transportă altă salvare/ legate
una de alta cu cabluri și drugi formează/ o coloană
de urgențe/ penetrând celofanul subțire al nopții“.
Urmând nucleele de poezie veritabilă, nu
puține, se poate compune și recompune peisajul în
tregului volum. Astfel în Înregistrări, poem în care
sunt consemnate mai multe voci, fiindcă „viața la
bloc e un roman“ și la toate etajele „se aude un vuiet
biografic“, o interpelare, venită parcă la întâmplare,
se dovedește a fi una dintre cheile acestei poezii,
a spațiului închis, fără ieșire, în care „buncărul er
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metic“ pe care îl descrie poetul funcționează ca
o metonimie: „Dar bătrânețe de ce atâta grabă
ucigașă?“ „Întreabă vântul cum îmbătrânim“ –
sună, enigmatic, un alt vers memorabil care vine
în întâmpinarea apostrofei. Într-un poem diferit,
evocatorul, „înconjurat indefinit de bătrânețe“, re
memorează „lumina orbitoare“ a copilăriei: „Era
un soare proaspăt/ nou născut/ de-o zi“. Să mai
reamintim o frumoasă terțină („Pasărea criză și cu/
pasărea temniță/ veghează deasupra cortului meu
de hârtie“) care definește „omul problematic“ (în
accepțiunea lui Gustav René Hocke) din ultimele
poeme ale lui Ovidiu Genaru.
oemul Jurnalul din ap. 66 etaj 10 conține no
tații dintre cele mai virulente, revelatoare pen
tru atmosfera care domină culegerea: „Spune-mi ce
gătim azi?/ Cum se moare în bloc./ Lumea miroase
a sulf și a Chanel“; „Nevroza mea divină/ poezia“;
„Oraș sfârtecat de claxoane și reaua prevestire/ a
viitorului“; „Torturează-mă smulge-mi mărturisirea
că sunt viu“; „În urbea noastră majestuosul gri
mental./ Și nu vor fi ieșiri“. Din Insomnie sunt de
semnalat versurile: „Noaptea în miezul altei nopți în
pirosfera ei/ îmi tângui necredința/ și aprind/ lumina
orbitoare a insomniei“. În Freziile lui Dumnezeu
se impune incipitul: „Stam cu întunericul în mine
și așteptam salvarea/ Afară domnea indiferența
municipală“.
În celălalt poem lung al volumului, Gaura
cheii, întâlnim, de asemenea, versuri și secvențe
remarcabile prin puterea sugestiei: „Uneori/ în ur
mă auzi cum se închide hubloul“; „E o lume de
hipertensivi incurabili/ care sâmbăta se roagă de
inima lor:/ inimă/ rogu-te să lucrezi pentru noi
și duminica“; „Prin somn auzim frecușul stelar
al frigului galactic/ care pilește ceva fără scop“;
„Strada-i/ propice pustiului lăuntric/ iar noi mereu
singuri fiecare cu pulsul lui“; „Eu sunt doar unul./
Sub cerul înstelat doar unul care apune încet/ la
etajul opt./ Nici de asta nu sunt prea sigur“; „Noapte
de noapte buimac/ octogenarul de la opt atinge
din greșeală/ cu tâmpla/ călcâiul lui Dumnezeu./
Scuze./ Are insomnie. Coboară prudent la parter
și ascultă/ cum timpul pătrunde în buncăr/ pe
gaura cheii“. În genere, viziunea timpului, repetată
precum un refren, care se furișează pe gaura cheii
aducând cu el moartea, ne sensibilizează prin con
cretețe: „Și totuși timpul intră secret pe gaura cheii/
purtând sub braț dosarul cu ferpare/ ținut strict la zi
de Domnul“.
ăsim în acest volum de poeme un „ultim
Ovidiu al fantasmelor erotice“, dar găsim,
mult mai amplu reprezentat, și un Ovidiu Ge
naru (octogenarul de la opt) al altui tip de fantasme,
ale ființei, care pretind o scriitură laconică și gra
vă. Poemul care închide culegerea ne-o expune
plenar: „Se/ înnourează ca o bătrânețe// Și nu mi se
răspunde/ Pustietatea/ nu-și mai deschide fereastra
să mă uit în ea/ Și nu mai am timp“. n
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Ovidiu Genaru,
La opt, gaura cheii și alte patimi,
Junimea, 2018
Poezii: antologie: 1967-2017,
Cartea Românească Educațional, 2018
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ubitor de autoportrete, preferință care ar putea con
stitui, și ea, un indiciu pentru forma de expresie cu
precădere favorizată, Ovidiu Genaru ne oferă un
astfel de tablou în oglindă, rezumând, cu luciditate,
inteligență și umor, cam tot ceea ce s-a spus, de-a
lungul anilor, despre stilul și poezia sa. Iată, așadar,
în locul unei introduceri în limbaj critic, acest poemautoportret al autorului, lucrat în culori vii, incitante,
tocmai pentru că parodiază, într-un fel, limbajul
critic, poem intitulat Prea (un titlu mai vechi era
eminescianul Criticilor mei): „Mi-au spus că aș fi prea
ironic și vai/ că întunericul meu ar fi prea inteligent/
Că n-am metafizică și/ că prea mă ocup de nuduri
și curburile lor./ Că nu explorez marile umbre că
sunt prea artist/ prea elaborat prea nu știu cum. Prea
esopic./ Ba că aș fi prea intelectual. Asta e rău?/ Și că
practic o alchimie secretă care dă de bănuit/ că sigur
Genaru ascunde ceva./ Că sunt un frivol un galant un
echivoc un ubicuu/ un senzual de stânga un hedonist
de dreapta/ un marginal de centru un jovial un burlesc/
pe scurt un polistilist derutant./ Când un lucid caligraf
când – mă rog – un decatlonist al literaturii/ ceea ce
firește e strict interzis fiindcă doar unul/ e Fernando
Pessoa excepția. Alții nu./ Că ar fi nimerit să rămân în
pijamaua mea/ cu dungi/ un Cehov de Moldova cum
singur mi-am zis-o./ Apoi mi-au reproșat rafinamentul
dicția caligrafia/ vulgarul aluzia indecența indiscreția./
Pe scurt: că aș fi un manierist./ În concluzie: că sunt
ultimul./ Ba că aș fi prea nominalizat și asta îngri
jorează./ Că disimulez/ că din păcate sunt octogenar
și nu optzecist/ adică eufemistic vorbind că aș fi
oarecum postum/ Că pe scurt nu sunt îndeajuns de în
viață./ Că nu corespund cu mine însumi/ Că mi-am
ales greșit locul în care să mă nasc/ că s-ar impune să
fiu cu totul și cu totul altcineva/ posibil o persoană din
București.// Știam că ceva nu este în regulă“.
upă cum se observă, dând cele două titluri folo
site pentru poem (Criticilor mei și Prea), mă
refer la cele două volume în care acesta apare,
amândouă publicate în 2018: la antologia Poezii
(1967-2017) și la placheta intitulată La opt, gaura
cheii și alte patimi, în care autoportretul este rescris
și ușor modificat. Tipărită la o jumătate de veac de
la debutul editorial al autorului, antologia Poezii este
a cincea din bibliografia lui Ovidiu Genaru. Câteva
precizări din cuvântul introductiv („Câteva detalii“)
merită a fi reproduse: „Mi-am dorit o lectură fluentă,
inteligentă și mai ales plăcută. Impactul emoțional,
șocul metaforic m-au
fascinat întotdeauna ca
instrumente sigu
re de
amplificare a persua
siunii textului. Sunt –
sau aș fi, după cum mă
deconspiră domnul Ni
colae Manolescu – un
manierist. M-a ghicit.
M-a definit. Citindu-l
atent pe Gustav René
Hocke, recunosc cu mâ
na pe inimă că mă simt
bine să fiu considerat
manierist.
Despre ineditele
de la sfârșitul antologiei
am numai cuvinte de
laudă. Fără modestie.
Scriu parcă într-o altă
limbă, pe întuneric. Par
că am descoperit ceva

ViaTA
S/i OperA
/
ALEX S/ tEFANESCU

MOTTO:
„Satul nostru-i mare tare.
Satul nostru capăt n-are.
Până la bunicul Petru
Este cam vreun kilometru
Până la unchiul Andrei
Kilometri sunt vreo trei.
Nu-i cunosc pe cei din vale,
Da-i salut pe toți în cale.“
Grigore Vieru
SARA PE DEAL DE MIHAI EMINESCU.
Sara pe deal este singura poezie a lui Emi
nescu în care apare un sat. În toate celelalte poezii
ale lui, mediul rustic lipsește cu desăvârșire. Și
aceasta în condițiile în care ambianțele evocate
sunt de o mare diversitate: păduri necuprinse, spa
țiu cosmic, castele, saloane burgheze, biserici, ca
mere sărăcăcioase din „orașul furnicar“, lacuri,
mări, munți, deșerturi, câmpuri de bătălie. În Sara
pe deal, este descris un sat, seara, așa cum îl vede
un îndrăgostit așteptat de iubita lui pe un deal din
apropiere, sub un salcâm:
„Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,/
Streşine vechi casele-n lună ridică,/ Scârţie-n vânt
cumpăna de la fântână,/ Valea-i în fum, fluiere
murmură-n stână.// Şi osteniţi oameni cu coasa-n
spinare/ Vin de la câmp; toaca răsună mai tare,/
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara,/ Sufletul
meu arde-n iubire ca para“.
Reprezentarea satului are, ca să ne expri
măm astfel, și imagine și sonor. Fiecare element din
enumerare este bine ales și expresiv. Norii străpunși
de ultimele raze de soare, streșinile care, proiectate
pe cer, se învecinează cu luna, cumpăna de la fân
tână, mișcată greoi de vânt, negura lăsată peste sat,
zvonul ultimelor pregătiri pentru noapte de la stână,
sunetul clopotului de la biserică propagându-se în
întreg spațiul – din toate acestea se înființează în
mintea noastră satul. Cu instinctul său artistic si
gur, Eminescu adaugă, dar și opune, ansamblului
prezența incandescentă a celui care iubește.
Este pentru prima și ultima dată când Emi
nescu își imaginează o întâlnire de dragoste în ve
cinătatea ocrotitoare a unei așezări umane. Îndră
gostiții lui se refugiază de obicei în locuri care nu
aduc aminte prin nimic de civilizație. Dar de data
aceasta ei se întâlnesc la marginea unui sat, pe un
deal, de unde se poate vedea panorama vieții la țară,
la sfârșitul unei zile de muncă. Totul pare în sat în
ordine pentru totdeauna.
Poemul, publicat în Convorbiri literare la 1
iulie 1885 a fost scris după nefastul an 1883, când
poetul a avut primul acces de nebunie și a fost inter
nat într-un sanatoriu din București și, apoi, într-unul
de lângă Viena. Dacă luăm în considerare această
împrejurare biografică, ne putem gândi că, speriat de
ceea ce se poate întâmpla cu mintea lui, Eminescu a
simțit nevoia să se adăpostească, în imaginație, întrun sat românesc generic, mai sigur decât orice sana
toriu. Dar toate acestea sunt simple speculații.
Poemul merită recitit vers cu vers, cu atenție,
ca să ne bucurăm de frumusețea lui literară.

„Sara pe deal buciumul sună cu jale,
Turmele-l urc’, stele le scapără-n cale,
Apele plâng clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară,
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină.
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,
Streşine vechi casele-n lună ridică,
Scârţie-n vânt cumpăna de la fântână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.
Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare
Vin de la câmp; toaca răsună mai tare,
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara,
Sufletul meu arde-n iubire ca para.
Ah! în curând satul în vale-amuţeşte,
Ah! în curând pasu-mi spre tine grăbeşte:
Lângă salcâm sta-vom noi noaptea întreagă,
Ore întregi spune-ţi-voi cât îmi eşti dragă.
Ne-om răzima capetele − unul de altul
Şi surâzând vom adormi sub înaltul,
Vechiul salcâm. − Astfel de noapte bogată,
Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?“
Fiecare vers are o cezură care, surpriză, îl
taie în două părți asimetrice: una de patru și alta de
opt silabe (nu egale, ca în alte poeme ale lui Emi
nescu, situație în care cezura trece aproape neob
servată: „Nourii curg, ... raze-a lor şiruri despică/
Streşine vechi ... casele-n lună ridică“.
Rostit cu voce tare, poemul dă, drept urmare,
o sugestie de preaplin al emoției (este ca și cum
personajul liric s-ar îneca de un surplus de trăire).
Când a recitat poemul pentru radio (înregis
trarea, datând din 1956, încă se păstrează, o putem
găsi și pe internet), Mihail Sadoveanu a evidențiat,
în stilul său calm, patriarhal, tocmai această pauză de
relansare a fiecărui vers, prea încărcat de reverberații
afective ca să poată fi rostit fără întrerupere.
*
MIORIȚA (ÎN VARIANTA LUI VASILE
ALECSANDRI). Balada populară Miorița i-a fer
mecat pe aproape toți cei care au citit-o sau ascultat-o
în cei peste o sută și cincizeci de ani de când a fost
pusă în circulație. Varianta cea mai cunoscută i se
datorează lui Alecu Russo, care a descoperit-o (la
Soveja, în Vrancea), și lui Vasile Alecsandri, care
i-a dat forma definitivă. Această variantă, rezultată
din prelucrarea unui text folcloric de un poet cult,
a redevenit folclor, fiind recunoscută și adoptată de
creatorii și interpreții de poezie populară.
Un folclorist și etnolog astăzi aproape uitat,
Adrian Fochi, a identificat acum peste o jumătate de
secol aproape o mie de variante ale baladei Miorița
pe întreg teritoriul țării, unele precedând-o pe cea
arhicunoscută, altele derivând din ea.

Satul românesc
în rama poeziei
Balada este deci mai mult decât o baladă, este un
mit al românilor, un act de identitate al culturii naționale.
Drept urmare, a generat o mare agitație intelectuală, a fost
proslăvită și denigrată, a devenit obiect de dispută pentru
ideologii de toate orientările. Trist spectacol, acela al ide
ologizării unei poezii frumoase.
Pentru că Miorița aceasta este, înainte de orice alt
ceva, o poezie frumoasă. Trebuie să ne regăsim seninăta
tea necesară pentru a o reciti și a ne lăsa emoționați de ea.
Primele versuri, simple, alunecătoare, sună ca un
început de cântec:
„Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Iată vin în cale,
Se cobor la vale
Trei turme de miei
Cu trei ciobănei
Unu-i moldovean
Unu-i ungurean
Şi unu-i vrâncean“.
Remarcăm inspirata descriere sintetică a peisaju
lui: „o gură de rai“. Ca și rapida aducere în prim-plan a
celor trei ciobani, proveniți din trei provincii istorice ale
României. Ciobanii aparțin ca personaje ‒ au observat so
ciologii ‒ satului românesc. Numai că ei sunt țărani ple
cați într-o aventură, în munți, iar când se întorc în sat au
ce povesti. În expedițiile lor anuale se poate întâmpla să
fie atacați de lupi, să aibă de înfruntat o furtună năprasni
că, să cadă într-o prăpastie. De data aceasta se întâmplă
cu totul altceva:
„Iar cel ungurean,
Şi cu cel vrâncean,
Mări se vorbiră
Şi se sfătuiră
Pe l-apus de soare
Ca să mi-l omoare
Pe cel moldovan
Că-i mai ortoman
Ş-are oi mai multe,
Mândre şi cornute,
Şi cai învăţaţi
Şi câni mai bărbaţi...“
Complotul îi este dezvăluit ciobanului moldovean
de una din oile lui, considerată năzdrăvană. Această co
municare supranaturală, departe de a fi fantezistă, cum i
se poate părea unui orășean, pleacă de la o solidaritate
afectivă reală care apare în timp între un cioban și câinii
și oile lui.
Ciobanul nu vorbește despre atentatul pus la ca
le împotriva sa. În schimb, îi încredințează ființei care îi
este devotată un fel de testament vorbit. De aici nu re
iese, cum crede multă lume, preluând mecanic ideea,
că acceptă pasiv moartea, ci doar că se pregătește pen
tru eventualitatea că va fi omorât. De altfel, verbul re
feritor la moarte este la modul condițional: „de-a fi să
mor“. Ceea ce înseamnă „dacă o fi să mor“. (Clișeul cu
„pasivitatea românului“, cu „spiritul mioritic“ care ar
consta în resemnarea în fața morții este adoptat de cei
care nu obișnuiesc să gândească pe cont propriu sau
care, în mod premeditat, cultivă disprețul față de spiritul
românesc. În fond, și mulți oameni de afaceri americani,
considerați prin definiție oameni de acțiune, obișnuiesc
să-și facă un testament înainte de a se sui în avion pentru a
traversa Atlanticul. Și ei raționează asemenea ciobanului
din Miorița: „de-a fi să mor“.)
„‒ Oiţă bârsană,
De eşti năzdrăvană
Şi de-a fi să mor
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În mod impresionant, ciobanul aflat în pericol de
moarte are grijă să-i ocrotească el pe alții. Vrea ca oile să
nu afle, în caz că va păți ceva, ce anume a pățit:
„Iar tu de omor
Să nu le spui lor...
Să le spui curat
Că m-am însurat
Cu-o mândră crăiasă,
A lumii mireasă;
Că la nunta mea
A căzut o stea;
Soarele şi luna
Mi-au ţinut cununa;
Brazi şi păltinaşi
I-am avut nuntaşi;
Preoţi, munţii mari,
Păsări lăutari,
Păsărele mii,
Şi stele făclii!“
Această reprezentare a morții ca o nuntă este an
tologică, prin măreție și tragism, prin bunătatea priciară
a unui om simplu, prin capacitatea acestuia de a se salva
prin frumusețe.
Balada culminează cu evocarea mamei, evocarea
simplă și răvășitoare, de un dramatism care nu alunecă ni
ciodată în melodramă:
„Dacă-i întâlni
Măicuţă bătrână
Cu brâul de lână,
Din ochi lăcrimând,
Pe culmi alergând,
Pe toţi întrebând
Şi la toţi zicând:
Cine-au cunoscut,
Cine mi-au văzut
Mândru ciobănel
Tras printr-un inel?
Feţişoara lui,
Spuma laptelui;
Musteţioara lui,
Spicul grâului;
Perişorul lui,
Pana corbului;
Ochişorii lui,
Mura câmpului!...
Tu mioara mea,
Să te-nduri de ea

Şi-i spune curat
Că m-am însurat
C-o fată de crai,
Pe-o gură de rai.
Iar la cea măicuţă
Să nu spui, drăguţă,
Că la nunta mea
A căzut o stea,
C-am avut nuntaşi
Brazi și păltinaşi,
Preoţi munţii mari,
Păsări lăutari,
Păsărele mii,
Şi stele făclii!...“
Mama nu trebuie să tie că la nunta fiului ei a
căzut o stea. De ce? Pentru că, fiind țărancă, ar în
țelege imediat ce s-a întâmplat cu adevărat. Potrivit
concepției populare, la moartea fiecărui om cade din
cer o stea.
*
SUFLETUL SATULUI DE LUCIAN BLA
GA. Se află în circulație, ca un bun public, o frază
inspirată, de neuitat; ea nu-și epuizează capacitatea
de a emoționa ori de câte ori ar fi repetată: „Eu cred
că veșnicia s-a născut la sat“. Această frază repre
zintă al doilea vers din poemul Sufletul satului pe
care îl reproduc în continuare integral:
„Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei.
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept,
ci adânc în pământ undeva.
Uite, e seară.
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi,
ca un miros sfios de iarbă tăiată,
ca o cădere de fum din streşini de paie,
ca un joc de iezi pe morminte înalte.“
Satul înseamnă pentru români sentimentul de
stabilitate. Putem găsi ceva frumos, fără îndoială, și
într-o existență nomadă și anume aventura, repetata
schimbare de decor, posibilitatea de a cunoaște alte
civilizații. Dar mutarea dintr-un loc în altul este și o
sursă de nesiguranță și teamă.
Satul îi face pe oameni să simtă că au un loc
al lor pe planetă, că trăiesc de sute de ani în deplină
legitimitate, continuând ce au creat alții înaintea lor
și lăsând ceea ce au creat ei urmașilor. Cu marea lui
sensibilitate, Lucian Blaga a înregistrat sugestia de
eternitate pe care o dă orice așezare țărănească. Și
a găsit un mod original de a ne face să înțelegem
această idee, de fapt, pentru a ne face s-o trăim. Poe
mul său este conceput ca o lecție pe care poetul o
ține unei copile. Numai că lecția nu are nimic didac
tic, transmite emoții, nu informații.
Să recitim:
„Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet,
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept,
ci adânc în pământ undeva.“
La țară orice gând e mai încet și inima-ți
zvâcnește mai rar ‒ un mod de a spune că acolo

ființa omenească a rămas la ritmul ei dintotdeauna,
la ritmul naturii. O greșeală a omului citadin este
accelerarea nesăbuită a modului de trăi în căutarea
de plăceri obținute repede și fără efort. Culmea este
că în lumea modernă această accelerare este con
siderată un progres.
În cunoscutul său roman Lentoarea, Milan
Kundera demonstrează, cu mijloacele unui prozator,
că precipitarea vieții nu este compatibilă cu memoria.
Își ilustrează ideea cu o scenă din viața de fiecare
zi: un om care merge grăbit își încetinește mersul
sau se oprește cu totul când vrea să-și amintească
ceva. În vremea noastră însă aproape nimeni nu-și
mai încetinește mersul. Nu întâmplător omul de azi,
numit de Horia-Roman Patapievici „omul recent“,
trăiește ca un om lipsit de trecut.
Omul generic evocat și admirat de Lucian
Blaga are trecut. Inima lui nu bate în piept, ci undeva
adânc în pământ. Cine ar putea dezrădăcina un om
căruia inima îi bate adânc în pământ? A făcut-o în
istoria noastră recentă comunismul, dar n-a reușit
s-o facă decât prin crimă. Pe lista neagră a acestui
regim s-a aflat, de altfel, Lucian Blaga însuși, căruia
după război i s-a interzis să publice, adică să respire.
La țară, rănile sufletești și trupești se vindecă
mai repede. Tot datorită comuniunii cu natura:
„Aici se vindecă setea de mântuire
şi dacă ţi-ai sângerat picioarele
te aşezi pe un podmol de lut“.
Este, să recunoaștem, comică imaginea cui
va care își cumpără de la farmacie un borcan cu ar
gilă ca să-și ungă o rană. Cum să cumperi la bor
can aer curat sau lumină solară sau pământ? La țară
toate acestea sunt la dispoziția oricui: „dacă ți-ai
sângerat picioarele te așezi pe un podmol de lut“.
Totul vindecă, nu pentru că ar avea proprietăți mira
culoase, ci pentru că este chiar mediul în care au
apărut și trăiesc oamenii de mii de ani.
Când urma o școală la București și se întor
cea în vacanță acasă, la Mălini, Nicolae Labiș nu
cumpăra mere, ca la oraș, ci le desprindea dintr-un
pom din curte. Iar dacă avea nevoie de un cal ca
să călărească pe malul râului Suha spre izvoare, lua
unul din curtea vecinei lui, fără s-o întrebe, după
cum își amintește sora lui, Margareta Labiș, iar du
pă cavalcadă îl aducea firesc în locul de unde îl lua
se. Cu ajutorul imaginației ne putem da seama ce
oameni frumoși crea civilizația țărănească.
Este exact ceea ce prețuia Lucian Blaga,
când definea în termeni filosofici spațiul mioritic.
Dar să ne întoarcem la poemul său Sufletul
satului. Momentul cel mai înalt de poezie este atins
în finalul textului, când autorul definește, în cuvinte
evanescente, esența însăși a satului, volatilă, de o fru
musețe tulburătoare:
„Uite, e seară.
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi,
ca un miros sfios de iarbă tăiată,
ca o cădere de fum din streşini de paie,
ca un joc de iezi pe morminte înalte.“
Ce ar mai fi de spus? Ar trebui poate să mai
citim o dată:
„ca un miros sfios de iarbă tăiată,
ca o cădere de fum din streşini de paie,
ca un joc de iezi pe morminte înalte“. n

5

În câmp de mohor,
Să spui lui vrâncean
Şi lui ungurean
Ca să mă îngroape
Aici pe-aproape
În strunga de oi,
Să fiu tot cu voi;
În dosul stânii,
Să mi-aud cânii.
Aste să le spui
Iar la cap să-mi pui
Fluieraş de fag,
Mult zice cu drag!
Fluieraş de os,
Mult zice duios!
Fluieraş de soc,
Mult zice cu foc!
Vântul când a bate
Prin ele-a răzbate,
Ş-oile s-or strânge
Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge!“

V A S I L E

I G N A

Poeme
Pod

Și ceva-ceva mai departe
într-un ungher de carte
am vedea generalii și artiștii
întrecându-se cu conțopiștii
scriind ode și decrete
mai pe față sau mai secrete
ciocnind ulcele și pocale
pline de consoane și de vocale
poruncind aprozilor și pifanilor
să le arunce-n niciunde
în bulboane nămoloase și afunde.
Dar ea merge înaintea luminii
călcând în picioare pălămida și spinii
precum poștașul de altădată
purtând o scrisoare îndoliată.
Pășește pe un pod din iarbă de fier
cu capetele-n cer
și domesticește cu jumătate de voce
animale nobile și jivine feroce.

Tomografie
Îl frământă ca pe un aluat transparent
și-l amestecă cu părul ursitoarelor.
Apoi îi împletește cosița cu
buclele îngerilor și-o înfășoară
într-o doară
pe oscioarele lor pline de
cețuri și de văzduh
poate de al milosteniei duh.
Dar sunt și legi pe care nu
le poate rescrie și cuvinte
ce refuză înjosirea și
smintirea de minte.
Precum cele ce se caligrafiază
cu majuscule în ceas de amiază
ori unele verbe tranzitive
ce indică la o adică
o derivă genetică cât de mică.
Ori gelozia. Adorarea
ori îngrijorarea

Periscop
Într-o margine de subpământ
se aude scârțâind roata Morii de Vânt
cu paletele jilave
învârtită de o iapă cu coastele schilave
dar neîmblânzită și murgă.
Poate că în coșul ei a început să curgă
o făină de țărână și de molii
încuscrită cu voievozii și sobolii
ce îngână cu voce tărăgănată
o fără de cuvinte diată.
Dar de aici, din Vale, nu se aude nimic.
Nici de pe Deal nu se aude.
Soarele e palid și peltic
zarea ticsită de nori
e ceas de denie
și norii te convertesc la surzenie.
Casa-i mai scundă ca gardul Grădinii
gardul mai jos decât zborul albinii
capre cu clopoței de lut
și motani la capăt de rut
invadează pajiștea și livada
și ascund în iarbă dovada.
Ziua se agăță de orizont
cu un cârlig bont
și ademenește după ea lumina
cu promisiuni și șoapte
până când se crapă de noapte
și încep să mijească obraze de iele
sulemenite ca de sărbătoare cu stele
pitice și miroazne de spumă lactee
ca sânul de fecioară a Maicii lui Isus.
Și tot ce se vede de acolo de Sus
se arată
din nebăgare de seamă și milă
prin aburita periscopului lentilă.

Time out of time
Ai grijă de tine, spuse ariciul, și se
îndepărtă șchiopătând, răsucindu-se
ca fumul unui butuc umed de fag.

Ai grijă de tine, repetă,
ghemuindu-se lângă gard
pregătindu-se să-și abandoneze
chipul de goliard
cu țepii însângerați, și deloc bavard.
Eu, zise, s-ar putea să devin o țară
cu hotarele în altă țară
un unicorn
păzit de vipere fără corn.
Ori un labirint periferic în care scaieții
se împreunează cu minotaurii dimineții.
Poate se vor topi sigiliile și ceara
va acoperi cu fierbințeala ei seara
în care năluca de argint viu a Căprioarei
s-a așternut peste umbra ursitoarei
și-au zămislit o troiță caree
se tot depărtează
făcând din miezul nopții amiază.

BEST OF

Dacă Râul s-ar retrage
dis-de-dimineață în Vale
i-am zări meandrele
șerpuind triumfale
ocolind râpa și dealurile
dezvelindu-i albia malurile
și poiana înstelată a sânilor.
Apoi pohtind pohta jupânilor
ar desface
agale
fermecatele-i yale
și delta subțire a coapselor
lăsând să pătrundă
în izvorul ei o proaspătă undă.

celor doi meri ce stau
de vorbă pe Coasta Dealului
din Feleacu
unde l-a înțărcat moartea pe dracu.
Despre ce vor fi povestind ei?
Poate că dacă aș fi mai aproape
m-aș convinge
că și-n țara lor ninge
că limba lor chiar există și că
ar fi de folos
să cobor vreo trei pași mai jos
spre a le înțelege verbul și rimele
cele de pe urmă ori primele
și foșnetul lor ce acoperă inimele.

De aici din marginea Văii
nu se aud decât pițărăii
și piticii
vocalele încălecate ale fricii.

Geometrie: Q.E.D.
Valea și-a ieșit din țâțână
de mai bine de-o săptămână.
Mâine voi pune toate cărțile la uscat
lângă mormântul lui Spirt Împărat
pe frânghia de rufe din curte
printre rochii cu poalele scurte.
Diavoli poznași biete suflete
rătăcitoare
se vor așeza la răcoare
le vor răsfoi cu băgare de seamă
ca pe niște hârțoage cu foi de aramă
vor privi de unde vine cuvântul cel mic
unde ajunge el după ce n-a spus nimic.
Fețele lor au o topografie bizară
precum fundul de călimară
din care au evadat doi detectivi
arțăgoși și vag conspirativi
precum Euler și Euclid
cu frunțile fără de rid
și cu ochii cât boaba de rouă
acoperiți cu o pieliță nouă
cu degete factíce dar práctice
ca niște gălbenușuri de ouă galactice.
Triunghiuri parabole sfere și cercuri
de joi până miercuri
proiectează un capăt de lume
cu gura plină de spume
albă ca pana corbului.
Geometria desenează cu mâna orbului.
(din volumul Periscop,
în pregătire)
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stropiţi cu ea suflete şi trupuri lecuite de patimi şi
să le fie de folos.
Izul de ceapă îl însoţea pe episcop cum se
ţine câinele după stăpân, fără ca slujitorul Dom
nului să se ruşineze în vreun fel. Vorba ceea, trăi
seră pe pământul sfânt al Franţei regi care nu se
îmbăiaseră mai des de o dată la trei luni, de ce-ar
fi fost el mai cu moţ? Raymond du Pauchel ajunse
în cele din urmă lângă prima piatră a podului care
urma să fie ridicat peste Lot. Se opri, îşi trase
sufletul ca după urcarea unui povârniş sub arşiţă,
îi îmbrăţişă pe muncitori cu o privire nelămurită
şi făcu de trei ori semnul crucii cu pămătuful
asupra pietrei. Apoi izbucni într-o tuse care-l fă
cu să scuipe spre cei din jur mai mulţi stropi de
cât picurii de agheasmă abia împroşcaţi. Îşi trase
nasul, se şterse cu mâneca – batista îi era de tre
buinţă doar pentru sudoare – şi se uită la brâul de
apă care înconjura cu blândeţe oraşul.
– Cam asta ar fi, glăsui el, sub ochii scârbiţi
ai lui Étienne Canourgues şi Henri Peyrelade,
sfetnicii care se iscăliseră cu trei luni în urmă pe
hârtia de încuviinţare.
u toată smerenia lui de ochii lumii, Ca
nourgues şi Peyrelade nu uitaseră cât de
aprig se împotrivise episcopul dorinţei lor
şi-a întregii negustorimi din Cahors, care tropăia
de nerăbdare în aşteptarea zilei când podul peste
Lot, un pod cum nu avea să mai fie altul în Quer
cy, dacă te luai după făgăduielile sfetnicilor, ur
ma să fie deschis şi să scurteze drumurile pe care
erau nevoiţi să le facă oamenii în zilele de târg.
Cum se îndârjise, din pricini doar de el ştiute,
când îi spusese Canourgues că avea de gând să-i
încredinţeze lucrarea lui Gilles de la Rougerie,
arhitectul despre care se vorbea în tot ţinutul şi
care, după ce făcuse şcoală la Toulouse, ridicase
o sumedenie de case pentru cei avuţi în Espalion
şi Capdenac, în Mercuès şi Castelfranc, în La
gardelle şi Aiguillon. Şi cum, descusut şi încol
ţit de cei doi sfetnici cu privire la pricina pentru
care nu-l voia pe de la Rougerie, sfârşise prin a le
scrâşni răspunsul pe care tare ar fi vrut să-l păstre
ze pentru sine:
– Fiindcă are pe dracul în el, Doamne iar
tă-mă. De-aia.
uşcat de plictiseală, arhipreotul Duèze
scoase un oftat şi îşi ridică ochii spre no
rii spânzuraţi ca nişte zdrenţe murdare.
Dacă nu isprăveau la vreme, avea să-i înece ploa
ia. Asta-i mai lipsea lui Duèze. Pe aici, când se
rupeau norii, nu trecea o jumătate de ceas şi uli
ţele se umpleau de apă. Ploua uneori şi câte trei
zile fără încetare iar arhipreotul ţinea minte ca
ieri prăpădul de acum zece ani, când muriseră
de-a valma oameni, dobitoace şi păsări de ogradă.
Ar fi vrut să-i facă semn lui du Pauchel să dea
zor, însă nătărăul se îndepărtase de el şi, întors
cu spatele spre ceilalţi, îşi făcea acum de lucru
pe malul apei, mişcând din pămătuf şi din buze.
Preţ de o clipă, gândul îi zbură la Yvonne şi la
obiceiurile ei spurcate, la care se nărăvise de la o
vreme şi arhipreotul. Sfioasă de faţă cu alţii, sluj
nica înăltuţă şi smeadă a episcopului de Cahors
îşi lepăda ruşinea odată cu fustele când rămânea
singură cu Duèze şi-l pipăia pe sub sutană privin
du-l în ochi şi trecându-şi limba peste buze. Gura
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lumii, slobodă cum îi e felul, spunea că nu doar
arhipreotul se bucura de trupul lui Yvonne, ci şi
alţi bărbaţi din Cahors, care, chiar dacă erau slabi
de virtute, îşi dovedeau tăria acolo unde îi plăcea
fetei mai mult şi mai mult.
n anul Domnului 1308, Jean Duèze nu avea
de unde să ştie că peste numai opt ani, într-un
început de septembrie fierbinte ca o târfă vene
ţiană, avea să fie ales papă, să-şi ia numele de Ioan
al XXII-lea şi să se mute la Avignon, unde stătuse
o vreme, deşi fără tragere de inimă, şi înaintaşul
său, Clement al V-lea, despre care umbla vorba că
se speria de propria umbră când se apuca să umble
prin uriaşul palat al papilor. Cu Napoleone Orsini
se văzuse o singură dată şi atunci mai mult din
nimereală, iar de Francesco Caetani şi Arnaud de
Pellegrue abia dacă auzise. Arhipreotul nu putea să
ştie la vremea aceea cât de mult aveau să-l ajute cei
trei şi câte sfori aveau să tragă pentru urcarea lui în
jilţul de purpură. În anul Domnului 1308 singura
veste bună pentru Duèze avea să fie numirea în
dregătoria de cancelar al Provenţei, care urma, de
bună seamă, să-i deschidă multe uşi şi să-l ajute
să-şi împlinească visurile cele mai îndrăzneţe.
Acum însă, sub ameninţarea tot mai apro
piată a ploii, arhipreotul îi făcu semn unui băiat
flenduros, pe care-l văzuse căscând gura, fără vre
un rost pe lume. Băiatul se apropie cu ochii în pă
mânt iar Duèze îl prinse de bărbie şi-i ridică faţa
spre el.
– Cum te cheamă, copile?
– Thierry, sfinţia voastră.
Arhipreotul se aplecă la urechea băiatului
şi-i şopti, fără să-l audă nimeni:
– Dă fuga la sfinţia sa, Thierry, puiule, şi
spune-i că sfinţia mea a obosit. Şi că mâine mă aş
teaptă drum lung până la Pescadoires.
acă băiatul aşteptase cumva vreun bănuţ pen
tru strădanie, piciorul în fund al arhipreotu
lui îl lămuri repede că era mai înţelept s-o
ia din loc şi să-i spună lui du Pauchel ce era de
spus. Atâta doar că Thierry ajunse lângă episcop
tocmai când acesta, stropind pentru ultima dată
cu pămătuful la întâmplare, le dădu de înţeles celor
strânşi pe malul drept al Lotului că el, unul, ispră
vise şi că de-acum încolo n-aveau decât să-şi bea
minţile, să cânte porcării şi să ţopăie până le amor
ţeau picioarele, cum făceau de fiecare dată când
găseau prilej şi erau lăsaţi de capul lor. Ca la un
semn, clopotele bisericii de lângă piaţă prinseră
să bată în dangăt de sărbătoare, iar mulţimea, scă
pată de acreala puturoasă a sfinţiei sale, se puse
pe petrecut şi-o ţinu aşa până dimineaţă, hărtănind
carnea cu degete unsuroase, stingându-şi setea cu
vin din burduf, tocindu-şi pingelele în învolburări
tropotite, care le învăpăiau chipurile, şi răcnind
asemenea blestemăţii, că laptelui însuşi îi venea să
se facă roşu.
Guillaume de la Rougerie ajunse la Cahors
abia la o săptămână după ce Raymond du Pauchel
sfinţise piatra de temelie a ceea ce avea să fie, cu
voia Celui de Sus, podul peste Lot căruia arhi
tectul se gândise să-i spună, dacă i se îngăduia,
Valentré. n
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(fragment din romanul în lucru
Podul diavolului)
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– Dumnezeu să-i ocrotească pe meşteri şi
pe toţi cei care vor trudi aici de astăzi şi până când
lucrarea va fi gata. Ca slujitor al Lui, fie-mi îngă
duit să binecuvântez cinstita adunare şi să sfinţesc
prima piatră.
aymond du Pauchel, episcop de Cahors, scoa
se o batistă îngălbenită de şederea în buzunar,
printre fire de tutun şi firimituri, şi se şterse pe
faţă. Asudase, cu toată răcoarea începutului de
primăvară. Hainele negre şi grele îl făceau să nă
duşească de parcă ar fi dat la lopată. Izul de ceapă
care se împrăştia dinspre subsuorile sfinţiei sale
făcu să se mişte nasurile subţiri ale câtorva doam
ne înveşmântate în brocarturi şi pe cel borcănat
şi roşu al arhipreotului Jacques Duèze, smuls din
tihna casei sale din Souillac, hurducat o zi întreagă
pe drum şi silit să rămână treaz până la sfârşitul
întâmplării, cu toate că, dac-ar fi fost după el, s-ar
fi afundat chiar atunci şi cu mare bucurie între
pernele moi şi în aşternuturile curate pe care i
le pregătise slujnica episcopului. Du Pauchel îşi
vârî batista la loc ca pe o vietate cuminte, dădu la
iveală pămătuful cu agheasmă şi începu să stro
pească în stânga şi-n dreapta, pe măsură ce se
apropia de pietroi.
– Să se cureţe de toată întinăciunea, să se
ferească de rele, să se binecuvânteze şi să se sfin
ţească. Să aibă apa aceasta har de izbăvire aidoma
apei Iordanului. Să fie ea izvor de nestricăciune
şi dar de sfinţenie, de tămăduire a bolilor, de dez
legare a păcatelor şi de pieire a diavolilor, şi să
capete putere îngerească. Să aibă toţi cei vor fi

Monument
pentru tinerii
de la Colectiv
R A D U

a

D A N

Poetul
fără ţară

S T A N C A
V O I N E S C U
şi de alte pseudo-criterii, cum ar
fi cel tematic sau ideologic. (...)
Dacă e adusă în discuţie de vreun
lector, editor, participant, implicat
la însuşi pre/textul ficţional, cum
este tragedia de la Colectiv pentru
volumul de faţă, consider că e vorba
de un gest extraliterar, de un clişeu de
receptare lovit de criteriul emoţional/
personal.“
În teorie, aceste dimensiuni
ar trebui să fie separate. În realitate,
nimeni nu va putea face abstracţie de
infernul şi de suferinţele, imaginabile
şi inimaginabile, prin care au trecut
acei oameni. Pentru că însăşi poezia,
aşa cum a scris-o Viorica Răduţă,
la cote înalte de estetic, în duritatea
şi în sensibilitatea ei atroce nu face
decât să medieze între cunoaşterea
şi sentimentele cititorului şi tragedia
prin care au trecut cei prinşi în capcana
focului. Foc fără îndurare, flămând
de trup şi de viaţă, urmărindu-i, cu
arsura lui, şi după ieşirea din cuşca
incendiată pe cei pe care îi atinsese,
dar atingându-i, sufleteşte, şi pe cei
care, într-un fel sau altul, au intrat în
legătură cu aceştia.
Volumul este împărţit în
două cicluri. Primul, Fiecare sac
este frigul topit, redă cu o tensiune
întinsă la maximum, ceea ce s-a
petrecut în noaptea fatidică. Al
doilea, Catapeteasmă, numărătoare
inversă (aici, după părerea mea,
poeta, impecabilă la capitolul estetic
şi tehnic, comite o eroare, tratând
în cheie ortodoxistă, în vreme ce
tragedia ar fi trebuit să conţină notele
general-umanului, ca să nu mai spun
că unii dintre cei pierduţi în acel iad
au fost şi de alte credinţe), pune în
pagină fiecare dintre cele şaizeci şi
patru de persoane, fiecare cu moartea
şi cu agonia ei.
Versuri precum „mă ustură
aerul spune umbra/ ajunsă pe cal
darâm/ nu are faţă doar zâmbet/ o fe
meie îi dă respiraţia ei dar nu/ nu are
faţă nici aerul/ şi ochii îi pleacă/ aşa
gura e noaptea de vineri/ arsura din
strigătul mamei“ rămân ca o marcă a
unei nopţi de coşmar dantesc.
Această poezie este una dintre
cele mai puternice care s-au scris îl
ultimele decenii de literatură română
şi se înscrie, alături de uitatele, azi,
Lidice şi Surâsul Hiroshimei, printre
monumentele dedicate umanului tor
turat de suferinţă nedreaptă şi dobo
rât de moarte. n
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colo unde limbajul profesional
sau cel comun suferă de un defi
cit de cuprindere, de pre
ci
zie, de
cunoaştere, în ultimă instanţă, limbajul
artistic poate merge drept la ţintă, supli
nind acest neajuns şi traducând pentru
toată lumea suferinţa cuiva în stare, în
sentiment, în reacţie psihică a celuilalt,
venită tocmai din profunzimile cunoaşte
rii, profunzimi pe care limbajul poetului le
explorează.
În noaptea de 30 octombrie 2015,
la ora zece şi jumătate seara, un incendiu
a cuprins Clubul Colectiv din Bucureşti,
în timpul concertului trupei Goodbye to
Gravity. Se lansa un nou album, Mantras
of War, iar în momentul când, în căutare
de efecte care să-i extazieze pe cei aproxi
mativ patru sute de fani adunaţi într-o sală
improprie, fără dispozitive adecvate antiincendiu şi având o singură uşă de acces,
lată de mai puţin de un metru, au fost
aprinse artificiile pregătite din timp, s-a
declanşat un incendiu devastator. Au murit,
în sală sau ulterior, afară, în ambulanţe, în
spitale din ţară şi din străinătate, din cauza
arsurilor şi a intoxicaţiei cu substanţe
produse în timpul combustiei, şaizeci şi
patru de persoane, adolescenţi şi tineri, alţi
o sută optzeci şi şase suferind răni diverse,
dar supravieţuind. A fost o tragedie care
nu a lăsat pe nimeni indiferent. Specialiştii
au făcut publice, după anchetă, cauzele in
cendiului, dar unii găsesc şi acum că îm
prejurările nu au fost complet elucidate, în
jurul evenimentului stăruind controverse
şi alegaţii legate de aspecte tulburi ale afa
cerii.
Oricât de mult s-a vorbit în presă
despre soarta tinerilor care au intrat la un
eveniment artistic pentru a merge spre o
moarte chinuitoare şi lungă, despre sufe
rinţele familiilor acestora, despre traumele
supravieţuitorilor, adevărata dimensiune,
aceea care să surprindă un adevăr asimi
labil capacităţii noastre de a percepe ase
menea dimensiuni ale umanului, este
redată de volumul Vioricăi Răduţă Arsura
umblă după trup (Editura Next Page,
Bucureşti, 2018). Prozatoare şi poetă re
marcabilă, dar şi critic şi eseist, Viorica
Răduţă are o relaţie aparte cu tema morţii
în cărţile ei, dacă ar fi să ne referim, dintre
acestea, la volumele de poezie Cam toţi
murim (2010) şi Mama întreabă dacă stau
până seara (2013) sau la romanul Mama
mea moarte (2008).
Conştientă că literatura şi realita
tea sunt fenomene diferite, Viorica Rădu
ţă avertizează, ca un bun poet înzestrat cu
conştiinţă critică şi estetică, asupra fap
tului că „literatura de inspiraţie realistă
trebuie să se supună unui criteriu de eva
luare depărtat de contextualitatea fixă
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n general, poeţii nu au ţară.
Dezamăgiţi permanent de ceea
ce văd, ei se refugiază fie în
interiorul celulei lor nervoase, fie,
dacă sunt credincioşi, în cer. Nimic
din ceea ce e în jur nu le mai poate
câştiga admiraţia sau stârni interesul.
Adagiul holderlinian „La ce bun
poeţii în timpuri de restrişte“ este mai
actual ca niciodată. Eu, unul, nu pot
să cred în poeţii patrioţi, în poeţii care
laudă frumuseţile patriei şi trecutul
eroic al înaintaşilor. Ioan Alexandru
e un caz tipic. Drumul lui spre cer
nu a fost abrupt şi necondiţionat ca
acela al lui Daniel Turcea bunăoară,
ci „intermediat“ şi, până la urmă,
falsificat de o imnografie dedicată
tuturor regiunilor patriei. Dar asta-i
altceva. Passons...
Am făcut această introdu
cere ţinând cu emoţie în mână
volumul de versuri al lui Ion Tudor
Iovian Şi omul n-a mai scos nici un
cuvânt – titlu, din păcate, cam tras
de păr. Dar nu asta are importanţă,
ci materia versurilor de foarte bună
calitate. Cartea, tot din păcate, nu a
apărut la o editură cunoscută, fiind
publicata sub auspiciile bibliotecii
C. Sturdza. În fine... Un scurt istoric
ne arată că Iovian a debutat în jurul
vârstei de treizeci de ani cu volumul
Pădurea de pini, faimos de acum,
volum promovat cu tărie de regretatul
Mircea Ciobanu. Vocea poetului era
autentică şi nu făcea nici o concesie
clişeelor din acea vreme. El nici nu
era un optzecist tipic; îşi păstra aura
nonconformistă, la care nu a renunţat
nici după mai bine de trei decenii.
A rămas, ce mai tura-vura, poetul
fără ţară, pe care nu-l interesează
nimic din ceea ce e în jur, dar ştie
să facă din aceste negativităţi poezie
adevărată. Până la urmă, aceasta
şi este şansa poeziei. De-a lungul
timpului, a fost prezentat de nume
importante ale criticii noastre literare,
cum ar fi Nicolae Manolescu, Dan
C. Mihăilescu, Laurenţiu Ulici, Dan
Alexandru Condeescu. Nu a trecut
neobservat, dar pe de altă parte nici
nu a vrut să fie vedetă. Atitudinea
rebelă care l-a caracterizat pe timpul
comunismului a continuat să fie
atributul său principal şi din nouăzeci
încoace. Nu poate fi încadrat în
nici o schemă, comparat doar prin
intersectări fericite cu Aurel Pantea,
Ioan Es. Pop şi chiar cu Cristian
Popescu. Uneori, şi aceasta mi se
pare un defect, alege un limbaj prea
colocvial, chiar argotic, ceea ce-l
dezavantajează. Iovian nu este un
poet al faptului divers, al detaliului
picant, el are vocaţia paradoxului
ca supremă tensiune intelectuală

prin care poate avea acces la mister.
Aici este el valoros şi nu în găselniţe
oarecare. Iată două exemple: „tocmai
am fost în metrou cu un tip de 23
de ani şi cu soră-sa, tipul se întreba
unde au dispărut banii din contul pe
care i l-au deblocat părinţii când avea
18 ani...“ Şi alt exemplu: „pe ziarul
cu titluri şiroind de sânge printre
firimituri s-a aşezat frântă o pasăre
nu mai mare decât un pumn de copil,
decât o inimă desenată pe asfalt...“
Mi se pare că e o diferenţă esenţială
între cele două citate. Şi cam aşa e
toată cartea... Într-un fel sau altul,
Ion Tudor Iovian face un balans
de multe ori primejdios. Poezia
înaltă pare erodată de o estetică a
banalităţii. E bine să fim banali ca
un fel de contrapondere la sublim.
Cuvintele mari au nevoie de reversul
persiflării. Negăm viziuni supreme
tocmai pentru a le face în acest fel
mai convingătoare. Este aici aproape
o lecţie a contrastelor care fereşte
poezia de osificare şi conceptualizare.
Dar balansul acesta, cum am spus,
comportă riscuri serioase. Iovian,
din fericire, iese cu faţa curată şi din
această nouă provocare. Când ţi se
pare că o zbârceşte, face el ce face şi
apare în ochii noştri nealterat. Celula
lui nervoasă, ţara poeţilor fără ţară,
nu este torturată până la desfigurare,
ci excitată pentru a obţine efecte
paradoxale. Dacă ar fi trăit, Ion
Stratan ar fi mers, cred, pe acelaşi
drum. „Dar răul îşi cerne pulberile
aurifere peste noptieră, cearceafuri,
peste cărţi, peste piramidele trufiei
noastre, ce ţi-am făcut Doamne,
ce am făcut din grădina Ta...“ Alte
versuri aşadar care ne conving de
valoarea poetului.
Am spus că titlul volumului
e cam tras de păr. Omul continuă să
scoată cuvinte fiindcă, deocamdată,
tăcerea nu e de nasul lui. Nu-mi dau
seama ce raporturi sunt între Ion
Tudor Iovian şi tăcere. A intrat în
categoria acelor aleşi care, auzind
muzica sferelor, nu mai au nevoie
s-o redea? Înclin să răspund negativ.
Probabil că atingerea unui asemenea
nivel nu presupune numai talent
literar, ci în primul rând vocaţie
spirituală. Accentele metafizice
din poezia lui sunt veritabile, dar
ţâşnesc centrifugal, ca nişte scântei,
pe măsură ce creşte viteza rotaţiilor.
Nu avem încă de-a face cu o viziune
unitară, coerentă. Doar că poezia
acum este în continuă prefacere şi
ebuliţie. De la zborul păsărilor la
târârea viermilor, totul ajunge în
poezie. Important e să avem un simţ
al dozării şi echilibrării. Altfel, vasul
de porţelan fin se face ţăndări. Şi
ţăndările, totuşi, nu sunt poezie... n

Bicentenarul lui
Alecu Russo
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române, de plecările naturei cu cari
este înzestrat poporul şi de luptele, ce
le-au susţinut coloniile romane pân-a
nu se priface în locuitorii de astăzi ai
vechii Dacie. Între diferitele neamuri
răspândite pe malurile Dunării, nici
unul nu are, ca neamul românesc, o
poezie poporală atât de originală, atât
de variată, atât de frumoasă şi atât de
strâns unită cu suvenirile anticităţii.“
(Piatra-Teiului, p. 217)
el care studiase la Institutul
François Naville din Vernier
şi la Viena devine asesor la
judecătoria din Piatra (1841-1844)
şi avocat. Cum îşi propune să scoată
adevărul la lumină şi nu acceptă com
promisurile, el nu le cruţă pe auto
rităţile locale, intrând astfel în conflict
cu forurile administrative superioare.
Russo se dedică scrisului, însă, după
ce sunt reprezentate piesele Băcălia
ambiţioasă şi Jignicerul Vadră sau
Provincialul la Teatrul Naţional (în
11 ianuarie şi 25 februarie 1846),
este exilat din ordinul lui Mihail
Sturza la mănăstirea Soveja, sub în
vinuirea de instigaţie împotriva ocâr
muirii. Autorul şi actorii sunt arestaţi
imediat după spectacol şi trimişi la
mănăstire în exil. În timpul şederii
forţate la mănăstirea Soveja, Rus
so culege numeroase poezii popu
lare de la localnici, printre care şi
Mioriţa, pe care i-o încredinţează
spre publicare lui Vasile Alecsandri.
Surghiunitul scrie printre primii un
jurnal al detenţiei politice, unde îşi
consemnează experienţa de exilat,
de creator care a plătit pentru ideile
sale. Romanticul Alecu Russo este
şi un precursor al junimismului da
torită spiritului critic, „giudecăţii
nepărtinitoare“ şi gândirii logice. În
calitatea sa de tradiţionalist ortodox
şi de adept al dacismului, paşoptistul
anticipează curentele fundamentale
ale literaturii române din secolele al
XIX-lea şi al XX-lea. Mihai Cimpoi
îl consideră şi primul nostru eseist
modern iar Ion Negoiţescu, un ho
mo aestheticus (Istoria literaturii
române, Bucureşti, 1991, p. 52).
Chiar dacă autorul Cântării Româ
niei este încadrat fie la moderni,
fie la tradiţionali, aceste extreme
se armonizează: ,,modernul homo
aesthteticus se contopeşte cu omul
«pri
mitiv», «antic», cu homo pri
migenius“; tocmai de aceea, „mol
dovanul ruginit“ este atât de modern,
conchide Mihai Cimpoi (Istoria lite
raturii române din Basarabia, Edi
tura Litera, 2003, pp. 87-89).
icolae Manolescu apreciază
limba română ,,savuroasă“ a
poetului originar din Basarabia
care a scris iniţial în franceză, dar a
pledat pentru limba populară. ,,Dintre
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paşoptişti, el este cel mai echilibrat…
atitudinea lui ideologică e totdeauna
clară şi cumpătată, Russo fiind un om
din aluatul eminescian când aşază
trecutul în contrast cu prezentul“,
scrie Nicolae Manolescu în Istoria
critică (p. 270) regretând că opera,
în special Studie moldovană, este, pe
nedrept, trecută cu vederea. Publicată
în iulie 1851, în gazeta Zimbrul din
Iaşi, această lucrare semnată cu pseu
donim are caracter polemic, fiind o
combatere a cosmopoliţilor care strică
limba şi obiceiurile, idei începute în
Cugetări, în care conştientizează ro
lul memoriei şi al promovării patri
moniului naţional milenar. ,,Vom fi
giudecaţi nu după ceea ce am făcut,
dar după ceea ce ar trebuit să facem,
vom fi osândiţi nu după greutatea vre
milor, dar după patima nădejdilor…
Nimic nu ne mai leagă cu trecutul şi
fără trecut o societate este şchioapă.
Naţiile, care au pierdut afiliaţia năra
vurilor părinteşti îs naţii nestatornice“,
afirmă el.
lecu Russo remarcă şi lipsa de
solidaritate dintre păturile so
ciale, dintre poeţi şi oamenii
simpli, afirmând că izvorul adevăratei
literaturi este poezia mitologică. Pentru
a lupta contra amneziei, precizează
că, din 1837, în numai 15 ani, s-au
schimbat hainele, limba şi obiceiurile
societăţii moldovene, întrebându-se
în ce va consta ,,elegia trecutului“.
Cugetările corespund dezideratului
epocii care îşi propunea să discearnă
adevărul referitor la formarea limbii
române. Dacă muntenii şi ardelenii
exagerau prin direcţia latinizării şi ita
lienizării, a ,,purismului“ limbii, mol
dovenii, în special, Russo, au avut o
judecată cumpătată, echilibrată, op
tând pentru valorificarea limbajului
vorbit.
ântarea României se finali
zează cu strigătul deşteptării
fraţilor pentru a birui deznă
dejdea, căci ,,ziua dreptăţii se apro
pie… furtuna mântuirii a în
ce
put“.
Destinul lui Alecu Russo se aseamă
nă cu al prietenului său, un alt pa
şoptist, Nicolae Bălcescu, născut în
acelaşi an, la 29 iunie 1819, având o
viaţă la fel de scurtă, murind la 29 no
iembrie 1852, la Palermo, unde nu i
s-au găsit osemintele, fiind aruncate
probabil în cimitirul săracilor. Am
bii revoluţionari au căutat figurile
emblematice ale domnitorilor români
pe care le-au evocat şi valorificat. Băl
cescu e cunoscut datorită operelor Ro
mânii supt Mihai Voievod Viteazul şi
Mersul revoluţiei în istoria românilor,
readucând în atenţia contemporanilor
chipurile domnitorilor, adevărate mo
dele, care şi-au dus până la capăt mi
siunea.

A

C

C

ei doi romantici care s-au cu
noscut în 21 mai 1845 vor
aveau o permanentă prietenie
animată de patriotism. Lucrările lor
au avut o influenţă mobilizatoare
pentru epoca paşoptistă, rămânând
mărturia profundei vibraţii artistice
şi a spiritului de jertfă al celor care
s-au aflat în fruntea Revoluţiei de la
1848. Căutând sprijin internaţional
pentru triumful libertăţii neamului,
ei se duc la Paris, unde va apărea şi
revista România viitoare, în 1850, cu
un Manifest pentru poporul român,
avându-l printre colaboratori şi pe
Russo, care publică acolo prima ver
siune a Cântării României fără a-şi
semna, din modestie, poemul. Întors
în ţară, colaborează la Propăşirea,
publicaţie care continuă programul
Daciei literare. Chiar dacă Alecu
Rus
so a murit la vârsta lui Mihai
Eminescu, a fost şi el un deschizător
de drumuri: este printre primii crea
tori de jurnale intime, de eseuri mo
derne ale exilului, care anticipează
sacrificiul elitei demne din secolul al
XX-lea. Acest autor a înţeles menirea
unui adevărat creator: de a fi de folos
semenilor prin vorbă şi prin faptă,
identificând reperele identitare care
asigură dăinuirea neamului. Deşi a
militat pentru unirea principatelor,
nu a putut să se bucure, să vadă vi
sul colectiv împlinit. În data de 4
februarie 1859, după o lungă boală,
murea în izolare iar ,,bucuria gene
rală a făcut să treacă neobservată dis
pariţia sa“ (George Şerban, în prefaţa
monografiei Alecu Russo).
Opera lui Alecu Russo a
rămas mult timp necunoscută atât
din cauza modestiei autorului, cât şi
pentru că nu a fost publicată în vo
lume, ci numai prin reviste, semna
tă cu pseudonime. Se pare că ami
cul său, Alecsandri, nu a avut drep
tate când prevedea că „numele lui
Alecu Russo va creşte cu timpul şi
va străluci glorios“. Russo nici nu
mai este amintit în manualele şco
lare, deşi a fost unul dintre cei mai
importanţi scriitori paşoptişti care au
militat pentru făurirea unei culturi
naţionale moderne şi pentru unirea
principatelor.
intre toţi luptătorii Revoluţiei
de la 1848, el este cel mai
puţin cunoscut. În încheierea
Piatrei-Teiului, Alecu Russo li se
adresează în mod direct cititorilor
săi. Aşa voi finaliza şi eu evocarea,
îndemnându-i să parcurgă opera aces
tui scriitor născut acum două sute de
ani în Basarabia răpită. n

d

9

A

lecu Russo este poet, prozator,
eseist, memorialist şi critic li
terar, ideolog al generaţiei de
la 1848, născut în data de 17 martie
1819. Ca toţi paşoptiştii, studiază în
străinătate, însă copilăria şi-o petrece
la ţară, pe malul râului Bâc, din apro
pierea Chişinăului. În Amintiri, va
evoca frumosul sat basarabean, unde
a prins drag de poezia populară şi de
limba strămoşească, dragoste pe care
o va purta vie toată viaţa. (Mărturisesc
că şi eu m-am născut în acest sat din
preaj
ma codrilor iar memoria lui
Russo este încă vie printre bătrânii
noştri.) Alecu Russo este evocatorul
copilăriei universale trăite în armo
ni
e cu natura, intuind, înaintea lui
Creangă, Eminescu, Blaga, rolul ma
tri
cei stilistice. În Cântarea Româ
niei, Alecu Russo preciza ,,Patria e
aducerea-aminte de zilele copilări
ei... coliba părintească… dragostea
mamei...“ (Piatra-Teiului, Chişinău,
1991, p. 148). Împreună cu Vasile
Alecsandri, face o călătorie în ţinutu
rile Neamţului, intrând în osmoză cu
frumuseţea peisajului şi folclorului
românesc. De altfel, ,,bardul de la
Mirceşti“ îl descria pe Alecu Russo
ca pe ,,un poet în toată puterea cu
vântului; natura lui avea nevoie de
orizonturi întinse, de aerul munţilor,
de sunetul doinelor“. Russo şi-a ex
primat de multe ori sensibilitatea fa
ţă de natură: ,,prefer de o mie de ori
cărarea de la munte, decât cariera
deschisă dinaintea mea“.
ălătoriile şi impresiile vor de
veni materialul etnopsihologic
al scrierile lui (Cântarea Ro
mâniei, Iaşii şi locuitorii lui în 1840,
Studii naţionale, Decebal şi Ştefan
cel Mare, Stânca corbului), care co
respundeau programului Daciei lite
rare. Fragment dintr-o călătorie în
munţii Moldovei e un imn închinat
naturii, mult înaintea lui Hogaş sau
Sadoveanu. Despre rolul călătoriei
efectuate de Alecu Russo, Mihail
Cuiciureanu şi Vasile Alecsandri, va
scrie şi acesta din urmă. În prefaţa vo
lumului Balade adunate şi întocmite,
el recunoaşte în 1852, că, îndemnat
şi ajutat de Alecu Russo, a înţeles
esenţa creaţiei folclorice româneşti
şi influenţa ei hotărâtoare asupra li
teraturii culte. Limba şi literatura
populară sunt dovezi incontestabile
ale continuităţii şi unităţii etnice a
românilor din toate provinciile. În
studiul Poezia poporală, Russo con
sideră că ,,datinele, poveştile, muzica
şi poezia sunt arhivele popoarelor.
Cu ele se poate oricând reconstitui
trecutul întunecat. Din studiul lor, ne
vom lămuri despre originea limbei
noastre, de naşterea naţionalităţii

Într-un comunicat recent, Uniunea Scriitorilor din
România îşi manifestă îngrijorarea față de degradarea
continuă a limbii române.
1. Ce părere aveţi despre nivelul limbii române
vorbite şi scrise la ora actuală?
2. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, factorii
„dăunători“ limbii române?

G E L L U
D O R I A N
1. 2. Formele de degradare a limbii române sunt aşezate în tipar de formatorii
de limbă sau mai exact de „deformatorii de limbă“ vorbită, în special, pe toate căile
de comunicare şi socializare. Ele sunt relativ recente, dar îşi au obârşia în „nepăsarea
de a vorbi corect“ a românului, care, în cele mai multe cazuri, doar aşa se înţelege cu
convivul sau preopinentul lui, ca să nu zic cu vecinul, cu soţia, cu membrii familiei,
cu şefii, cu subalternii etc. Această „strădanie“ s-a ivit ca o „încetăţenire“ a unui
limbaj uzual, curent, însuşit la liber şi nu aşa cum ar fi fost corect prin şcoală, prin
educaţie. Secole la rând, marii învăţaţi ai poporului român, aşezându-se la scris cu
aproximativ cinci secole în urmă (dar existând pe aceste locuri semne ale scrisului
şi mult mai înainte), au tot şlefuit la limba română, cu migală şi pricepere, până
când Mihai Eminescu, cel mai bun şlefuitor de limbă română, cu glaspapirul aspru
al gramaticii, a adus-o la nivelul literar, care, cu timpul, a putut fi adoptat şi la oral,
adică vorbit în mod curent. Am mai scris despre acest lucru în câteva rânduri:
românii, deşi cu o limbă vorbită secole la rând, în diverse ocazii, cu diverse prilejuri,
de la rezolvările curente ale vieţii – comerţ, comunicare, schimburi, oportunităţi de
tot felul etc. – până la cele mai rafinate socializări culturale, politice, economice, de
educaţie –, au fost dominaţi de elementele graiurilor sau ale regionalismelor şi mai
puţin de limba literară consacrată şi învăţată în şcoală. Astfel, românii sunt, poate,
cei mai proşti vorbitori de limbă maternă, deşi, paradoxal, chiar aşa prost vorbită,
se înţeleg în ceea ce vor să rezolve la nivel personal şi de moment. De la cuvinte
schimonosite la dezacorduri flagrante şi nesesizate în unele zone nici de cei unşi
cu ceva patalamale de şcolile prin care au trecut, limba română vorbită acum prin
satele româneşti, prin oraşe, mai peste tot, este una bolovănoasă, stricată, nu dulce
şi plăcută auzului aşa cum este ea cu adevărat. Dar, din păcate, nu o mai auzim
aşa, ci, de cele mai multe ori, o auzim şi pe stradă, peste tot, mai ales la nivel înalt,
parlamentar, guvernamental, în cadrul unor instituţii oficiale, vorbită stâlcit, de-a
dreptul prost, agramat, dezacordată, acră, nu dulce. Izvorul deformării, stricării limbii
române este acelaşi, foarte generos: mass-media – mai puţin cea scrisă şi expusă pe
hârtie, nu online –, cu precădere cea care curge fără sfârşit şi urât zgomotoasă prin
toate canalele televiziunilor, izvoare vorbite care intră prin timpanele ascultătorilor,
care nu mai citesc cuvântul scris, în cărţi, în reviste, unde este reprodus corect în
toate declinările, conjugările şi acordurile lui gramaticale, ci îl ascultă venit pe căile
menţionate şi li se pare că aşa este corect. Şi cum să nu fie corect aşa dacă până şi
înalţii funcţionari ai statului, în frunte cu premierul, o vorbesc stâlcit şi nici nu le
pasă de acest aspect nociv pentru cei mai mulţi cetăţeni ai ţării, care stau cu urechile
lipite de televizoare, de aparatele de radio şi aud o limbă pe care, la rândul lor, o
vorbesc şi ei, stricând-o cât de mult pot şi ei – şi ei pot, după cum am văzut, strica
foarte mult limba română. Şi dacă nimeni nu-i corectează, cred că aşa e corect şi o
transmit şi ei mai departe. Şcoala nu mai poate repara prea mult, pentru că elevul,
studentul trec prin ea ca frunza pe apă şi, cu patalamale la mână, unele doctorizate
subit, ajung acolo sus de unde, cum vedem zi de zi, curge toată stricăciunea.
Dacă limba română s-a şlefuit în timp îndelungat şi s-a stricat în scurt
timp, cu efecte de lungă durată, nu văd ce alte metode mai bune ar putea fi
decât cele oferite de-a lungul timpului de şcoala serioasă românească, de la cea
elementară la cea care consacră buni vorbitori de limbă română. Dar asta se poate
face cu generaţiile care vin, nu cu acestea care deja explorează în realul românesc
şi fac dezastrul la care asistăm neputincioşi. Dar pentru asta trebuie şi profesori
pe măsură, cu o disponibilitate de sacrificiu chiar, care să fie în stare să elimine
zgura, sterilul imens format în ultimele decenii în familiile româneşti, în şcolile
româneşti, în toată societatea românească, şi să aleagă acel bob de aur în stare să
strălucească aşa cum a strălucit în formarea limbii române Mihai Eminescu. Nu
ştiu dacă va fi posibil aşa ceva. Iar dacă nu, să se facă tot posibilul ca în televiziuni
să ajungă cei mai buni vorbitori de limbă română, cu examene severe în acest
scop, iar în celelalte instituţii publice, de la cele mai mici până la cele mai înalte,
parlament şi guvern, să nu mai ajungă ciurucurile pe care le vedem acum. Un om
care vorbeşte prost gândeşte prost. Un om care gândeşte prost aplică prost ceea ce
face. Şi de aici toate câte decurg în aşezarea într-o identitate definitorie. n

A D R I A N
C O S T A C H E
1. Problema limbii române
actuale e un subiect neliniştitor. De
câţiva ani, intelectuali, reviste, pro
fesori vorbesc despre o scădere în
grijorătoare a calităţii nivelului co
municării vorbite şi scrise. Rigoarea
de odinioară a dispărut. Este de nei
maginat astăzi un Caragiale care, ob
sedat de absenţa unei virgule, să dea
buzna în redacţia unui ziar pentru
cere punerea ei în text în ultimul
moment. Asistăm la un fenomen fă
ră precedent de degradare a limbii
române, fenomenul având legături
cu noile tehnologii, cu convingerea
că toţi suntem egali, chiar dacă nu
facem eforturi pentru a ne ridica
la un anume nivel al manifestării noastre publice şi personale... Limba
română actuală este o limbă care pare a-şi fi pierdut echilibrul de altădată
între grija pentru normă (curios, normarea însăşi e tot mai labilă, vezi
noile dicţionare şi gramatici!) şi practica funcţională a limbajului vorbit
sau scris. Principiul pare a fi acesta: se poate vorbi oricum.
Unii cred că limba română de azi a devenit un fel de romgleză,
însă nu această problemă este cea care ar trebui să ne îngrijoreze nea
părat, ci mai ales calitatea scăzută (conţinut şi formă!) a discursului pu
blic la care se poate adăuga, fără exagerare, calitatea scăzută a limbii
române folosite în şcoală. Cel dintâi, discursul public, şochează nu doar
prin vulgaritate, ci şi prin labilitatea relaţiei dintre gândire şi limbaj, prin
suferinţa logicii cu alte cuvinte. În vreme ce limba vorbită în şcoală este
marcată prea mult de „registrul familiar“ la care recurg profesorii, dar
şi de modul vulgar în care se exprimă elevii! Dar dacă pentru discursul
public nu există deocamdată o formă de amendare (un Consiliu Lingvistic
al Audiovizualului!), în ceea ce priveşte limbajul specific şcolii, aici lu
crurile ar putea fi remediate. Cu condiţia ca situaţia să fie considerată
îngrijorătoare! Mergând mai departe, suferinţa limbii române în şcoala
de azi este mare şi fiindcă examenele sunt excesiv standardizate iar stan
dardizarea presupune clişee, sărăcie de limbaj, absenţa nuanţelor şi a ex
presivităţii.
2. Factorii „dăunători“ sunt numeroşi.
Unii dintre aceştia au fost sugeraţi mai sus. Se adaugă o mass-me
dia de o „modestie“ fără precedent, indiferentă la calitatea exprimării.
Emisiunile de divertisment, în special, devin toxice prin prezenţa unor
„mostre“ de exprimare caracterizate de limbaj interjecţional ori de
frecventul super sau super-super! Alţi factori toxici sunt pur şi simplu
instituţionali; instituţii cu pretenţii produc adesea texte surprinzătoare, fie
printr-o demagogie comică, fie prin formule care-şi capătă o „celebritate“
negativă, fără însă ca masa mare de vorbitori ai limbii române să fie
conştientă de caracterul negativ al acestora.
Nu trebuie uitat, desigur, faptul obiectiv că o bună parte din
comunicare se desfăşoară prin SMS-uri, internet sau site-uri social-media.
Acestea cultivă facilul în exprimare, elipsa, interjecţia, caracteristici ale
limbajului oral, şi un control de sine scăzut. În sfârşit, noilor tehnologii
li se adaugă, ca un element provocator, şi „realismul dur“ al limbajului
literaturii unora dintre tinerii scriitori…
Există deja opinia că ne îndreptăm către o nouă fază a „oralităţii“
în limba română. Ceea ce este poate exagerat, dar acest gen de păreri
explică, totuşi, într-o anume măsură, criza de azi a limbajului! n
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Limba română,
încotro?

-

1. O limbă este un sistem de
semnificare specific unei culturi,
alcătuit dintr-un subsistem para
digmatic sau semantic (și anume de
semne) și dintr-un subsistem sin
tagmatic sau sintactic (de norme de
combinare a semnelor).
În cazul fericit al limbii ro
mâne, care s-a așezat în matca ei
literară cu aproape 500 de ani în
urmă și care nu a fost supusă unei
erodări masive până în prezent
(spre deosebire de franceza sau
engleza din secolul al XVI-lea, fun
damental modificate), dezvoltarea
s-a produs în principal prin aban
donul semnelor caduce și prin asi
milarea acelora desemnând realități noi. Modernizarea în salturi a societății româ
nești, amendată de junimiști, a însemnat și o deschidere mai mult decât necesară
către ceea ce ar fi putut desemna perspectiva nouă (în înțelesul mediat prin fran
ceză).
Din păcate, au fost preluate în principal semne direct asimilabile celor din
cultura română, dublând nefericit o realitate socială rămasă la fel de retrogradă
ca înainte. Influențele ulterioare (germane, rusești) nu au putut disloca unitatea
limbii. În schimb, cele actuale, din engleză, determinând o realitate nouă
(incluzând virtualul), aduc replicări și mutații care nu pot rămâne, desigur, fără
urmări. Totuși, îngrijorarea nu de aici ar trebui să vină.
Limba română din spațiul public – prin intermediul mijloacelor de co
municare în masă – se degradează și în dimensiunea sa paradigmatică, dar mai
ales în cea sintagmatică, a regulilor/convențiilor de combinare a unităților pa
radigmatice. Nu mai există un filtru de calitate a exprimării. De fapt, e foarte
dificil de instituit un asemenea filtru în audio-vizual și, mai ales, pe platformele
digitale.
Care sunt „mari stricători“ ai limbii? Societatea ca atare, atâta vreme cât
limba literară nu mai beneficiază de un filtru al elitelor. Fiecare utilizator e un
multiplicator de limbă. Iar forma rudimentară a comunicării în media clasice și pe
platformele digitale se încadrează în limitele unui cod restrâns, cu vocabular redus
și sintaxă simplă, caracterizat prin oralitate și redundanță, reflectând paradigmatic
o realitate preponderent din domeniul concretului.
Perfect adaptabilă acestui cod, o pseudoelită produce literatură biografistă,
cu preocupare în reflectarea, cu anumite doze de violență de limbaj, a unei rea
lități din domeniul concretului. Prin urmare, celor care ar fi trebuit să le revină
sarcina „creşterii limbii româneşti“ li se poate reproşa menţinerea ei în colocvial,
în limitele unui cod restrâns.
2. Elita literară a societății românești trebuie să intervină. Comunicatul
Uniunii Scriitorilor din România intitulat Despre degradarea limbii române este
un exemplu de normalitate în acest sens (şi poate fi înţeles drept un gest firesc al
unei organizaţii de utilitate publică şi interes naţional).
Înaltele foruri științifice trebuie să nu rămână pasive. Înțelegând că limba a
fost dată spre filtrare proprie fiecărui utilizator de pe platformele digitale, sistemul
național de educație trebuie să nu rămână indiferent.
E absolut necesară o Strategie Națională de Educație. Statul român trebuie
să construiască o societate a viitorului în jurul acestui segment fundamental su
praviețuirii limbii și culturii române: educația. E necesară o reformă reală în învă
țământ, sunt necesare alocări bugetare prioritare acestui sector, e importantă re
câștigarea prestigiului profesional al educatorilor, învățătorilor, profesorilor. De
aici pleacă totul. n

L U C I A N
V A S I L I U
1. Constat, dezolat, dar nu dezarmat, o degradare din ce în ce
mai vizibilă, mai îngrijorătoare, pe mai multe paliere: politice, șco
lare, civice, disoluții accentuate mai ales după al Doilea Război Mon
dial, în toată Europa de Est, în țările sovietizate de semianalfabeți.
După câțiva ani de relaxare relativă, prin 1960-1974, declinul nostru,
inclusiv filologic, gramatical, lingvistic, s-a accentuat.
Chiar în aceste zile aud clișee stupide: „mi-am adus aportul“;
„avansați înainte“; „noi colaborăm împreună“; „îmi cer scuze“ (vă cer
scuze! – nu îmi cer scuze mie însumi!); „vom continua înainte“; „în fine,
ca o concluzie“; „dar, însă“; „detailat“ (pentru „detaliat“); excesivul
„neamț“ (pentru german, limba germană, popoarele germanice; nemți
avem, în principal, în județul Neamț); „francejii“, „japonejii“, „suedejii“
(pentru „francezii“, „japonezii“, „suedezii“); „adăugăm în plus“; „clasa
a doisprezecea“; „prima repriză“ (în loc de prima parte a jocului!); etc.
Tautologii, dezacorduri, denivelări lingvistice.
Chiar în aceste zile receptez adrese oficiale, în care aflăm texte
scrise cu virgulă după prepoziții [exemplu: „Către, (virgulă) Editura
Junimea] sau auzim la radio: „Ați ascultat poezii scrise de către (sic!)
Mihai Eminescu“. Deseori, constatăm absența prepoziției cerute de
cazul acuzativ: „Revista România literară, care (în loc de „pe care“)
o respectăm...“
Desigur, sunt și situații delicate, la nivel național, provocate
de decizia Academiei de a scrie cu sunt și â, precum în perioada in
terbelică. Editura Junimea și revista Scriptor respectă regulile aca
demice. Lucrăm cu DOOM-ul pe masă (Dicționarul ortografic, orto
epic și morfologic al limbii române). Citim și recitim tomuri semnate
de Alexandru Philippide, Alexandru Rosetti, Sextil Pușcariu, Iorgu
Iordan, Heimann Hariton Tiktin, Lazăr Șăineanu, George Ivănescu,
Eugen(iu) Coșeriu, Alexandru Graur, Paul Miron (Freiburg), Tache
Papahagi, Lucia Wald etc.
Publicația editată de Junimea promovează texte dedicate lim
bii române contemporane, semnate de remarcabili lingviști, unii dintre
ei foarte tineri, precum Laura Carmen Cuţitaru (de la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi) şi Emina Căpălnăşan (Universitatea de
Vest din Timişoara). Îmi face plăcere să menționez spirite remarcabile,
care cultivă în mass-media, de câte ori au ocazia, o gramatică/limbă
română curată, argumentată, expresivă: Mihai Șora, Andrei Pleșu,
Alexandru Călinescu, Rodica Zafiu, Alex Ștefănescu, Stelian Dumis
trăcel, Eugen Munteanu, Radu Paraschivescu...
Îl întreb, ludic, pe regretatul amic ieșean: „George Pruteanu,
cum e mai bine/corect să scriu: Horia sau Horea? Gîrbea sau Gârbea?“
2. La început a fost CUVÂNTUL! Și cuvântul era la vorbitori.
Dobitoacele nu au cuvinte, dar se țin „de cuvânt“ (precum cocoșii
vecinilor mei, care dau ora exactă, matinali!). Povestea vorbei con
tinuă să ne fascineze – în Guvern, în Parlament, în comentariile spor
tive!
Dăunătorii contimporani (sic!), de la Gutenberg cetire, de la
Abecedarul lui Ion Creangă cetire, de la preotul-poet Mateevici la
savuroșii Leonid Dimov, Șerban Foarță, Emil Brumaru cetire, prea
dăunătorii ar fi: Lenea spirituală, sintagma „merge și așa“, formula
„ne descurcăm și fără“, absența lecturilor relevante, chiulul școlar,
îngăduința prea „postmodernă“ a unor institutori, examenele super
ficiale, bacalaureatele ipocrite, doctoratele discutabile, jurnaliștii epi
dermici.
Unde sunteți voi, MAME (vezi sintagma limba maternă!), să
ne retrimiteți la grădiniță? n
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n cartea cu titlu constatativ Și urme vor
rămâne toate (Editura AIUS, Craiova),
Traian Dobrinescu își exprimă amără
ciunea față de trecerea ireparabilă a timpului.
Cartea are cinci secțiuni: Risipitorul de timp,
Crochiuri, Imersiuni, Reconstituiri, Restituiri
și un Epilog; cu alte cuvinte, autorul ne oferă
o adevărată autobiografie lirică.
Cea mai mică diviziune a comunică
rii, poate și cea mai importantă, este cuvân
tul, căruia autorul îi dedică un imn. Primul
ciclu de poeme ilustrează ipostaza emines
ciană, trăită de orice tânăr, a impresiei pro
priei imortalități. De la această impresie a
derivat nonșalanța autorului de a-și fi trăit
junețea de pe acel postament al eroului care
se crede nemuritor, care încă nu s-a confruntat
cu limitele propriului corp, fapt care-l deter
mină mai târziu să se autoconsidere nu alt
fel decât singurul „risipitor de timp“ de pe
lumea aceasta – atât de pregnantă e deza
măgirea de a nu-și fi petrecut vârstele diferit
de cum s-a întâmplat. Cel mai greu de su
portat, în trecerea vremii, este impresia în
străinării de sine pentru că fiecare zi care se
duce îl modifică interior: „Abia de ațipesc,
că plec din nou la drum./ Parcă de mine
fug“. Apoi ar mai fi impasul provocat, în
virtutea pildei biblice a fiului risipitor, de
absența unui părinte care să-i răsplătească
într-un fel periplul involuntar prin ani. Din
tot ce produce omul, numai cuvântul supra
viețuiește: „Doamna Moarte cu el nu mă
împarte“ (Cuvântul). Ideea este contiguă
aceleia formulate de către Horatiu în Oda a
III-a: „Am înălțat un monument mai durabil
decât arama/ și mai măreț decât regala în
fățișare a piramidelor/ (...)/ Nu voi muri de
tot“. Optica asupra facerii lumii, după cum o
exprimă Traian Dobrinescu, ar fi următoarea:
întâi, a fost logosul (cuvântul ca instrument
al divinității), apoi a fost impus timpul (cu
diviziunea zi/noapte) care prinde ca într-o
menghină omul, precum zidul, pe Ana din
balada populară Meșterul Manole (baladă
care ilustrează artistic mitul jertfei creatoare):
„Înzidit mă ține timpul care a rămas./ Nu mai
are praguri, nici locuri de popas.../ Bogatele
corăbii în urmă au rămas“ (Înzidit). Omul
este consecutiv logosului și timpului, dar im
presia este, ca în Biblie, că totul a fost inventat
în favoarea lui, inclusiv spațiul lumii de apoi
(numit în carte „neștiut“), ca modalitate de
recuperare a Edenului: „Se-nchide timpul
ca o carte,/ pagini vii și pagini moarte./ Zile,
nopți.../ drumuri lungi, închise porți,/ păsări
care au zburat,/ oameni care s-au mutat,/
prieteni care au murit./ Semne numai c-am
trecut,/ călător spre neștiut“ (Călător spre
neștiut). Arta scrisului este și un mijloc de
investigare a universului criptic iar concluzia
la care ajunge poetul este de substanță: „Toa
te sunt eu“. Prin urmare, ființa umană este o
parte din cosmos, având abilitatea, aproxi
mativ demiurgică, de a-l reflecta.
Viața, în amănuntele cele mai simple,
este reprezentată de Traian Dobrinescu în
Crochiuri (după cum se intitulează secțiunea

secundă). Surprinzător, referirile nu sunt
des
pre tumultul citadin, ci despre sinele
propriu, care, în noapte, suportă solitudinea
în alteritate: „Aud pașii cum se înalță/ și
gândurile cum se agață/ de vagi ecouri“
(Trotuare noaptea). Izolarea aceasta are o
cauză profundă, temerea de a-și fi perver
tit, odată cu trecerea anilor, starea de înger
avută la naștere: „Catifelata piele și carnea
înfierbântată,/ groapa în care cad de fie
care dată./ (...) / Ca înger am venit și plec
încoronat/ de vrednicul păcat“ (Vrednicul
păcat).
Păcatul se impune pentru că acțio
nează permanent, cu o energie inepuizabilă,
slăbind, în fiecare moment, rezistența omu
lui la tentații, dintre care este menționată
„vitrina cu femei tăcute“ (Elegie). Totuși,
sentimentul de a nu-și fi trăit viața pe deplin,
chiar în circumstanțele angrenării în păcat,
este recurent și faptul, tradus printr-o plată
a erorilor comise, de care omul, în numele
căruia vorbește poetul, ar trebui să fie iertat
la judecata de apoi, este pus pe seama teh
nologiei, care acaparează totul, aproape
întreaga realitate: „Am uitat caligrafia, mi
nunatul joc de/ spadă și floretă, adunarea,
scăderea, înmulțirea și împărțirea./ Nările
freamătă după mirosul cărților.../ Un Ma
gelan, fără ape pe ocean.// Cum o mai fi
mirosind fânul cosit?“ (Calculatorul). A
treia parte a cărții intitulată Imersiuni, se
deschide cu poemul eponim Și urme vor
rămâne toate. Imaginea cu „flori/ din care
primăvara fuge“, plasată în paralel cu aceea
a unui sat părăsit – „și fumuri, câteva mai
vin din vale“ –, subliniază efemeritatea vie
ții pământene, precum la Șt. O. Iosif sau
Serghei Esenin, o floare în ghiveci, uitată în
pridvor, semnalează degradarea unei stări de
spirit aproape ancestrale. Pustiirea cuprinde
totul, propagându-se în lanț: „Trenuri rugi
nite în depouri,/ gări pustii./ Nebunia ple
cărilor mai pâlpâie, uneori,/ în amurg,/ ca
respirația unui cerb bătrân“ (Gări pustii).
Secțiunile finale, Reconstituiri și Restituiri,
protejează temele de bază, timpul, regretul
pentru unele momente ratate în viață, dar
și relansează, într-un stil modern, o specie
populară ca doina: „Stai, iubire, nu pleca,
fii tu suferința mea!/ Stai, iubire, nu muri,
vino noaptea,/ vino-n zi și încălzește-mi
ploi târzii./ Altfel nici nu pot trăi. Altfel nici
nu pot muri“ (Doină de jale). În Epilog, se
consfințește forța implacabilă a timpului
(care afectează întregul univers): „Îngropați
sub Timp, anii vechi și juni/ Pe sub cer mai
zboară doar/ câțiva lăstuni“.
Cartea, în prezentarea lui Gabriel
Coșoveanu, este scrisă într-un stil original,
în sensul că poetul se exprimă cu multă le
jeritate pe sine, fără complexul că devan
sează vreun tipar. n
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olumul Istorii de Doina Cetea (Editura Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2017) evocă evenimente casnice, trăite pe
fondul unei vieți de refugiu, în lumea rurală. Cartea are
două secțiuni: Cetice și Umbre. În prima, este surprins cursul
vieții de zi cu zi, în timp ce în a doua sunt amintite figurile unor
prieteni dispăruți. Totuși, autoarea nu se regăsește în acest spațiu
pentru că o interesează mai mult să elaboreze texte inspirate. Cu
alte cuvinte, ea împărtășește ideea lui Nichita Stănescu: „Patria
mea este limba română“. În același timp, are mari așteptări
de la sine iar insatisfacția provine din faptul că s-a departajat,
aproape iremediabil, de sfatul părinților: „Noaptea mă răsucesc/
În așternuturi/ Ca pe un pat de urzici/ Și-mi aduc aminte cum
spunea mama:/ «Stai la locul tău și-ți va fi bine»/ Sau când mă
dojenea tata:/ «Dacă nu-ți știi locul, așa pățești»“ (Locul cel
bun). Își permite să experimenteze resorturi variate ale creației
datorită ocrotirii pe care i-o asigură natura, într-un mod aproape
imperceptibil rațiunii: „M-am învelit în frunze de vie“, „Pământul
și iarba îmi șopteau“ etc.
Impresia de spleen o determină să se reevalueze, chiar din
punct de vedere anatomic, iar o asemenea reconsiderare a propriei
naturi implică dese incursiuni în trecutul propriu. Identitatea este
redobândită într-un proces mult mai amplu, antrenând revizuirea
detaliului biografic deodată cu acela psihologic, definit prin rapor
tarea la ceilalți. Astfel, ajungem să cunoaștem câteva personaje
interesante, puse față în față, precum într-o oglindă. Demersul pare
sorescian, dar punctul de plecare ilustrează îndeaproape expresia
populară: „Sunt oameni și oameni“, precum Petre și Petre. Si
nonimia denominativă nu înseamnă, desigur, consimilitudine
comportamentală pentru că unul e pragmatic: „Desculț, era la
poalele dealului,/ Ascuțindu-și coasa“ (Petre și Petre), altul este
artist, precum greierele din celebra fabulă a lui La Fontaine:
„Petre, fiul Savetei (spre deosebire de Petre, fiul Ilenei, n.n.)/
Venea pe drum fluierând“. Între ei, al doilea descifrează esența
epicuriană a existenței, întrucât ajunge destul de repede să-și
dea seama că viața e trecătoare și trebuie marcată cu fapte bune,
după cum susținea și cronicarul Miron Costin, și petrecută în
atmosfera unor evenimente recreative. Până la urmă, omul supra
viețuiește morții prin amintirea pe care o lasă urmașilor, recte, în
comunitate.
Peisajul rustic este revăzut în plenitudine, ab inferioribus
ad superioribus: Cârtița, Furtuna, Câinele, Topirea zăpezii etc.
În sat există oameni cu abilități aproape supranaturale.
Unul dintre aceștia este „Nicolae a Titienii“ care, după ce desco
peră „un fir de apă“ cu ajutorul unei nuielușe de alun, are înde
mânarea de a-l transforma în râu și de a-l popula cu vietăți ac
vatice; altul, Ștefan a Costii, descifrează semnele cerului și ale
pământului, precum Vitoria Lipan. Interlocutoarea lui incisivă,
pe nume Anuța, semnalează legătura dintre vii și morți, un lait
motiv al volumului. Un eponim al păstorului suprem este „Miron
al caprelor“. Metempsihozei i se confirmă valabilitatea prin vraja
exercitată de „Ileana lupilor“, care-și readuce la viață, sub înfă
țișarea unui lup, mirele pierdut, cândva, „în mina de cărbune“
(Ileana lupilor). Altă Ileană, recunoscută în sat drept „a Medre
nii“, vorbește despre propria-i mamă familiarizată cu practicile
magice: „Măicuța mea,/ Ne spunea Ileana Medrenii,/ Noaptea
privea pe fereastră/ Și chema duhurile nevăzute/ Ce se învâr
teau în jurul casei/ Le așeza în florile din glastră/ Le mângâia/
Să fie somnul nostru liniștit/ Să ne ferească de răul/ Ce pândea la
tot pasul“ (Ierburi de leac). Apogeul unui asemenea demers, de
relevare a talentelor cu care sunt înzestraţi oamenii din sat, este
atins în poemul Ulciorul alb, graţie căruia aflăm despre că bunica
autoarei „era vrăjitoare“. Secvența definitorie pentru modul în
care se exercita comportă similitudini cu pelicula Maleficent:
„Bunica mea era vrăjitoare/ (...)/ Șoptea cuvinte magice/ Ce-n
fiorau copacii/ Și patru păsări mari/ Se învârteau deasupra ei“.
Cu acest volum consacrat îndeletnicirilor esoterice, po
sibil întâlnite în ansamblul satului patriarhal, Doina Cetea este
originală și are nostalgia propriei tinereți. n

Altfel
de lirică

DOMENIUL UNIVERSAL (36)
LINDA MARIA BAROS
vă prezintă dosarul
După ce le-a propus cititorilor noştri dosarul
Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul / 24 de
poeţi inconturnabili din întreaga lume şi dosarul
Zoom Québec / 8 poeţi francofoni, Linda Maria
Baros îi invită, începând cu luna noiembrie
2018, să descopere enormele cantităţi de forţă şi
viteză depuse-n cei care schimbă astăzi, la nivel
internaţional, dona poetică.
Indiferent de ţară, indiferent de limbă, indiferent
de formula adoptată. Un new look poetic multiplu,
mutant şi, întotdeauna, tonic, decapant.

Poeţii care schimbă dona (4)

D O R T A J A G I Ć
C R O A Ţ I A
Dorta Jagić (1974, Sinj) este, fără îndoială, cea mai importantă
figură feminină a noului val poetic croat. A publicat şase volume de
versuri, dintre care Fotoliul din piaţa publică (2011) şi Cuţitul lui Kafka
(2015), precum şi cinci volume de proză. Pasionată de religie – a studiat
filosofia şi istoria religiilor la Universitatea din Zagreb – a semnat, de
asemenea, un Mic dicţionar al personajelor feminine biblice (2013).
În 2014, i-a fost acordat titlul de Poetă europeană a libertăţii
(Polonia) iar poemelor sale, traduse în peste cincisprezece limbi, le-a
fost decernat în 2017 prestigiosul premiu croat Goran. n

Unele persoane sunt de o frumuseţe sinistră
la fel ca vocea lui Marlon Brando,
la fel ca azilele aristocratice pentru alienaţi,
la fel ca pădurea de fagi noaptea,
sunt ca fortăreţele acelea medievale
transformate-n puşcării,
ca saloanele acelea interminabile
din cazinourile toxice.
Şi într-o zi, hotărăsc
să-şi smulgă buzele de pe buzele lui Dumnezeu1
şi pleacă în noapte cu prada.
Iar după ce s-au înghiţit pe ele însele,
se ghemuiesc la fel ca pisicile
în propria lor căldură
de lumânare stinsă.
Numele lor sunt frumoase şi-ngrijorătoare
ca dangătul clopotelor seara la Milano
în ziua din urmă:
Ruslana, Nafisa, Hayley,
Daul, Cibele, Belmonte, Miyu,
Ambrose, Viveka, Gia, Jennifer, Cheyyene.
1

,,Arătându-vă că sunteţi scrisoare a lui Cristos, slujită de noi,
scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe
table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii.“ (Epistola a doua
către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, 3:3).

Linda Maria Baros
Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981.
Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona.
Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri.
Poeme publicate în 38 de ţări.
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé.
Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
Vicepreşedintă a PEN CLUB-ului francez.
A tradus 39 de volume. Din română în franceză – 25.
Directoare a Festivalului franco-englez de poezie, Paris.
Directoare a editurii La Traductière şi redactor-şef al
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu.
Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
Site: www.lindamariabaros.fr

Portretul unui poet
cu plete negre şi-un câine
Chipul lui e o rană bine cicatrizată şi-nchisă la culoare,
cu trupul îmbrăţişează oraşe îndepărtate,
ca o iederă nostalgică
pe a cărei rădăcină vor s-o atingă cu unghiile lor
otrăvitoare
femei vrăjite cu plete blonde,
vor s-o despice, ba chiar s-o distrugă.
Iar el fuge, nu doarme,
scrie poeme despre iubire, ploi, revoluţii,
stă mai mult sau mai puţin în poziţia
orologiului din gara
Atlantidei.
Undeva, într-un port din sudul Franţei, într-o tavernă,
am văzut din întâmplare că-i picură din limbă,
pe trotuar, sânge de taur.
Şi de aceea l-am botezat Hemingway,
dar aş fi putut la fel de bine să-l botez
Zăpezile de pe Kilimandjaro.
Nu e făcut dintr-o materie a timpurilor noastre
şi când ia loc într-o cafenea din Mostar,
presărat cu făina aşteptării,
degetele lui se lungesc, se transformă în cheia cnejilor
şi-i acoperă spatele un câmp de lalele
din care picură
pe câinele lui drag, în propriu-i pat călduţ,
nectarul de Calvados
al mănăstirilor anarhiste.

cea de-a 31-a aniversare
dacă în dimineaţa aceasta, pentru că-i cea de-a
31-a aniversare a ta,
nu te ridici nici din tort,
nici din pat, ca un copil al lui dumnezeu,
cu o vestă din lână de miel pe tine, brodată cu patine
roşii,
vei avea parte de-o zi plină de probleme,
teancuri-teancuri, ca nişte cârpe cu ochelari,

ca şi cum pielea lupului s-ar transforma într-o
crustă care-ţi acoperă poşeta, şliţul
şi s-ar agăţa de unghiile tale, de telefonul mobil,
de portofel,
deranjând semnalele cosmice
trimise de fiinţa aceea supremă care-a înviat.
în astfel de zile, te îmbuibi la micul dejun cu pui
înainte de-a scrie câteva poeme absolut mediocre,
de-alea pentru puicuţe.
dată fiind tensiunea din ceafă
şi nivelul apei pe râul cetina, îţi suni
editorul, verişoara şi singura bunică în viaţă,
dar e-acolo un spectru nespălat
care se ghemuieşte în uterul tău, plânge uşor
şi bea o cafea neagră.
pe înserate, îţi urlă la subsuoară
iar noaptea îţi spintecă burta şi te umple cu pietre,
chiar dacă e mort
şi ridicul.
în ziua următoare, vânători şi geometrii observă
de la fereastră
că problemele nu au putut nici de data aceasta
să prelungească viaţa persoanei sărbătorite
fie şi cu câţiva metri de sânge.

o sfântă
din calendarul nimănui
pe pământ ca şi în cer
ungându-şi buzele cu ulei
ea creşte, se descalţă
precum cea care merge pe ape
intră într-un râu
sare în fiecare zi
de bucurie
vesteşte
neîntrecutul inimaginabilul miracol
la început a fost ea
apoi micul mistreţ
pe cale de-a se naşte
chemat de sub piatră
la viaţă
traducere © Linda Maria Baros şi Barbara Pogačnik
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Moarte la Milano

Partitura unei
cardiograme
Cartea
închisorilor comuniste
M A R I N A

v

C U Ş A

C

u crucea grea a violoncelului sau
a trombonului la spinare, aceşti
sărmani elevi ai Colegiului Naţi
onal de Muzică George Enescu par nişte
martiri galben-verzi la faţă în înghesuiala
din troleibuzul 86, biciuiţi de orăcăiala
de la radio a şoferului meloman: „Sunt
o vrăjitoare talentata-ta-ta-ta/ Cânt ca o
văcuţă răsfăţata-ta-ta-ta...“ Deşi mai au
de îndurat supliciul acestei gimnastici
de dimineaţă doar vreo două staţii lungi,
strigoiul ei îngropat în urechi îi va bântui
încă, fără doar şi poate, o veşnicie: „A
ram sam sam/ guli guli guli guli/ ram sam
sam...“
Tot elevă în ultimul an la liceul de
muzică este şi Iulia, personajul romanului
Ape spre nimic semnat de Ileana Popescu
Bâldea (volum republicat de Eikon anul
acesta într-o ediţie revizuită energic a ver
siunii din 1992, Şi totuşi… happy-end),
precum şi al întregii serii articulate de po
vestea ei cu dezvoltările epice Viaţă, atât
(tot o reeditare Eikon, titlul iniţial fiind
Viaţă îmbrăcată subţire, Editura Astralis,
2018) şi Păsări şi umbre (Editura Semne,
2018) – adevărat maraton editorial – şi
tot un calvar are de îndurat şi ea, doar că
unul pricinuit nu de benignul transport în
comun, ci de Zadarnicele chinuri ale dra
gostei. Pe focul lor mai pune paie şi chiar
buşteni o scorpie de mătuşă repulsivă şi
intrigantă căreia i-ar veni mănuşă auto
portretul pe cât de muzical pe atât de edu
cativ concertat de Gaşca Zurli: „Sunt o
vrăjitoare fermecata-ta-ta-ta/ N-o suport
pe Zâna Bună niciodata-ta-ta-ta...“ Cel
vinovat de suferinţele adolescentei este
mentorul ei în ale componisticii pentru
pian, profesor la Conservator şi compo
zitor el însuşi (ba, pe deasupra, îl mai
cheamă şi Alexandru Enescu), un crai cu
ochii verzi, dar cu semaforul roşu (căsă
torit, copil etc.), aşadar un amor fără vii
tor, reţeaua hidrografică a unor „ape spre
nimic“ – o metaforă echivalentă cu „vâ
narea de vânt“ din ilustra tânguire a Ecle
ziastului. Îmbinarea plăcutului cu utilul are
totuşi dublă tracţiune, pentru că privilegiul
rarisim al lecţiilor pe care ditamai starul
binevoieşte să i le dea protejatei sale între
două concerte susţinute prin străinătăţi
nu este decis doar de talentul autentic şi
promiţător al junei compozitoare de stu
dii pentru pian, ci şi de înzestrările ei fe
minine în faţa cărora, oricât de „nemu
ritor şi rece“ ai fi, nu poţi rămâne surd
ca Baba-Cloanţa şi ţeapăn ca o coadă de
mătură. Impulsiunile şi înfrânările venite
astfel în conflict vor genera inconsecvenţe
în atitudinea magistrului duse până la
remodelarea memoriei şi la furtul pro
priei căciuli, specialitatea eroilor mas
culini ai lui Kazuo Ishiguro trecuţi prin
testul războiului. Cât despre ingenua

L U N G E A N U
ucenică, inhibiţiile şi tribulaţiile stârnite de
această conduită versatilă şi imprevizibilă,
succesiunea ameţitoare de înaripări şi pră
buşiri cu traseu de montagne russe îi oferă
autoarei la tot pasul ocazii de a-şi pune la
bătaie impresionantele resurse analitice dis
ponibile. Ar fi fost şi păcat să se irosească
tocmai acolo unde emoţiile adolescentine
(„Mais où sont les neiges d’antan?“) proli
ferează luxuriant – şi probabil că te-ai pier
de în jungla exploatărilor psihologice, dacă
textul n-ar fi aşa de vizibil sistematizat prin
trei procedee conjuncte devenite deja ca
racteristice romanelor Ilenei Popescu Bâl
dea. Unul este progresia diacronică, în ma
niera unui jurnal. Altul este fragmentarea
diegezei prin popasuri retrospective prous
tiene. Se mai exersează, în fine, şi mono
logul în oglindă ca instanţă de judecată a
conflictului interior, a cărui expresivitate nu
mai necesită, pentru a fi verificat, concep
tualizările lui Mihail Bahtin pe seama „he
teroglosiei“. Dedublările de acest fel sunt
puse în evidenţă prin redactarea distinctivă
în litere italice, acelaşi relief de care un Ste
phen King s-a servit cândva, se ştie, la zu
grăvirea tabloului clinic al unui caz de alie
nare paranoidă galopantă.
Nu mai puţin caracteristică este con
taminarea limbajului, profesiunea medicală a
autoarei punându-şi amprenta la vedere, până
la stridenţă, mai cu seamă în portretistică
(„pupilele mele midriatice“, „longilin, cu ci
foză, un ten alb, acneic“ etc.), influenţă, ce-i
drept, în deplin acord cu profilul universitar
al eroinei – studentă medicinistă ea însăşi –,
dar, în acelaşi timp, greu de împăcat, totuşi,
cu lirismul profund ce străbate naraţiunile
Ilenei Popescu Bâldea.
Ar fi ca şi cum în plin concert Chopin
cu, să zicem, Nocturna în do diez minor, în
stalul sălii i-ar suna unuia muzicuţa telefo
nului, nitam-nisam, „a ram sam sam/ guli
guli guli guli/ ram sam sam...“ Altfel, sub
tilitatea unei comparaţii din domeniul pa
tologiei precum „degete foarte lungi, ca de
sindrom Marfan“ este remarcabilă, căci Iu
lia, ca narator, ar fi putut la fel de bine să
aleagă „degete foarte lungi, ca de pianist“,
adică tocmai dilema viitorului profesional
ce o macină: Doctor fără voie, vorba lui
Molière ori muzician cu vocaţie? Personajul
îşi face astfel implicit un autoportret la fel de
involuntar ca acela de un comic-monstru al
asistentului UMF despre care aflăm că avea
pretenţia, la examene, ca oscioarele unui
schelet azvârlite în sus să fie identificate de
student înainte ca ele să cadă la loc pe masă.
De câte nopţi nedormite ne-ar scuti să putem
recunoaşte şi o carte bună doar aruncând-o
în tavan!
Din fericire, timpul răpit de lectura
romanului de faţă nu a fost deloc în zadar. n
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ocaţia mărturisirii: lumina dintre gratii, apărută sub semnătura
Anastasiei Dumitru în 2017 la Editura Fundaţiei Culturale Me
moria, este una dintre primele lucrări de anvergură asupra me
morialisticii detenţiei comuniste. Cartea se doreşte „o lumânare aprinsă
la mormântul tuturor martirilor şi mucenicilor“ şi îndeosebi al celor din
temniţele comuniste, a căror jertfă e plină de semnificaţii exemplare.
Volumul întregeşte preocupări mai vechi ale criticului în dome
niul totalitarismului comunist, combinând perspectiva literară cu grile
de lectură istorice, sociologice, filosofice, paideice şi oferind o imagine
de adâncime a temei investigate. Impresionează în primul rând sub
stanţialitatea studiului Anastasiei Dumitru.
După consideraţii teoretice despre specificul acestui gen literar
de după 1989 şi după schiţarea cadrului istoric al începuturilor comu
nismului în România, autoarea prezintă un număr foarte mare de volume
semnate de: Ion Ioanid, Alexandru Mihalcea, Teohar Mihadaş, Petre
Pandrea, Florin Constantin Pavlovici, Marcel Petrişor, Lena Constante,
Ion Gavrilă Ogoranu, Elena Rizea, Constantin Noica, Virgil Maxim,
Radu Mărculescu. Totodată, discută cazurile unor intelectuali oprimaţi
de regim: Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Dinu Pillat, Nicolae Balotă,
Bujor Nedelcovici, Paul Goma şi face raportări la opere esenţiale,
cum sunt Luntrea lui Caron, Cel mai iubit dintre pământeni sau Al
doilea mesager. Studiul de patru sute de pagini al Anastasiei Dumitru
urmăreşte paliere multiple: biografia unor intelectuali reprezentativi,
specificul gulagului românesc, condiţia scriitorului supus cenzurii,
efectele totalitarismului de extremă-stânga asupra fibrei naţionale ro
mâneşti.
Partea finală a lucrării conţine interviuri cu deţinuţi politici, dar
şi cu fiii acestora. Foştilor luptători li se adresează întrebările: Care
este sensul sacrificiului? Este un scop al suferinţei în plan metafizic? A
fost detenţia între demoni şi sfinţi? Aţi simţit Rugul aprins în zilele pri
goanei? Dacă ar fi să alcătuiţi o listă cu cele mai reprezentative cărţi ale
detenţiei, care ar fi ele? Ce gânduri aţi transmite generaţiei actuale? Şi
răspunsurile condamnaţilor şi ale urmaşilor sunt percutante şi dizolvante
de bovarisme ale sistemului proprietăţii colective. Înainte de concluzii,
găsim un capitol referitor la rezultatele unui chestionar aplicat elevilor
de liceu, puţin îmbucurătoare.
Din întreaga lucrare Vocaţia mărturisirii: lumina dintre gratii se
desprinde atenţia reclamată de memorialistică, acest nou gen al literelor
române, care trebuie investigat din perspective multiple, dar şi introdus
în curriculumul şcolar.
Anastasia Dumitru îşi exprimă respectul profund pentru martirii
închisorilor roşii, pe care-i consideră adevărate victime întemeietoare,
de care un popor are nevoie în momentele critice pentru a supravieţui.
Ca şi alţi cititori ai scrierilor acestora, este impresionată de umanitatea
profundă, rezistenţa, spiritul de jertfă pentru ţară, lipsa de ură şi puterea
de iertare. Anii detenţiei lor sunt văzuţi drept o lungă purificare prin
suferinţă, un iter spiritualis parcurs de numeroşii sfinţi ai închisorilor. În
secolul genocidurilor, martirii închisorilor sunt „adevăraţi mărturisitori“
care ne arată calea păstrării omenescului şi a fiinţei curate.
Ideile Anastasie Dumitru sunt convingătoare prin argumentaţie,
dar şi prin fervoarea expunerii. Aşa cum se poate observa şi din vo
lumele anterioare, exegeta are o viziune coerentă asupra lumii actuale
şi o mare preţuire pentru valorile creştine şi naţionale.
Într-un stil nepretenţios, punctat de umor, Anastasia Dumitru,
provenind din ţinuturile Basarabiei, nu se teme să spună lucrurilor pe
nume, este preocupată de soarta naţiei sale. Numele său impune respect
nu doar prin cele douăzeci şi trei de volume publicate, ci sau mai ales
pentru că se asociază cu o conştiinţă autentică de scriitor. n
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Cea mai curată prietenă
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ica-veveriţa şi Sica-veveriţa au fost surprinse când au aflat că mama
lor va pleca de acasă dis-de-dimineaţă la rudele din scorbura mare.
Se pregăteau de o petrecere şi aveau nevoie de ajutor la pregătirea
meniului. Mama lor era o bună gospodină. Nu numai mâncare din poame
pădureţe şi ciupercuţe pregătea cu dibăcie, ci, mai ales, dulciuri garnisite cu
alune, nuci prăjite, caramelizate, de-ţi răsfăţau gustul şi-ţi stârneau poftele,
oricât de îndestulat ai fi fost.
– Aveţi grijă, le atrase atenţia mama lor, înainte de-a pleca, chiar de
nu voi fi acasă, să nu uitaţi de igienă. După ce vă spălaţi, puteţi ieşi la joacă
împreună cu verişoarele voastre din stejarul noduros.
– Da, mamă, aşa vom face, ca de fiecare dată.
Cele două veveriţe, mici cât două pisicuţe, cu blăniţă moale-castanie,
cu botic ascuţit, împodobit cu mustăţi nici prea lungi, nici prea scurte, cu doi
ochişori negri, întotdeauna iscoditori, cu o coadă îmbârligată ca un semn de
întrebare, ieşiră imediat din scorbură. Încă nu răsărise soarele şi nici nu se
limpeziseră încă pe de-a-ntregul zorile peste pădure. Dar nu conta. Aveau să
se joace. Rica-veveriţa, pe prima creangă groasă şi cioturoasă, porni să se
spele cu roua de pe frunze. Întâi şi-ntâi, lăbuţele dinainte, apoi cu acestea
dădu pe dinţişori, pe gât, pe piept, pe urechi şi pe botişor. Strălucea, de
acum, în lumina zorilor. Privi în jur şi constată că era singură. Probabil că
Sica mai întârzia...
– Sica, eu am plecat să mă joc cu verişoarele în luminişul de lângă
stufărişul mare de zmeură roşie şi-nmiresmată.
Ţopăind din creangă-n creangă, auzi zgomot în urma ei. Era, cu
siguranţă, Sica-veveriţa, mai leneşă din fire. De cum ajunseră la verişoarele
lor, salutară și se apropiară. Erau privite cu mare interes. Ricăi-veverița,
după ce o măsurară din cap până-n picioare, îi zâmbiră. O priviră și pe Sica.
Toate, parcă la un semnal, făcură o grimasă. Blănița Sicăi era ciufulită, fără
luciu. Zâmbind, fără să își dea seama de consecințe, Sica își dezgolea cu
nepăsare dantura. Dinţii nu străluceau. Se vedea bine că nici lăbuțele, gâtul,
pieptul, urechile sau boticul nu erau proaspăt spălate. Îi întoarseră spatele.
Numai Rica-veverița fu invitată să se prindă în hora lor.
– Vino, Rica-veverița, prinde-te! Ne vom răsuci, învârti, apoi, la un
semnal, ne vom cățăra în stejari. La un alt semnal, vom coborî. Cine va
ajunge prima, va fi câștigătoare. Va primi drept premiu un castron de alune
și miez de nucă. Cea care va ajunge a doua, va primi un castron cu zmeură
roșie și aromată.
– Am înțeles regulile, le răspunse cu încântare și cu recunoștință
Rica-veverița. Să pornim! Sunt pregătită!
Alături, în spatele lor, Sica-veverița, cu chipul trist, privea lung,
fără să înțeleagă prea bine ce se întâmplă. De ce era respinsă? O privi pe
Rica, se privi și pe sine, atât cât putu, căci nu avea oglinda cu ea. Blănița
Ricăi strălucea, pe când a ei, nu. Și ele, verişoarele, străluceau de curățenie.
Credea că aflase motivul respingerii. Altfel, de ce-ar fi supărate pe ea? Nu
le-a deranjat niciodată cu nimic. Știa să se joace frumos, să respecte regulile,
să fie prietenoasă... Ufff, și lenea asta, ce necazuri i-a adus!... Tocmai acum,
când era de joacă!
Oare ce mai era de făcut? Se întoarse acasă... Va face ea cumva să
nu afle și mama ei că nu i-a ascultat sfatul... Numai de nu i-ar spune Sica...
Nu o știa pârâcioasă... Spre seară, când se întoarseră Rica-veverița şi mama,
mâncară, se spălară și merseră la culcare.
A doua zi de dimineață, mama lor plecă din nou, fără să le mai atragă
atenția. Era sigură că fetițele ei știau ce au de făcut. Crescuseră, de acum
avea încredere în ele. Știau să se apere de pericole, știau să se hrănească
la timp, în fine, să-și poarte de grijă. De data aceasta, ambele veverițe, pe
creanga cea mai groasă a stejarului, se spălau cu vrednicie. Apoi degrabă
plecară, ţup-țup, din creangă-n creangă, către verișoarele lor. Le găsiră la fel
de exigente... Au fost privite cu insistență, studiate în detaliu. De data aceas
ta, le zâmbiră amândurora. Verişoarele, toate, le invitară cu multă plăcere în
hora lor care anunța concursul de cățărare:
– Cât ne bucurăm de voi! Bine ați venit, să începem joaca! Numai
decât se înserează. Știți regulile. Nu e nevoie să le amintim. Sunteți cele mai
bune verișoare, cele mai îngrijite!
Sunteți strălucitoare! n
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Intrarea
în acvariu
Te anunț cu solemnitatea potrivită
momentului
că ai fost acceptat ca ornament mărunt
în acvariu, așa cum atât de mult ți-ai
dorit...
La început îți va fi foarte greu să te
dezbari
de obositorul și inutilul obicei al
respiratului.
Cu timpul însă, vei învăța că poți trăi
fără să respiri, ba chiar foarte confortabil,
dacă ești atent la mâna cu degetele lungi
și subțiri,
ieșind parcă dintr-o icoană bizantină,
care la ore precise hrănește noua ta lume.
Negrul cald al pielii mătăsoase,
mișcările ample dar calme, precise,
de diacon cădelnițând în transă, aroma
de tămâie,
totul radiază liniște și bunătate...
Ce fericit vei fi când bucățelele de inimă,
aruncate cu dărnicie, vor fi culese din
preajma ta
iar gurile peștilor-înger te vor atinge în
treacăt...
Te invidiez din toată inima!

Viitorul de aur
Du-ne degrabă în viitor, birjar atomic,
în viitorul promis,
tărâm scăldat de fluvii din lapte și miere,
să lungim chiolhanul până în zori cu vin
de Chablis
iar dimineața să mâncăm gogonele...
Acolo, pe țărmul călcat de canibali naivi,
vom culege o mie de perle negre și albe,
vom dansa sălbatic în jurul focului
veșnic aprins
iar glezne fine și gâturile prelungi, din
alabastru nins,
fi-vor împodobite cu brățări și salbe.
De aerul sărat adus din larg de briză
durerile sunt șterse, este topită orice grijă;
înhamă-ți mârțoagele și dă-le jar,
dar repede, că întârziem iar...

Călăul salvat
Îmi amintesc cu infinită duioșie de ea
în zilele și nopțile friguroase de ianuarie.
Era atât de blândă, incredibil de bună...
Ţin minte că, de multe ori, se lăsa pe
sine flămândă,

C H I N D R I Ş

pentru ca alții să nu rabde de foame...
Dar tu? o întrebam eu mirat.
Ea roșea până în vârful urechilor ei drăgălașe
și îmi explica sfioasă că poate să rabde
și că suferința te înalță, dacă îmi aduc bine
aminte...
Odată, a fost condamnată la moarte,
hodoronc-tronc,
acuzată de nu mai știu ce crimă odioasă,
pe drept sau poate pe nedrept; oricum, nu
asta e important.
Prostănacul de călău, un mizerabil,
de altminteri sancționat în repetate rânduri
pe linie profesională, pentru neglijență gravă
în îndeplinirea macabrei dar atât de necesarei
sale slujbe blestemate, avea obiceiul să-și
uite securea
prin birturile jegoase unde își făcea veacul
între două execuții.
Taie-i capul dacă ai cu ce... lumea adunată în
jurul eșafodului
începuse să murmure, pe bună dreptate; n-o
să mă credeți...
Sărăcuța de ea, de mila călăului, aflat în
primejdia de a fi linșat
de mulțimea nerăbdătoare, s-a dezlegat cu
chiu cu vai,
rozându-și legăturile din funie groasă de la
mâini, într-un timp
rămas până în zilele noastre recordul
dragului nostru eșafod,
s-a dus fuguța-fuguța la mămica ei acasă, în
Pago Pago,
unde avea pusă la păstrare o secure minunată,
pentru grele împrejurări, ca acelea; parcă o
văd acum...
grea cât trebuie și bine echilibrată, zveltă,
sclipind în soarele de ianuarie, cu o coadă pe
măsură, perfect finisată.
A venit cu ea, într-o suflare, i-a întins-o
zâmbind călăului năucit
și cam asta a fost tot... a fost executată
și a căpătat aplauze la scenă deschisă
pentru semicercul perfect făcut de căpățâna-i
dulce pe mica scenă însângerată.

Abişag Sunamita
Te visez din ce în ce mai des,
atunci când luna se scaldă în mare;
îngrozit de deochi, mă prind cu roșu arcan
de albe păsări ireale, rotitoare.
Te întrezăresc din ce în ce mai clar,
atunci când supernovele devin banale;
ființă din curbe line și cristal,
trei frunze de pelin, mistere și candoare.
Te construiesc fără grabă, ca pe un burg,
pe tine, himeră pursânge,
sporindu-ți conturul atavic cu un fulg
în fiecare zi când ninge.
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Orologiul

Pasăre de pradă

am fier în sânge greu şi rece
cât într-un vârf dintr-o săgeată
ce zboară-n timpul care trece
deşi n-am tras-o niciodată

aripa clipei se avântă-n ceruri
ca umbra unei păsări mari de pradă
o pană însetată de cerneluri
din umbra ei în versuri o să cadă

fierari din nu ştiu ce milenii
se-ntorc să-i bată-n jar tăişul
precum părinţii sfinţi la denii
ne-arată-n cer acoperişul

ce ochi rotund are vocala sfântă
acvila clipei i-a sorbit privirea
un plisc flămând de aer necuvântă
poemul ce hrăneşte nemurirea

voi face lacăte din fierul
care în inimă-mi bălteşte
nici iarna nu cunoaşte gerul
ci doar fierarii ţin în cleşte

dar caligramele se-ncheagă-n sânge
secunda e o pasăre de pradă
e ciocul lung al nopţii ce ajunge
în litera ce n-o să ne mai vadă

potcoava inimii ce bate
cum bat secundele în ora
trecută în singurătate
când le-a fost dată tuturora

Întuneric de lumină

Linie de orizont

din carne de femeie într-un an
un dumnezeu nebun de fericire
a transformat în clape de pian
frenetica poveste de iubire

linia vieţii curge ca o apă
cu vad îngust şi uneori secat
iar clipa asta încă o mai sapă
trecând prin locul unde ai visat

iar clapele-au născut sub vârf de poante
călcate de o tristă balerină
un cântec adunat cumva din moarte
albastru întuneric de lumină

şi timpul se preface în câmpie
sub lacrima ce cosmosul o plânge
doar cearcănul uitării cine ştie
ţăranul trist cu coasa nu-l ajunge

şi sfârâie sideful de pe unghii
când degetele lungi se zbat pe clape
ca pe cuţitele cu care-njunghii
arterele din ceruri şi din ape

ce linişte ciudată ne apasă
când umbrele ni se despart de trup
şi gresia pe un tăiş de coasă
plânge sub grânele care se rup

Cântec de pian

imaginea se dăruie oglinzii
între pământ şi cer se-mparte casa
pe linia de orizont a grinzii
unde ţăranul trist îşi pune coasa

drumul spre casă este uneori
ca pensula trecută prin culori
precum un vârf neascuţit de coasă
ce taie-n vânt un zâmbet de mireasă

Parcă

la capăt te aşteaptă o vecie
şi numai florile de cununie
îţi pun pe creştet pumnul de pământ
ce zace-n trup ca viaţa în cuvânt

eu am cu poezia legământ
şi nu-mi bat joc de carnea din cuvinte
la fel o să vă scriu şi din mormânt
un negrăit distih să-l ţineţi minte

Lampa lui aladin

voi pune vin stătut în căni de lut
eu nu-mi bat joc de sângele din verbe
spusele mele au rămas în rut
iar miezul lor abia acuma fierbe

arunc ovule de cuvânt în gol
nu le mai fecundez încă o dată
vedenii vin spre noi în pas domol
şi nici fecioara nu e vinovată

îmi las târziu cerneala la dospit
un teasc lucrat de voi în vis s-o stoarcă
eu n-am să mor cât viaţa m-a trăit
ci voi trăi cu voi prin vorbe. parcă

dar naşterea e totuşi programată
acest poem cu sânge este scris
nici gălbenuşul nu va şti vreodată
lampa lui Aladin pierdută-n vis

M A T E I

Singurătatea
– acelaşi veşmânt
O singurătate, pe aceeași corabie
neagră
prinsă-n catarg
strigă cât poate, să se-audă în larg
în noapte, heringii mai albaștri ca
marea
aud în abisuri chemarea
O singurătate clocotește pe punte
ca-ntr-un lagăr cu lacăte multe
unde nimeni nu poate ajunge
și-n povestea de-adio se frânge
S-ar putea să rămână totuși pe mal
ca un sâmbure strivit de-o copită de cal
cu răsuflarea crispată de vânt
ca un biet solitar, în al mării veșmânt
s-ar putea din nisipul de aur să crească
amar
din sămânța ecoului tău hibernal
răsărind pe-același fundal.

Zbor nereuşit
Zborul nostru palid spre un soare trist
în lumina infinită
Iată, alunecă pe raza disperării
Nu reuşim să ne atingem aripile
din care a crescut imensa libertate
deasupra, cerul răsturnat în amurg
acoperă
flacăra pâlpâind ca o fracţie periodică
şi sărutul proiectat într-o umbră pătrată
aşteptând cuvinte noi din tăceri absurde
şi-atunci urmărim
luna ferecată bine în noaptea albastră
fără aripi, doar puf răzleţ, subţire tors
pe lutul umed
şi ultimul zbor din visul orb

Cod portocaliu
Urc două-trei trepte imaginare
pe drumul sinuos al vieţii
împletind fiecare gând
cu un fir de lumină roşu-aprins
suspinând
Pălesc odată cu tomnatica frunză
când surâsul şăgalnic se stinge de dor
şi cobor
pe acelaşi drum încărcat de iluzii
cu petale de piatră în urma paşilor mei
E linişte în stângăcia visului alb
ascult doar secundele-nrobitoare
cum se scurg între cer şi frunza
înnebunită de absenţa ochilor de soare
Câte picuri de nelinişti pe fruntea
prin care trec văi adânci!
Mă trezesc şi sunt viu
dar în inimă e scris: cod portocaliu!

Dacă plâng
Dacă plâng, lacrimă adâncă
se revarsă şi creşte şi creşte
pe nordul buzelor reci iar privirea despică
trupul de piatră ce-aşteaptă o veste
în ţărâna de vise,
din toamne rescrise, pe frunze palide,
plânse.
Dacă plâng
lacrima vie se-aşază
lângă îngerul nopţii
pe o cratimă-ntre două priviri
răsfoind amintiri
Dacă plâng
neştiuta dragoste din lacrima
prelinsă pe un vârf de cuţit,
o aud foşnind... pân’ la asfinţit
în oglinda ei, înecat de tot
nu sunt nici viu, nu sunt nici mort.
Dacă plâng, eşti în lacrima mea
o eclipsă de lună, lovită de-o stea
catafalc de vise, adormit lângă brad
sub perdeaua ochiului cald
picătură din norul ce cade subit
răsucită-n ochiul cu toamne lipit
Dacă plâng
amorţeşte lacrima pe obraz
ca o stâncă sub ochi de talaz
Spune-mi, dacă plâng...
Pot să-mi sting lacrima plângând?

Nu te uita!
nu te uita la mine
nu ai cum să vezi viscolul negru
zilele troienite care m-au răscolit an de an
nu poţi vedea degetele strâmbe
venele încărcate cu otrava timpului pierdut
şi verbele rămase la vocativ
parcă am apus prea devreme
numărând stelele în infinit
cu nerăbdarea sculptată din
tristeţile mele
cerul încovoiat şi vântul-fum de gânduri
întunecate
strivesc
toate toamnele mioape
şi culorile din oglindă
finalul nu este cel din poeme
ţi-am spus mereu
şi tu continui să mă priveşti
nu te uita la mine!
azi sunt un arbore fără braţe
o albie fără pietre
cu trupul fără trup şi viaţa fără viaţă
ce utopie, să mă privesc şi să nu mă ştiu
să-mi curgă lacrimile şi să nu le simt!
trupul îngheţat de mirare
vlăguit de neputinţă
asfinţind prea devreme
se întoarce în trecutul de chirpici, apoi
în prezentul bandajat cu nostalgii
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i-l amintesc pe Alexandru
Paleologu nu numai din fas
cinantele apariţii de la te
levizor, când discursurile sale cul
turale, sclipitoare, cu extensiuni im
previzibile, erau aşteptate cu mult
interes, dar şi de la întâlnirile Par
tidului Alianţei Civice, la care se
adunau personalităţi de primă mă
rime, literare şi artistice, cum ar fi
Ştefan Augustin Doinaş, Mihai Şora,
Nicolae Manolescu, Stere Gulea,
Neagu Djuvara şi alţii. Mi-a rămas
foarte vie imaginea lui, din pauza
unei şedinţe. Sta singur, abstras, cu
mâinile rezemate pe marginea unei
mese înalte, într-un hol, la un bufet
improvizat, cu ochelarii aşezaţi pe o
carte, fără să consume nimic, odih
nindu-se, cu ochii săi hipnotici fixaţi
undeva în gol, părând o figură de
ceară. Mi s-a părut un om părăsit sau
rătăcit, neajutorat, în totalitate singur,
dezbrăcat de slăbiciunile omeneşti,
intrat, deja, în labirintul fără ieşire.
M-am bucurat când am dat de cartea
lui Tudorel Urian, Vieţile lui Alexandru
Paleologu (Editura Vremea, Bucu
reşti, 2010), prefigurând o nouă în
tâlnire. Este vorba despre biografia
complexă a unui om cu mai multe
vieţi. Cartea urmăreşte etape şi aspec
te importante, controversate, ale evo
luţiei acesteia.
În privinţa arborelui genea
logic, au circulat ipoteze dintre cele
mai fanteziste, imposibil de verificat.
Scriitorul nu a dezminţit, ba, chiar, a
alimentat o astfel de mitologie. Din
investigaţii, cel mai vechi strămoş
dovedit este medelnicerul Mihalache
Paleologu (n. 1771).
Alt capitol al cărţii este dedi
cat întâlnirilor esenţiale.
Primul din această serie de
modele de viaţă şi spirituale este
chiar tatăl său, om cultivat şi rafinat.
Decisivă va fi întâlnirea afectuoasă
cu Alice Voinescu. Dintre afinităţile
livreşti, Caragiale i-a oferit o viziune
despre lume pe care şi-a apropriat-o
pentru totdeauna. Oarecum prin con
tagiune de admiraţie, l-a preţuit pe
îngrijitorul operei lui Caragiale, cri
ticul Paul Zarifopol. Montaigne a
reprezentat „modelul cel mai afecţi
onat“ (p. 42). O relaţie specială, care
a cunoscut totuși, de-a lungul timpu
lui, fluxuri şi refluxuri, a fost cea cu
Constantin Noica. Pe Nicolae Stein
hardt l-a numit cel mai bun prieten al
său. Cartea are în atenţie şi modul de
funcţionare a moralităţii într-un re
gim dictatorial, soluţiile de existenţă,
după parcurgerea experienţei concen
traţionare.

Vieţile lui Alexandru Paleo
logu sunt marcate de contextele po
litice în care s-a aflat ţara, eseistul
trecând prin experienţe dintre cele
mai inedite. Nu a participat direct la
conflagraţie. După război, a fost nu
mit referent la Comisia de Armistiţiu,
apoi, membru al corpului diplomatic.
În 1946, se iniţiază în masonerie şi, în
1949, se converteşte, fără convingere,
la catolicism.
În 1950, devine proscris și
este dat în urmărire generală. Şase ani
(1949-1955), se ascunde, îşi schimbă
identitatea, nu poate fi prins. În 1960,
este condamnat însă în procesul Noi
ca-Pillat la 14 ani de muncă silnică,
pentru infracţiunea de „agitaţie contra
ordinei publice“. A fost eliberat în
1964, ca urmare a decretului de am
nistiere a deţinuţilor politici. Scri
itorul a considerat detenţia ca pe o
necesară experienţă existenţială, în
măsură să probeze capacităţile şi
limitele fiinţei umane. Paradoxal, în
închisoare, Alexandru Paleologu de
vine procomunist convins, lăsându-se
reeducat realmente, acceptând co
laborarea cu Securitatea, însă notele
sale informative au fost redactate ast
fel încât să nu producă prejudicii ni
mănui.
Cu toate că dă în vileag toate
compromisurile pe care le-a făcut,
pa
ctul cu diavolul, mizeria în care
s-a lăsat cufundat, popularitatea scri
itorului creşte după 1989 şi este nu
mit ambasador la Paris. La numai
cinci luni de mandat, este demis din
funcţia de ambasador de preşedintele
Ion Iliescu. Scriitorul îmbătrâneşte şi
se pregăteşte de moarte. La sfârşitul
cărţii este anexată o serie de docu
mente interesante.
Viaţa lui Alexandru Paleologu
a fost plină de evenimente, prielnice
şi nefaste, experimentând paradisul
şi infernul, celebritatea şi degradarea,
ilustrând, parcă, preceptul unui mare
sfânt, Siluan Athonitul: „Ţine-ţi min
tea în iad şi nu deznădăjdui“.
Tudorel Urian realizează o
carte deosebit de captivantă, demon
strându-şi aptitudinile analitice, re
curgerea la un stil elegant, o docu
mentare atentă, folosindu-se de tex
tele memorialistice ale eseistului, dar
şi de investigaţii bibliografice şi arhi
vistice. Deşi cartea este pornită din
tr-o sinceră admiraţie, ea este foarte
curajoasă, tratând cu toată onestitatea
cele mai delicate aspecte ale vieţii lui
Alexandru Paleologu. n

Î

n cartea Laviniei Braniște Inte
rior zero (aparută la Polirom în
2016, reeditare în 2018), nara
toarea subiectivă e incompatibilă cu
pluriperspectivismul (nu permite alte
puncte de vedere în afara celui adop
tat de protagonistă), dovedindu-se o
gaură neagră în care alunecă aleatoriu
sentimente, impresii, bârfe, proiecții.
E un malaxor care pare când păianjen,
când muscă, se joacă pe sine, dar se

un bărbat cu care comunica mai bine,
nu a putut menține relația intensă decât
pe o durată scurtă. Folosindu-se, drept
pretext, de o altă legătură amoroasă,
Dan a îndepărtat-o cu ocazia primului
reportaj la care a invitat-o să asiste.
Cristina, protagonista, își argu
mentează poziția socială (secretară nu
e tocmai un rol de vedetă!) prin fap

Un personaj
cu interior zero

folosește totodată și de un indicator
imaginar, arătându-se ca și cum ar fi
altul.
Naratoarea se numește Cris
tina (însă identitatea ei este rar amintită
şi doar începând cu a doua jumătate a
cărţii), a absolvit două masterate la
Filo și a pierdut 3 ani într-un doctorat
neterminat, atribute lipsite, în fapt, de
importanță în desfăşurarea diegezei.
Filoloagă eșuată – dar fără regrete
literare – într-o lume inginerească,
ero
ina Cristina devine, din motive
aproape exclusiv financiare, atât se
cretară, cât și traducătoare la o firmă
de proiectare. Se ghicesc totuşi în
adâncuri și urme de comoditate și ne
știință în arta căutării unui post ceva
mai potrivit, dar și o anume empatie
pentru feminismul cotidian. Reperele
Cristinei sunt în mare măsură șefa,
prietena și mama. Șefa Liliana, ini
țial un model pentru protagonistă, e
înfățișată, în definitiv, doar ca o fi
ință tiranică și grosolană (urlă zilnic
la angajați). Prietena Otilia pare când
îndrăzneață (o duce pe Cristina pe
la discoteci și festivaluri), când con
formistă (apelează la clișee precum
suprapopularea planetei, alimentele
cancerigene, etc.). Mama expată, re
cepționeră într-un camping, empati
zează cu fiica, aproape mereu de la
depărtare. Alte personaje feminine,
colegele de serviciu, apar doar în mici
episoade de bârfă sau ca impedimente
nesemnificative de parcurs.
În ceea ce privește raportul cu
tabăra masculină, sunt amintiți doi iu
biți vremelnici. Primul dintre ei este
Mihai, lover-ul de serviciu, un fost
coleg de facultate de la Cluj cu care
Cristina a dezvoltat o relaţie aparte:
două singurătăți sporadic înnodate
erotic. La un moment dat, eroina se
arată exasperată de monotonia aces
tei legături, considerând că Mihai e
un tip slab, cocârjat, purtând același
pul
over, cu un apetit sexual abia
pâlpâind: „dacă și-a tras-o o dată, îi
ajunge 6 luni“ (p. 162). Cel de-al doi
lea tip, Dan, un ziarist de 37 de ani, a
agățat-o pe Cristina în clubul Control
și a sedus-o în aceeași seară. Deși era

tul că atunci când făcea traduceri în
timpul facultății era plătită prost: „îmi
amintesc câte mii de semne trebuia să
traduc înainte pentru 80 de lei“ (p. 74).
Citește National Geographic și cam atât;
la sfârșit, vrea să se dedice unor lecturi
suspecte, să le zicem, precum Viețile se
crete ale creierului, Sinele, Tunelul Eu
lui... Mărturisirea ei este o bună etichetă
pentru tipul de personaj pe care-l repre
zintă: „Mă simt tot mai puțin inteligentă,
mi se cojește inteligența de pe creier ca
vopseaua de pe un lemn vechi“ (p. 81).
Orice i se întâmplă acestei Cris
tine n-ajunge să se organizeze în ceva
demn de povestit. E un adevărat om
musilian, fără însușiri. Este suspectă
de cancer, dar nu e nimic dincolo de o
histeroscopie. Fiind însărcinată, avor
tează spontan; se tunde la chelie, dar
nu ne spune decât sumar care a fost re
acția colegilor rigizi în concepții. Sesi
zează, în general, eșecurile civilizației
urbane (pârâiașele de zeamă lăsate de
gunoaie, lifturile murdare, aspectele ne
comestibile ale unor mese de protocol).
Pare, în cele din urmă, o nonconformistă
ratată, după cum o arată modul în care
îşi anvizajează viața: „targetul meu e să
supraviețuiesc fiecărei zile, să ies la ora
5 ca un cățel scăpat din lesă în parc și
să alerg să mă tăvălesc în ciori moarte,
ca să-mi pierd mirosul“ (p. 178). Dar ce
sunt ciorile moarte și ce miros ar trebui
să piardă, asta nu aflăm! Personajul
este la limita dintre mironosiță (folo
sește prețiozități de genul ordefuri, me
gabăltoacă, kick-off meeting) și țață cu
atestat („pe șefa a mâncat-o în fund“,
„în curul pământului“).
Cartea Laviniei Braniște, din ca
tegoria chick lit – dar fără umor – este,
în fapt, un jurnal cu forma unui roman;
prea sunt inconsistente numeroase sce
ne și personaje (Colonelul, colegii de
serviciu, chiar prietena ei). Uneori chiar
e o carte de interior zero: al eroinei care,
în calitate de secretară, are acest prefix
și la reușitele de la serviciu și la cele
de acasă; al unei fete bătrâne zăpăcite,
cunoscătoare de limbi străine. Un text
care înfățișează o viață obscură, vivace
ca dialog, dar cam atât. n
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Un călător
într-o gară
mică
M O N I C A
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Drumul s-a pierdut ca orbul pe câmp.
Întunericul e dens ca bezna din mij
locul unui bulgăr de smoală. Un tufiș
plin de vrăbii suspină. Ușor de tot,
ca o respirație reținută. Sau numai
tăcerea foșnește în ureche... Și chiar
că se-auzea ceva, deși putea să nu fie
decât un zbârnâit prin vraiștea din
mine. Și când te afli în starea asta, te
concentrezi și mai tare. Și am auzit
atunci sunetul clar, deși foarte depar
te. Și am vrut să știu dacă se apropie
sau dispare.“
La fel de misterioasă ne apare
și Fuga spectaculoasă a baronului
în America, o piesă de rezistență a
volumului, tocmai pentru capacitatea
de concentrare, de a spune mult în
puține cuvinte. Și aici se conturează
o adevărată istorie de familie, cu
reușitele și dramele sale, cu figurile
ei impunătoare, cum e și aceea a ba
ronesei Blanka, o femeie cu ochi pă
trunzători, „ochi de husky“, în fața
cărora nimeni nu cuteza să ridice
vocea. Fuga fiului ei în America ră
mâne pentru mulți la limita dintre vis
și fantezie, dar „dacă povestea e fru
moasă, adevărul nu cere dovezi“.
Multe proze ale volumului se
poziționează pe acest balans real-fan
tastic, permițând intruziunea visului,
a miraculosului și lăsând cale liberă
ambiguității, metaforei, insolitului.
Unele texte au o notă psihologizantă
(frica lui Galaga din Dulăul alb),
altele sunt pur și simplu reflexive,
reproducând un tablou cât se poate
de coerent și concludent al vieții
(Ca un punct). Aparent insignifiante,
personajele lui Kocsis Francisko
trăiesc intens fobii sau pasiuni, mai
mult interiorizându-le decât exhibân
du-le, căutându-le neîncetat tâlcul,
esența. Aceste mici segmente de via
ță încheagă „romanul din gara mică“,
unde se intersectează destine într-o
învălmășeală care, la prima vedere,
pare inutilă, locul întâlnirilor și al
despărțirilor purtând melancolia ba
tistei albe fluturate în zare, punct mult
mai atrăgător decât orașul din spatele
gării, „toropit, blazat, morocănos,
ipohondru; ca un văduv fără rost“.
Pe măsură ce ne adâncim în
lectură, întrevedem disputa postmo
dernă a personajelor cu naratorul,
jocul substituirilor și al sugestiilor
pe care autorul îl experimentează,
aducând în pagină nume cu identități
reale (Matei, Freud) și conferind tex
telor un anume fior religios, spiritual,
imaterial. Prozele lui Kocsis Fran
cisko răspândesc nu doar parfumul
unei bogate fantezii, ci și un surâs
afectuos, comprehensiv față de tot ce
ea ce definește umanul cu cele ale sale
– văzute sau nevăzute. n

F L O R E N T I N
P O P E S C U
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e ceva vreme încoace a devenit
de domeniul evidenţei faptul
că încep să se afirme câteva
prozatoare la care putem întrezări
posibile, interesante destine literare.
La o primă vedere aruncată în această
direcţie, primele nume care ne vin în
minte sunt cele ale Linei Codreanu şi
Liei-Maria Andreiţă, aflate acum la al
doilea sau al treilea volum de schiţe
şi povestiri. Lor li se adaugă Carmen
Georgeta Popescu (Zepeline, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, 2018), o au
toare care propune cititorilor săi su
biecte, „teme“ şi universuri de in
vestigaţie socială de o acută, am zice
chiar stringentă actualitate.
Carmen Georgeta Popescu a
optat pentru un titlu pe cât de inci
tant tot pe atât de derutant, Zepelinul
său neavând nimic comun cu vehi
culul omniprezent în primul război
mondial, la care, desigur, te poartă
gândul de îndată ce iei cartea în mână.
Scriitoarea nu este chiar o în
cepătoare într-ale literaturii. Înaintea
acestui volum a mai semnat trei cărţi
de poezie (Viaţa ca un joc, 2014;
Eşafodul culorilor, 2015; Amintiri
din clepsidră, 2016), un roman (Du
blu sens unic, 2017) şi un volum de
reflecţii (Scările din labirint, 2015),
toate apărute la edituri din Târgo
vişte, după ce autoarea (n. 7 martie
1961, Vatra Dornei) s-a stabilit în
oraşul Chindiei şi s-a integrat în viaţa
culturală din această localitate.
Mărturisesc că ori de câte ori
citesc cartea unui autor care a ab
solvit o altă facultate decât Filolo
gia nutresc o vie şi mare curiozita
te, întrucât mă aştept să întâlnesc şi
o altfel de viziune literară decât cea
influenţată (ca să nu spun perver
tită?!) de studiile făcute în domeniul
umanistic. Desigur, nu e o regulă şi
pot fi oricând contrazis cu argumente
şi exemple mai vechi ori mai noi.
Carmen Georgeta Popescu a
absolvit Facultatea de Ştiinţe Econo
mice a Universităţii Alexandru Ioan
Cuza din Iaşi şi mi se pare că ne oferă
o dovadă limpede a faptului că un
autor străin de Filologie poate veni cu
noutăţi surprinzătoare. Mai ales când
este vorba despre proză. Mai ales
când le propune cititorilor un roman.
Desluşind simbolul „zepelinului“,
putem observa că, în adevăr, titlul
ales nu numai că este incitant, ci şi cel
mai potrivit. Romanciera are ambiţia
(şi în bună măsură chiar reuşeşte) să
aducă în prim-plan câteva secvenţe
dintr-o realitate imediată şi până la
urmă verosimilă şi în construcţia ro
mânească.
Romanul debutează cu o sce
nă, i-am zice casnică, dintre Aleo
dor şi Raisa, doi tineri căsătoriţi şi
totodată colegi la o firmă privată în

care se derulează unele activităţi normale
în aparenţă, dar care, până la urmă, devin
suspecte fiindcă nişte inşi care obţin, pe
căi oculte, profituri pentru buzunarele
proprii. Însă nu mersul lucrurilor din fir
ma respectivă o preocupă pe autoare, cât
mai degrabă destinul personajelor sale.
Aflăm astfel că mariajul dintre Aleodor
(ins cu veleităţi de scriitor nerealizat) şi
Raisa s-ar fi făcut printr-un aranjament nu
prea „ortodox“ al colegilor de serviciu.
Ba, mai mult, înaintea mariajului, Raisa
a stat rău la capitolul moralitate iar după
căsătorie nu poate da înapoi de dintr-o
relaţie sexuală cu un anume domn Luigi
Gil, bărbat fermecător. În urma întâlni
rilor cu acesta, Raisa va rămâne gravidă;
lui Aleodor însă îi lasă impresia că viito
rul copil l-ar avea ca tată pe el.
De fapt, dacă vorbim despre „ac
ţiunea romanului“, putem spune că au
toarea îşi distribuie atenţia pe mai multe
planuri, urmărind şi comportamentul
altor „duete“: Mihnea şi Iustina, prinşi
într-o legătură de concubinaj; Cosmin şi
Andreea, salariaţi conştiincioşi chemaţi
să verifice dubioasele demersuri ale altui
duet, de astă dată de afaceri, Achim şi
Laurenţiu. O pistă către care autoarea
îşi conduce lectorii este cea a devoalării
matrapazlâcurilor colegilor necinstiţi iar
o alta, cea a devenirii destinelor „Cin
stiţilor“. În fine, o a treia direcţie, din
păcate nedusă până la capăt, este aceea în
care romanciera – prin gura personajului ei
Aleodor – caută să-şi definească viziunea
asupra creaţiei literare în general şi asupra
romanului în special. „Un scriitor – zice la
un moment dat Aleodor – nu este o bandă
magnetică ce înregistrează şi apoi redă
cu fidelitate ceea ce s-a petrecut. El îşi
foloseşte imaginaţia mai mult decât s-ar
crede. Construieşte scenarii din care se
vor desprinde concluzii, mesaje. Cititorii
le iau, de multe ori, drept adevăruri.“
Angajată în dialogul de mai sus cu
Aleodor, Raisa se vădeşte a fi un veritabil
critic literar: „Nu există subiecte care să
nu mai fi fost abordate şi de altcineva,
altădată, în schimb, există şansa ca
fiecare să o facă original“. Despre con
diţia scriitorului mai vorbeşte şi un alt
personaj, Lorena, fiinţă întrucâtva miste
rioasă, întâlnită şi abordată de Aleodor
pe un pod: „Motivele pentru care cineva
începe să scrie sunt şi nu sunt importante
– plăcere, orgoliu, nevoia ori o anume în
tâmplare, de obicei la limită“.
Carmen Georgeta Popescu se do
vedeşte a fi o fină observatoare a mişcă
rilor interioare, sufleteşti ale personajelor
ei. Şi când totul are cursivitate, într-o
scriitură adecvată unei construcţii inte
resante şi originale, avem toate motivele
nu numai să salutăm recenta apariţie
editorială, ci şi să aşteptăm cu interes vi
itoarele scrieri ale autoarei. n
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oua carte publicată de Kocsis
Francisko poartă un titlu pe cât
de interesant, pe atât de pro
vocator. Un roman într-o gară mică
(Polirom, 2018) este, de fapt, titlul
unui volum de proze scurte și foarte
scurte, reunind trei secțiuni: Secvențe
rurale, Secvențe urbane și Alte sec
vențe, prin care autorul surprinde
viața și oamenii în instantanee bine
tâlcuite și irizate de o lumină mol
comă și generoasă privind manifes
tările umanului în variile lui forme.
Ca și în poezie (Umbrela profetului,
1998; Oceanul interior, 2000; Co
dul de bare, 2002; Alteritate de du
minică, 2004; Ceva trece pe-aproa
pe, 2009; Melancolii în formă con
tinuată, 2012; Teste de identitate,
2015; Oțet de furnici, 2016), autorul
mizează în proză pe forța cuvântului
de a re-ordona secvențele realului în
cheie nouă, interpretativă. Tocmai
de aceea, jocul scenariilor continuă,
chiar dacă sub altă formă, lăsând nișe
spre miraculos și fantastic, spre spa
țiul translucid al gândului și al ha
lucinației, supraetajând psihologizant
tipicul şi atipicul, realul şi irealul,
trecutul şi prezentul, conștientul şi
inconștientul.
Fraza este tranșantă, adeseori
scurtă și energică prin comparaţiile
care o articulează. Descripția joa
că un rol esențial în conturarea at
mosferei iar cadrul nocturn predo
minant face loc misterului în lume.
De la acest cadru-premisă se dez
voltă, rând pe rând, povești situate la
frontiera dintre memorie și ficțiune,
aducând în pagină personaje vero
simile aflate într-o constantă con
curență cu naratorul însuși, care își
păstrează până la sfârșit postura dis
cretă de observator „într-o gară mi
că“. Ca într-o secvență retro, Plim
bare nocturnă cu șareta pe câmp
mai mult învăluie decât dezvăluie
i
ma
ginea unor timpuri apuse, cu
chipurile lor, cum este cel al învă
țătorului Duka, „atât de bătrân că a
fost tânăr numai între războaie“. Se
face astfel, indirect, trimitere la o
categorie socială anume, la burghezia
interbelică, decimată în epoca ime
diat următoare de un regim opac și
to
talmente ostil intelectualilor din
vechea generație. Proză de atmosferă
și suspans, acest text introductiv cre
ează impresia că șareta bătrânului
învățător coboară pe câmpul înză
pe
zit de undeva din irealitate sau
atemporalitate, ca o epifanie, ca un
act magic care nu trebuie cu niciun
chip tulburat. E o privire spre un alt
timp, spre o altă lume pe care textul
ne-o prilejuiește cu subtilitatea și
delicatețea descripției: „Luna lipsă.

Zepelinul,
ca simbol şi
pretext literar

scan
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e Toma Roman Jr. sunt înclinat să-l înțeleg
în cheia romanului picaresc, dar, încercând
să descriu specia, pornind chiar de la G. Că
linescu (Impresii asupra literaturii spaniole) și
oprindu-mă la Carmen Popescu (Proza picares
că, mai ales capitolul 1, Gramatica şi poetica pi
carescului), îmi dau seama nu atât de dificultatea
delimitărilor ca atare, cât mai ales de foarte larga
cuprindere a ei. Practic, o mare, foarte mare parte a
prozei tinere actuale se așază confortabil în această
„despărțitură“…Și, ca să zic că am și eu o contribuție
la dezbaterea temei, amintesc că romanul spaniol
care o definește (La vida del Lazarillo de Tormes y
de sus fortunas y adversidades, 1554) a fost tradus
în limba română încă din 1839 (Întâmplarile lui
Lăzărică Torma tălmăcite de Serdar Scarlat Barbu
Tâmpeanu) și s-a citit mult, judecând după reeditări.
Are dreptate Kogălniceanu, la 1840: „Traducerile
nu fac o literatură“; ele fac, totuși, o limbă și mai
ales stabilesc afinități între culturi (prin alegerea
operelor), fac mentalitate și chiar tradiție. Observ
că termenul „aventură“ nu s-a înstăpânit încă la
1839, dar cam asta este romanul picaresc: un roman
de aventuri. Cu o observație: este și moralizator,
uzează de sarcasm (forma cea mai mușcătoare a
ironiei), este constant satiric. Acest „Lăzărică“ al
spaniolilor este un copil din păturile mijlocii ale
societății care fuge de acasă, se angajează la diverși
funcționari, fură lucruri mărunte, minte cu șarm,
înșală grosolan, șantajează mai ales persoanele suspuse şi, în cele din urmă, se alege cu o poziție bună
în societate, devine om respectat. El își descrie via
ța la persoana I. Partenerele eroului în romanele
picarești sunt, de obicei, femei de moravuri ușoare,
frumoase și inteligente, cărora de asemenea le iese
pasiența în final.
Am descris, cu asta, cartea lui Toma Roman
Jr. Toţi fiii președinților (Editura Eikon, București,
2017). Dan, personajul principal, își povestește
viața de aventuri, începând cu evenimentele din 22
decembrie 1989 până prin zilele noastre. Lucrurile
sunt foarte interesante prin aceea că Dan devine
ziarist și viața lui seamănă cu a multor altor ziariști
pe care realitatea i-a învățat să fure, să șantajeze, să
„dezinformeze“, cum se spune azi, pentru ca apoi
să „parcheze“ în vreun post guvernamental călduț
sau în cine știe ce palat de ambasadă românească
foarte îndepărtată etc. Dan este extrem de critic
cu breasla – înțelegi repede că și-a ales acest rol
ca să demaște din interiorul ei ceea ce se cheamă
„corupție“ – și, mai ales, este sarcastic cu câțiva
șefi importanți de ziare (numele sunt anagramate
destul de transparent, uneori inspirat, alteori, nu
prea). Punctul de vârf al carierei sale îl reprezintă

G E O R G E S C U
documentația pentru șantajarea capului statului –
care ar avea un copil nelegitim în străinătate, chiar
în bastionul Estului, lucru ce ar urma să fie „de
voalat“ în presă, tăindu-i definitiv apetitul pentru
un nou mandat. Pentru documentare, el se asociază
cu Olga, care știe limba aceea și, mai ales, îi ține
piept la lungile beții și-i satisface iluziile priapice.
Documentarea e gata, se văd amândoi ajunși în țară
cu înregistrări și fotografii, urmează să ajungă la
șeful ziarului de scandal. Dar, în ultimul moment,
vine momeala SRI-ului – care-i urmărise tot timpul
– sub forma unor sume grase de dolari și a unor
funcții (și grade „pe viață“) în diplomație. Drept
pentru care Dan se extrage din breasla sa și ia
ambasadele la rând, începând tocmai cu Uruguayul și continuând cu diverse țări africane. Între timp,
capul statului nu mai câștigă alegerile (SRI-ul a
aranjat asta, fără să fie nevoie să divulge existența
fiului îndepărtat – care, cam monoton totuși, eșu
ează în alcoolism) – și, ca să iasă totuși cu o oare
care eleganță din afacere, Dan descoperă că și noul
președinte are un copil din flori, după cum îi măr
turisește o „doamnă“ de prin America latină. Olga,
partenera sa de aventuri picarești, câștigă un post
de șef peste traducători.
Toma Roman Jr. mizează, pentru a fi cre
dibil, pe comportament: protagonistul cărţii bea
încontinuu – afemeiat nu este, pentru că are satis
facția la garsonieră –, evocând un personaj atât de
cunoscut de la Baricada, prima sa tribună ziaris
tică… Din interior, năzbâtiile presei se văd ca o
gherilă necurmată a ziarelor între ele și a tuturor cu
VIP-urile politice; presa de can-can încă nu are co
mentarii (aceasta produce VIP-uri, pentru ca apoi
să fie întreținută de către ele…).
Dar lumea nu se oprește aici; cunosc destui
intelectuali care nu mai au televizor și refuză presa
zilnică (pentru presa culturală, de pildă). Autorul
crede că redacțiile sunt totul pe lume. Oricum ar
fi, ziariștii vin valuri după valuri de prin școli și
facultăți, e greu de crezut scenariul lui Dan că toți
învață același lucru: să parvină.
În fond, personajul nu prea intră în amă
nunte, în pliurile corupției; se mulțumește să atingă
acest ecran de plumb, SRI-ul, în care se absorb
toate, care face și desface destine, pune la cale vi
itorul, alianțele adică etc. În acest sens, romanul se
menține la mentalitatea cărților populare din care
se trage și pe care, prin construcția sa inteligentă,
le depășește. N-aș vrea să zic, odată cu știu eu
care sociolog, că zeflemeaua este un criticism de
suprafață; ba dimpotrivă, este și ea bună la ce
va; dar nici nu cred că un Cațavencu ar putea să
devină vreodată mistic. Or, reflecțiile de tipul
„lumea e blocată de securiști“ etc. sunt de sorginte
Cațavencu…
Pe vremea mea, din ziaristică se trecea în
breasla scriitorilor și ziariștii erau foarte atenți la
vecinătatea acestora; tinerele generații văd în po
litic și economic-financiar un liman mai blând, mai
ferit de griji.
Dar, la urma urmei, acest mod picaresc de
a te deplasa prin realitate este avantajos mai ales
pentru că mizează nu numai pe sentimentul de li
bertate, dar și pentru că propune degajare/dezan
gajare. Toma Roman Jr. se lasă așteptat cu o replică
„în culori“ la acest opuscul, cu ceva construit pe
îndelete, migălos, operă de arhitect; ingineria, poate
chiar și „ingenuitatea“ din cartea de față, deși este
vizibil mimată pe alocuri, nu răspunde întrebărilor
între care trăim, ne face superflui, un fel de umbre
într-un întuneric beznă. n
Toma Roman Jr., Toți fiii președinților,
Ed. Eikon, București, 2017

Un roman
cinematografic
I O A N
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ai nou, se pare că vremea romanului tradi
țional, „clasic“, acela cu unitate de timp,
de acțiune și de loc, cu introducere, intri
gă, dezvoltare a acțiunii, punct culminat și dezno
dământ, a cam trecut, pentru a face loc unor con
strucții epice sincopate, mai mult sau mai puțin
postmoderniste, în care autorul, asemenea unui de
miurg ludic și imprevizibil, își permite să se joace
cu planurile narative cum vrea el, spre deliciul ori
curiozitatea prezumtivului lector. Am o grămadă
de exemple la îndemână, însă ultimul pe care l-am
parcurs vine din Nord, din Maramureș, dacă nu mănșală intuiția, și se numește, semnificativ pentru cele
spuse mai sus, Colaj comico-tragic din fragmente
disparate. A apărut la Editura Ecou Transilvan și
este semnat de Teo Moldovan.
Una din mizele acestui tip de roman este să
șocheze din start cititorul, așa cum filmele ame
ricane de categoria B și C captează spectatorul
începând din primele secvențe cu o crimă, o răpire
ș.a.m.d. Ei bine, conform acestui principiu, Teo
Moldovan construiește în primele sale pagini o
scenă erotică între – cine credeți?! – Hitler și Eva
Braun, în Cuibul Vulturului, la Berghof! Să recu
noaștem că e un gest curajos și cititorul, dacă rân
durile sunt scrise bine (și sunt!), e prins.
Dar nu e ultima libertate imaginativă pe care
și-o ia autorul. Într-o sarabandă de acțiuni, locuri,
personaje (unele cu numele lor reale ori doar ușor
disimulate), textul, când sarcastic, când liric, ne
poartă fie în lumea de azi, fie, prin flashback-uri,
în cea de ieri, într-o încercare de „roman total“,
cum numea Eugen Simion Cel mai iubit dintre pă
mânteni, cartea lui Marin Preda. Paris, București,
Berchtesgaden, Viena, iată doar câteva locuri pe
unde calcă dezlănțuit Teo Moldovan, însoțit, fără
cea mai mică inhibiție, de personaje precum Victor
Ponta, Hitler, Dem Rădulescu, Olga Tudorache,
plus alte și alte din plăsmuirile sale ficționale.
Revin puțin la titlul acestui scurt articol.
Cu o asemenea materie pe care nu mă sfiesc s-o
numesc „scenaristică“ la îndemână, „colajul comi
co-tragic din fragmente disparate“ al lui Teo Mol
dovan ar putea fi o excelentă bază de pornire pen
tru un serial TV făcut de unul din corifeii noului
val cinematografic românesc, un Nae Caranfil, un
Cristi Puiu, un Cristian Mungiu, un Radu Jude, un
Cătălin Mitulescu... Cu siguranță, dacă ar fi avut
șansa să dea peste această carte, un profesionist
cum a fost Titus Popovici n-ar fi șovăit să-i dea o
turnură cinematografică. N-o să dezvălui unghiul
inedit de abordare a altor secvențe, lăsând cititorului
plăcerea să le descopere singur, dar vreau totuși să
mai remarc un lucru: excelența scenelor erotice.
Asta fiindcă sunt, totuși, puțini prozatori care știu
că nu trebuie, în descripția unei scene de alcov, să
cadă în vulgaritate.
Colajul comico-tragic din fragmente dispa
rate este cea mai bună carte a lui Teo Moldovan. n
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Printre ex-temporale
şi clepsidre sparte
Niculae Gheran, Ex-temporale,
Editura Casa Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, 2018

George Coandă, Clepsidra spartă,
Editura Bibliotheca, 2018
Tot în 2018, dar la Editura Bi
bliotheca din Târgoviște, George Coan
dă, inimos scriitor și jurnalist născut în
1937, publică un memoripuzzleroman
așa cum numai editura târgovișteană
deține în colecția sa, alături de altele
care se află sub obrocul amintirilor ge
neratoare de proză contemporană. Ast
fel, nu întâmplător, scrierile se învârt
în jurul anului 2015, pe care autorul l-a
numit încă din subtitlu – „anul inimii“.
Perioada de cumpănă pe care a
traversat-o George Coandă, de la mo
mentul în care a fost operat pe cord
deschis, iniţiază o naraţiune analeptică
în care acesta revine asupra tinereţii
sale frământate de încercări. Autorul
evidenţiază prin scrierea sa adevărate
mostre de luptă cu viața, propunân
du-ne lecturarea a șapte Clepsidre, a
unui Avertisment încă din debut, pre
cum și a unui Prolog în răscrucea ani
lor și a unui Epilog. Așa a reușit să des
prindă cu simplitate și onestitate de pe
retina timpului multe fapte care puse
împreună oferă un răspuns aproape
universal valabil pentru noi toți: de
unde am plecat, ce tipuri de încercări
am avut și cum se vede totul acum,
la vârsta senectuții, când întâmplările
grele, sentimentele și locurile ne par
pe cât de diferite, pe atât de comune.
Sunt interesante și informaţiile
aflate în călătoriile pe care scriitorul
le-a făcut în Bulgaria, Polonia sau Ca
nada, precum și detaliile savuroase pe
care le dezvăluie, adevărate repere psi
hologice. n
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oraţiu Mălăele monta mai demult Scrisoarea lui Caragiale din care lipsea
actul al treilea. În spectacolul cu D-ale Caravalului (T. N. Chișinău în
turneu la T.N.B.) Alexa Visarion face invers: pentru a depăşi graniţa
carnavalului de cartier, el îi adaugă piesei scene antologice din proza scurtă,
definitorii ca mesaj. Sugerează astfel – şi pe bună dreptate (aveam de mult
această convingere) – că nu doar politicul sinistru este marca României, ci, mai
ales, carnavalul. Divertisment, ţopăială perpetuată. Domnul Alexa Visarion
face parte din şcoala veche a regiei care lucrează cu migală de bijutier la relaţia
dintre personaje. Se simte tot timpul că nimic nu e de dragul de a fi, ci totul este
cum vrea Visarion să fie. Multe momente, atât de tocite în emoţia spectacolului,
capătă sub bagheta maestrului o strălucire şi o efervescenţă sclipitoare. Dar, ca
în orice aventură, e şi câştig, e şi pierdere. Cum vrei s-o iei...
Actorii se dedică jocului frenetic, cu entuziasm. Petru Hadârcă, în
rolul celebrului fanfaron Mache Razachescu (Crăcănel), reinventează modelul
consacrat. E caraghios altfel: mototolit, jignit, rublă ştearsă, cheltuieşte multă
energie în zadar, e amantul bătut măr, prostul Carnavalului, demonetizat, re
cuperat, din comic devine tragic.
În rolul bătăuşului cartierului, Iancu Pampon, fost lucrător la dezor
dinea publică, Ion Mocanu etalează atributele brutei abjecte, imbecile, răz
bunarea extremistă a ţopârlanului român iar bâta lui devine personaj! Tandemul
geloşilor înşelaţi non-stop este un ax al spectacolului turbionar. Miţa Baston
trăieşte şi în zilele carnavalului nostru. La fel şi Didina. Visarion actualizează
frapant, sugerează rafinat. Scandalului apocaliptic din zilele noastre îi spune
carnaval mediatic. Ana Tkacenko joacă agresiv, posesiv, intempestiv, e o Miţă
deprimată, înşelată, torturată, îşi lasă la vedere nurii şi îşi dezgoleşte sen
timentele cu energie debordantă, inepuizabilă. Iurie Focşa este un Iordache
argint-viu, înfometat de mezeluri, slugărnicie şi distracţie. Mişcarea scenică
dăunează însă dialogului, în cazul celui cu Pampon din prima scenă. Anatol
Durbală e mai mult decât un frizer, e un stilist, un Don Juan invincibil, tuns,
frezat şi pomădat, o lighioană masculină, un pervers uns cu toate alifiile. Zba
terea Miţei în cârca amantului Nae are un haz enorm!
Asimetrică, Didina Mazu (Olesea Sveclă) este înaltă, suplă, apeti
santă, terorizată de fantoma lui Pampon. Împreună cu Miţa şi cu amantul co
mun creează un trio caragialian de excepţie. Foarte inspirată schimbarea de
sex a ipistatului care nu apelează la o purtătoare de cuvânt a poliţiei ancestrale,
ci la o purtătoare de fustă, cu mult haz. Angela Ciobanu realizează cu aplomb
un foarte reuşit rol comic.
Alexa Visarion adaugă tot din fauna lui Caragiale scene din Moşii,
secvenţe din Momente şi schiţe (din celebra Inspecţiune), îi aduce în Carnaval
pe Veta şi pe Chiriac (ceea ce este plauzibil), le acordă atenţie şi Nopţii fur
tunoase şi Scrisorii pierdute. Sinuciderea lui Anghelache şi îngroparea lui
într-o pubelă pun capac Carnavalului! Mai lipsesc maidanezii evocaţi de
dramaturg în insomnia lui de la Hotelul Victoria, dar măturătorii sunt aduşi de
la Romprest. Acceptăm extensia şi apreciem reuşitele.
Catindatul de la percepţie (Ghenadie Gâlcă), care încheie actul întâi
cu brio, este exact ce trebuia să fie. Şi intuiţia lui Caragiale s-a dovedit vizio
nară. Moralul nu se schimbă; se modifică proporţiile. Nicolae Ghereg (Nenea
Anghelache), Angela Ciobanu (Veta), Valentin Zorilă (Lache), Mihai Zub
cu (Costică), Dan Melnic (Chelnerul) şi Cornelia Maros-Suveică (O mască)
contribuie la atmosfera de epocă cu rezultate remarcabile. Fiecare cu partitura
lui şi cu prestanţa care se reţine. Ei sunt lu
mea lui Caragiale văzută prin prisma tex
telor alese de Ionel Nicolaev.
Scenografia (Irina Gurin) aduce, în
primul act, frizeria de cartier, neracordată la
apă şi canalizare, cu mobilier jalnic, iar în ac
tul al doilea, o anexă a salonului de coafură,
unde se scot măştile şi se poate întâmpla ori
ce, în drumul spre două toalete şi un minibar,
unde fac dragoste Veta şi Chiriac. În actul al
treilea, viziunea este cosmosul lui Caragiale,
un spaţiu al nimănui şi al tuturor. Atât sce
nografia, cât şi aranjamentul muzical (Şer
ban Fleancu) servesc un spectacol neortodox,
incitant, cu un repertoriu muzical eteroclit.
Pacificul nu poate separa ceea ce Prutul
încă este: o barieră artificială de care se mai
cramponează diverşi Bibici, Caţavenci, Miţe.
Mangafale politice care pot încăpea foarte
bine şi sub mantaua ucraineanului Gogol. n
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De aceeaşi vârstă cu Dumitru
Micu, Ion Brad și Ion Dodu Bălan,
criticul și istoricul literar Niculae Ghe
ran (n. 1929) și-a consacrat cea mai
mare parte a carierei studierii operei lui
Liviu Rebreanu. Amintim doar o parte
dintre lucrările care-i definesc cariera:
Tânărul Rebreanu, București, Editura
Albatros, 1986; Liviu Rebreanu: Amia
za unei vieți, București, Editura Alba
tros, 1989; Cu Liviu Rebreanu și nu
numai (evocări și documente), Bu
curești, Editura Academiei Române,
2007; Liviu Rebreanu prin el însuși,
București, Editura Academiei Române,
2008; Liviu Rebreanu, Opere, vol.
1-23, ediție critică în îngrijirea lui Ni
culae Gheran, apărută la editurile Mi
nerva, Cartea Românească, Prisma
ș.a. (1968-2004); Liviu Rebreanu, Crăi-
șorul Horia, ediție îngrijită de Niculae
Gheran, București, Editura Minerva,
1983; Liviu Rebreanu, Go
la
nii, edi
ție îngrijită de Niculae Gheran, Bu
curești, Editura Albatros, 1984; Liviu
Rebreanu, Gorila, ediție îngrijită de Ni
culae Gheran, București, Editura Eden,
1991 etc.
Anul trecut, Niculae Gheran a
publicat volumul Ex-temporale, Casa
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018.
Opul cuprinde scrieri apărute iniţial în
revistele: Polemici (SUA), Adevărul
literar și artistic, Mesagerul literar și
artistic, Cultura, Pro Saeculum, Lite
ratorul, Apostrof, Acolada etc.
Pe coperta a IV-a a volumului,
autorul mărturisește că pentru el „ba
riera“ (?!) „din Decembrie 1989 n-a
însemnat mai nimic – exceptând liber
tatea cuvântului – mare cucerire de
mocratică, dacă nu și singura cu care
ne-am pricopsit“.
Interesant este că în ultimul lui
interviu, acordat în iulie 2018 sub
semnatului, Ion Brad (1929-2019)
sublinia că libertatea cuvântului este
în mod evident bunul câștigat după
1989. Nu întâmplător, Ex-temporale
seamănă în multe privințe cu cartea
lui Ion Brad Întoarceri la arhivele per
sonale, recenzată în numărul 1/2019
al Luceafărului de dimineață. Dacă
am lăsa de-o parte rolul pe care l-au
jucat în societate inflația de opinii și
vulgaritatea aduse inevitabil de prost
înțeleasa, în unele privințe, libertate
a cuvântului de după 1989, am putea
spune că această libertate rămâne,

fără îndoială, un suprem câștig care
echivalează valoric cu o întreagă Re
voluție.
Găsim în paginile cărții de la
editoriale retorice despre existența sau
inexistența teroriștilor până la cores
pondențe, spre final (p. 324) fiind pu
blicată chiar și o scrisoare pe care Ni
culae Gheran i-a trimis-o lui Nicolae
Manolescu în 2017. Ex-temporale în
tregește astfel colecția de istorie litera
ră cu detalii despre oameni și cărți cu
prinse într-o paradigmă morală, cu un
limbaj nu de puține ori comic. Autorul
nu se sfiește să adopte un stil direct, cla
mând deschis faptul că nu se teme să-și
mărturisească public gândurile indife
rent de consecințe.

G R I G O R E S C U

TAG-uri

Nimic despre
tsunami
rofilul de autor dramatic al lui Radu F. Alexandru, așa cum apare în
volumele sale și cum este binecunoscut, cel puțin în lumea literară
și teatrală, e o întruchipare a succesului: piese jucate la teatre im
portante, în frunte cu Teatrul Național din București, volume premiate,
apariții apreciate la TV, dar și pe scena politică, pe care scriitorii urcă
tot mai rar, în calitate de senator. Ce să-și mai dorească un dramaturg la
apogeul carierei și chiar un om al cetății, vivace și activ, la împlinirea a
trei sferturi de veac? Aspirațiile unui scriitor rămân aceleași: noi volume,
premiere, un public care să îl prețuiască pe măsura talentului, dar și a
implicării sale în lumea literară.
Ca urmare, Radu F. Alexandru și-a sărbătorit frumoasa aniversare
din 2018 cu un volum de teatru la Polirom: Ultima dorință. Subtitlul subtil
e de-o aparentă modestie: Comédii, cu accent pe e. Cartea e construită cu
grijă. Ea se deschide cu un Cuvânt al autorului în care tocmai subtitlul este
explicitat, având în vedere cele 34 de definiții pe care le are în dicționar
termenul de comédie, cu accentul lui ascuțit: bazaconie, bizarerie etc.
Aceste sinonime se potrivesc – crede autorul – vieții noastre în România
contemporană, eternă, fascinantă și cum o mai fi. E de la sine înțeles că,
prin condiția sa de legiuitor cu trei mandate în Senatul României, unde a
fost trimis prin votul a zeci de mii de alegători, norma de reprezentare fiind
de un senator la 168 000 de cetățeni, Radu F. Alexandru cunoaște multe
dintre lipsurile și necazurile compatrioților mai bine decât un autor care
doar viețuiește în mijlocul lor.
Cu toate acestea, autorul dramatic nu abuzează de condiția lui de bun
știutor. Aș zice că, dimpotrivă, analizează lucrurile de la firul ierbii. Piesele
sale sunt mai degrabă drame individuale decât comedii (sau comédii)
care angajează grupurile largi, masele în mișcări sociale impresionante.
„Lumea în care se mișcă personajele“ și pe care o invocă dramaturgul în
prefață e mai puțin importantă în textele dramatice decât individualitățile
care se confruntă. „Familia este patria cea mică“ (și viceversa), precum ne
zice Rică Venturiano, citând fără ghilimele o vorbă a lui Joseph Athanase
Doumerc, ajuns președinte al Franței la 74 de ani sub numele de Paul
Doumer și devenit, după nici un an, singurul președinte al marii surori latine
care a fost asasinat. Întâmplător, Doumer a fost matematician, ca și Radu F.
Alexandru, și dorim, desigur, ca orice coincidență să se oprească aici.
Trei dintre piesele din Ultima dorință formează o trilogie dedicată
tocmai celulei de bază a societății: Viața de familie văzută din interior. Ele
reprezintă miezul volumului, nucleul său incandescent, fiind încadrate de
monodrama În oglindă, de asemenea o piesă despre evoluția unui cuplu, și
de Ultima dorință, o farsă într-un act în care este vorba tot de relațiile unor
perechi conjugale, două de această dată.
Piesele trilogiei, dintre care două se joacă în București și în această
stagiune, sunt: La vita e bella, o comedie „în jurul unui divorț“, cu două
„familii tradiționale“, Luminița de la capătul tunelului, o comedie mai
vioaie decât celelalte și în care apar – mai e vorbă? – două cupluri care fac
schimb de parteneri, și Viața la „Mica publicitate“, tot comedie, premiată
la concursul FestCo, precum celelalte, și care, la fel ca surorile ei, nu va
întârzia să fie reprezentată. Inițial, a doua piesă se intitula Tsunami, dar
noul titlu, mai puțin devastator, e mai potrivit cu acțiunea.
Toate cele cinci piese prezintă calități scenice, cu un plus de
dificultate la montare pentru prima, prin condiția ei de monodramă,
specie mai dificilă și prin faptul că e cam scurtă. Toate se petrec într-o
lume „bună“, într-o zonă socială peste media fineții, personajele sunt
intelectuali, chiar dacă mai scapă câte-un termen buruienos. Problemele
eroilor nu sunt prea grave, nici abisale, nu au loc cutremure de conștiință,
destinele se împart și se despart cu oarecare lejeritate, oamenii rămân
spirituali, destinși, păstrând doar atâta tensiune conflictuală cât să nu se
plictisească spectatorii.
Radu F. Alexandru se interesează de psihologia unor oameni destul
de elevați ca să facă mici drame din detalii personale, nu se afundă în
sociologie, evită mediile joase și protagoniștii extrași din tradiția unor
piese ca Oamenii cavernelor, Azilul de noapte, ba chiar și pe cei care ar
merge la carnavaluri de cartier, cu traduceri în amor, „vitrion“ și epiloguri
în frizerii model.
Comediile sale agreabile, fără accent pe e, fără tulburări și tumulturi
de conștiință care să bulverseze auditoriul, fac din Radu F. Alexandru un
autor destinat succesului. El va fi îndrăgit mereu de un public doritor să
petreacă o seară senină la braț cu Thalia. n

Pisica, barda
şi bardul
Simona-Grazia Dima,
Pisica de lemn pictat,
Cartea Românească, 2018
Numele Simonei-Grazia Dima e
foarte prezent azi prin poezia pe care o pu
blică adesea, ca și prin cronicile de carte
și eseuri. Despre poezia sa s-au scris zeci
de articole și capitole din volume de exe
geză. Este dificilă orice nouă abordare a
autoarei, un caz limpezit și în curs de cla
sicizare. Căci nouăzeciștii canonici, ca Si
mona-Grazia Dima, își numără cu greu nu
doar textele, ci și volumele, au locuri re
zervate în antologii și dicționare.
Poezia pe care o propune SimonaGrazia Dima în noul său volum, Pisica
de lemn pictat, este în concordanță cu aș
teptările cititorilor care îi cunosc universul
liric și valoarea textelor. Doza de noutate
constă în trecerea de la o poezie în general
conceptuală, meditativă, atașată puțin fap
telor de viață curentă, la texte mai pro
nunțat biografice, mai prozaice, bogate
în evocarea unor personaje și întâmplări.
„Naratorul“ liric este mai atent la detaliile
lumii și la reprezentarea lor decât la inter
pretările generale. De multe ori, micile
scenarii se încheie fără o morală, chiar fără
o concluzie; poeta mizează pe un com
portism absolut, preferând să se extragă din
mijlocul propriilor înfăptuiri cu o distanță
și o detașare care nu o caracterizau.
Dar Simona-Grazia Dima nu poate
să ocolească radical sugestiile livrești pe
care le dau unui intelectual peisajul banal
și faptele obișnuite. Nici nu-și propune să
o facă. O ploaie măruntă o trimite la Bor
ges, un Crăciun cald în București e marcat
de corespondența unui ,,prieten capricios
de departe“ care citează din T. S. Eliot.
Poemul titular este o comică listă de cum
părături, este transcrierea articolelor de
pe un bon de casă cu denumiri comune
(,,vinete“, ,,pastă anșoa“) și nume proprii
ale unor firme (,,iaurt OKE“, ,,cremă Mo
nor Făgăraș“, ,,pui Grill Conașu’“). Nimic
mai aproape de cotidian! Și totuși lista tri
mite, foarte subtil, la „tabla de materii“ a
Moșilor lui I. L. Caragiale, la un inventar
dadaist, precum și, inevitabil, la pictura
serială a lui Andy Warhol înfățișând doar
cutii (cans) de supă Campbell’s. Dacă
Andy Warhol ar fi gustat, ,,pișcoturile de
șampanie Savoy“, ,,Smântâna Danone“
sau ,,untul Winny“ prezente pe bonul Si
monei-Grazia Dima, el ne-ar fi dăruit ima
ginea lor, emblematică pentru Pop art.
Poeta trece de la lista sa, transcrisă
după regula aleatoriului suprarealist, la o

concluzie morală. Jocul întâmplării are
un final care-i dă sens. E diferența din
tre avangardismul parodiat de autoare și
asumarea lirică a realității. Bonul și poe
mul se încheie astfel: ,,și toată bucuria
vieții,/ dar mai ales o pisică/ de lemn, pic
tată somptuos,/ cu totul inutilă“. Pisica
de lemn nu e însă ,,cu totul inutilă“, dim
potrivă, ea dă cheia listei și o transferă din
haotic și aleatoriu în text literar. Ea este
„cheagul“ care dă cititorului certitudinea
asumării jocului, în deplină cunoștință
de cauză, cu luciditate și ironie. Ne vin în
minte versurile indimenticabile ale lui Mi
hai Beniuc care „explică“ mecanismul cre
ației: ,,Când voi izbi o dată eu cu barda/
Această stâncă are să se crape/ Și va țâșni
din ea șuvoi de ape!/ Băieți, aceasta este
arta!“ (Cu Dumnezeu la cot, în Cântece de
pierzanie, 1938). Barda bardului este aici
pisica de lemn pictat, cu tandra și necesara
ei (in)utilitate.
Ioana Gruia,
Carusel,
Editura Paralela 45, 2018
Din câte știu, Carusel este a doua
carte de poeme a Ioanei Gruia și tot a doua
în limba română. Reprezintă traducerea
realizată de autoare a propriului volum
apărut în Spania la Editura Visor, pentru
care a primit premiul de poezie Emilio
Alarcos în 2016. Ioana Gruia a primit și
alte premii (Federico Garcia Lorca pentru
povestire), a publicat două romane iar
volumul de debut, Soarele în fruct, a fost
tradus și a apărut în română (Tracus Arte)
și franceză (L’Harmattan). Ioana Gruia
este profesoară de literatură comparată
la Universitatea din Granada și scrie
în limba spaniolă. Dar a rămas atașată
literaturii române. Ea reprezintă un caz
fericit în care o scriitoare originară din
România a realizat inserția într-o literatură
străină. Revenirile ei la limba maternă,
cu unele alunecări spre limba de adopție,
sunt texte lirice reușite, penetrante, cu
sensibilitate și forță de sugestie, marcate
de o simțire modernă. O Noapte de ploa
ie dedublează personajul de-alături, fă
cându-l deopotrivă trecător prin peisaj:
,,Plouă încet peste oraș. Te trezești,/ mă
cauți cu impaciența dorinței,/ grăbești pa
sul prin ploaie“. Traducătorul din mine a
schimbat, cu un surâs, ,,impaciența“ cu
,,nerăbdarea dorinței“. Dar s-a bucurat
sincer de reușita textului. Ioana Gruia fa
ce onoare literaturii noastre în limba unei
mari literaturi. n
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Târguri internaţionale de carte,
martie, 2019

c
Londra,
London Book Fair

Î

moderatoare jurnalista Rosie Goldsmith. Li s-a alăturat Lucy Popescu,
critic literar și jurnalistă, al cărei tată
este originar din România.
În ziua următoare, podiumul
le-a aparținut editorilor Silvia Col
fescu (Editura Vremea) și Dan Pleșa
(Editura Vellant), precum şi Lindei
Maria Baros, care a luat cuvântul atât
în calitate de autoare şi de traducă
toare, cât şi de editoare (Editura La
Traductière, Franţa). Dialogul a fost
moderat de Mihaela Ghiţă, coor
donatoarea programului TPS al In
stitutului Cultural Român. Seara, la
librăria londoneză Caravansérail, din
vestul orașului, Mircea Mihăieș a
fost gazda unei întâlniri a publicului
cu Gabi Reigh, traducătoarea în en
gleză a lui Lucian Blaga, și cu Andrei Codrescu, autor al unui volum
de versuri apărut în Marea Britanie.
Cei prezenți au regretat absența lui
Matei Vișniec, împiedicat din păcate
să ajungă în Anglia de o grevă Eurostar.
Ultima seară a aparținut poe
ziei, tot Mircea Mihăieș prezentân
du-l publicului pe Andrei Codrescu
într-un recital liric însoțit de acorduri
muzicale, la pian fiind interpreta Mi
na Beldimănescu.
Evenimentele organizate de
Institutul Cultural Român, prin centrul său de la Londra, atât la standul
țării noastre, cât și la sediul său im
punător din Belgrave Square sau în
alte locuri, s-au bucurat de prezența
unui public numeros și avizat venit
din țară sau din afara ei care a celebrat
în chipul cel mai adecvat literatura
națională. Cei prezenți au avut ocazia
unui schimb de idei neconvențional și
util care va sta desigur la baza unor
colaborări viitoare.
Organizatorii, reprezentanți ai
unui centru cultural activ și prietenos,
au primit aprecierea deosebită și justi
ficată a participanților. n (hg)
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ivre Paris – denumirea recentă a Salonului Cărții de la Paris – este unul
dintre cele mai mari evenimente literare ale Europei care reuneşte de obicei
expozanţi din peste 50 ţări, de-a lungul a patru zile, într-o zonă expoziţională
de 50.000 de metri pătraţi aflată la Porte de Versailles. Invitata de onoare a
târgului nu mai este de data aceasta o ţară, ci un continent: Europa. Pentru că
„Europa este viitorul nostru iar cultura, mai mult decât oricând, este soclul pe
care elaborăm acest viitor“, spune Sébastien Fresneau, directorul Salonului.
Pavilionul românesc de la Salon – foarte elegant! – a fost inaugurat joi,
14 martie, de Preşedintele Institutului Cultural Român, Liliana Ţuroiu, alături de
Vicepreşedintele Mirel Taloş şi de Andrei Novac, directorul Centrului cărţii din
cadrul ICR, în prezenţa E.S. Luca Niculescu – Ambasador al României în Franța,
E.S. Adrian Cioroianu – Ambasador al României pe lângă UNESCO, E.S. Lilian
Zamfiroiu – Ambasador al României în Luxemburg. Au fost prezenţi, de asemenea,
noul ministru francez al culturii, Franck Riester, și fostul ministru Jack Lang.
Începând din ziua următoare, literatura română a fost sărbătorită plenar la
standul nostru care a găzduit peste 30 de manifestări culturale. Iată doar câteva
dintre ele. Dezbaterea Traducerea este limba Europei (Umberto Eco), dimineaţa,
în trei zile consecutive, cu idei remarcabile şi participare bogată: Florica şi JeanLouis Courriol, Mirella Patureau, Adriana Babeţi, Ioana Pârvulescu, Philippe
Loubière, Matei Vişniec, Cristian Fulaș, Mariana Cojan-Negulescu, între alţii.
Sâmbătă, 16 martie, prezentarea poeziei române contemporane a fost mo
derată de poeta şi traducătoarea Linda Maria Baros care i-a avut ca parteneri de
discuţie pe Dinu Flămând, Matei Vișniec, Rodica Drăghincescu, Cosmin Perţa
şi Nicolas Cavaillès.
Duminică, după prânz, prezentare de carte: Gabriela Adameșteanu – Les
années romantiques, în curs de apariţie la editura Non Lieu, Dov Hoenig – Rue
du Triomphe, editura Robert Laffont, 2018, Marina Anca – L’Empreinte du pa
pillon ou l’improbable idylle entre Capitalisme et Dictature, L’Harmattan, 2018,
cu participarea autorilor. A urmat Art & Histoire, dezbatere în jurul albumului
Les Avant-Gardes. La Charrette et la Cheval-vapeur semnat de Petre Răileanu
la editura Non Lieu în 2018. Şi, după aceea, dialogul De la vest la est / de la est
la vest cu Adriana Babeți, Adrian Cioroianu, Robert Șerban.
Concomitent, pe una dintre scenele Salonului – Culisele editării – s-au
desfășurat Marile dezbateri. Louis-Ferdinand Céline: literatura are toate drep
turile? Luările de cuvânt au abordat mai ales necesitatea reeditării unor volume
de Céline, dar şi de Rebatet, Cioran sau Eliade. În public, peste 200 de persoane.
Pe scenă, cunoscuţi specialişti din spaţiul editorial, Emmanuel Pierrat, François
Gibault, Antoine Spire, Jean-Luc Barré şi Linda Maria Baros – care a avut oca
zia să vorbească despre autorii români luaţi în discuţie.
Ultima zi a târgului, luni, 18 martie, a fost dedicată profesioniştilor în pri
ma parte şi publicului, în partea a doua. La standul nostru, a avut loc o întâlnire in
formală între editorii români şi francezi, precum şi o prezentare foarte bine docu
mentată a programelor de traducere a autorilor români prin TPS şi Publishing Ro
mania realizată de Mihaela Ghiţă, coordonatoarea acestor programe importante
ale ICR-ului. În partea a doua a zilei, proză: prezentarea volumului Cadence pour
une marche érotique de Mariana Gorczyca, traducere de Ina Delaunay, și a cărţii
Pax Romana de Mihaela Petculescu. Apoi poezie: dezbaterea Europa și marii săi
poeți moderată de Linda Maria Baros, în prezenţa autorilor Mircea Bârsilă, Gri
gore Chiper, Cosmin Perţa şi Robert Şerban.
Participarea României la Salonul Livre Paris din acest an prin intermediul
Institutului Cultural Român s-a dovedit cu adevărat un eveniment de înaltă ţi
nută. n (amb)
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n perioada 12-15 martie 2019 s-a
desfășurat la Londra, în sala Olympia,
o nouă ediție a Târgului Internațional
de Carte. Ca și în alți ani, România a fost
bine reprezentată, cu un stand excelent
organizat de Institutul Cultural Român și
cu evenimente consistente care au pus li
teratura română din țara noastră într-o lu
mină puternică și favorabilă.
Centrul ICR Londra a pus, la Lon
don Book Fair 2019, standul țării noastre
sub deviza: Romanian Literature, An European Odyssey, pentru a reafirma apar
tenența literaturii române la concertul literaturilor europene și a sublinia o unitate a
acestora într-un context politic frământat,
marcat de o posibilă izolare a literaturii
engleze, parte și ea a culturii din Europa.
Invitații din România, ca și scriitorii români din alte țări, precum cunoscutul poet și romancier Andrei Codrescu,
sosit din Statele Unite, și Linda Maria
Baros, poetă și traducătoare stabilită în
Franța, au avut ocazia să dinamizeze orga
nizarea remarcabilă a evenimentelor și
ospitalitatea echipei de la ICR Londra.
Doamna director Magda Stroe și echipa
sa profesionistă merită toate felicitările.
Scriitori români, ca și scriitorii, editorii și
traducătorii britanici participanți, au conturat o atmosferă plăcută în care s-au purtat discuții intense și constructive.
După inaugurarea standului Româ
niei, la care au luat cuvântul ambasadorul
țării noastre la Londra, Excelența Sa dom
nul Dan Mihalache, prozatorul Mirel Taloș,
vicepreședintele ICR, și Magda Stroe, director al ICR-ului Londra, a urmat o dezbatere despre literatura română şi viitorul
ei. La discuție moderată de Magda Stroe
au participat criticii Dan Cristea, Răzvan
Voncu și Daniel Cristea-Enache, precum
și scriitorul Horia Gârbea, autorul unui recente antologii de versuri în limba engleză
– The Other Shore (Editura Neuma).
La sediul ICR Londra a avut loc în
aceeași zi o întâlnire a publicului și scriitorilor invitați cu romancierii Ioana Pârvulescu şi Claudiu Florian. A participat ca

Paris,
Livre Paris
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revistă de cultură
a Uniunii Scriitorilor din România

Darts / reviste

Steaua
nr. 1/2019

Ex Ponto
nr. 4/2018
Număr excelent al revistei tomitane, demn de această
publicaţie care a obţinut Premiul Revista anului 2017 acordat de
ARIEL – Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare.
În loc de editorial, comunicatul Uniunii Scriitorilor din
România, Despre degradarea limbii române în spaţiul public.
Interviul Ex Ponto, Ovidiu Genaru în dialog cu Iulian Talianu
(prezent de altfel şi cu poezie). Daniela Varvara, eseu: Literatura
de inspiraţie creştină: un parcurs în tandem cu filosofia epocii.
Interesante studiile lui Geo Vasile, Virgil Mazilescu, proscrisul
soarelui negru al onirismului şi cel al Anastasiei Savin, 7 ani fără
Arthur Porumboiu, însoţit şi de o selecţie de poeme ale autorului
evocat, Lucian Gruia, Trei tipuri de locuire românească: brân
cuşiană, cioraniană, eliadescă.
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Reflex
nr. 7-12/2018
Ultimul număr al revistei pe anul 2018 este deschis prin
două interesante articole istorice, La Centenarul Marii Uniri
de Florin Dobrei şi Reprezentanţi din judeţul Caraş-Severin –
prezenţi la Adunarea de la Alba-Iulia în 1 decembrie 1918 de
Nicolae Magiar, sărbătorit cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani.
Alexandru Ruja, sub titlul Jurnal inedit din Primul Răz
boi Mondial, face o cronică a volumului Jurnal din Primul
Război Mondial (1914-1918) (David Press Print, Timişoara,
2018) al învăţătorului Nicolae Opriş (1884-1939). Subiectul
Centenarului este închis de Ancheta Reflex: un cercetător de la
Muzeul Banatului Montan, conf. univ. dr. Carmen Albert, şi doi
scriitori – George Vulturescu şi Ion Marin Almăjan.
Subiect Eminescu: De la „copil de mănăstire“ la „adult
de sacrificiu“ de Liviu Spătaru, respectiv Şi Eminescu plânge...
de Erwin Josef Ţigla.
Lucrările Colocviilor Reflex 2018 (ediţia a XVIII-a) –
13-16 iunie 2018 – ocazie de reafirmare a prieteniei franco-ro
mâne prin premierea de către Societatea Poeţilor Francezi, re
prezentată de vice-preşedintele ei, Michel Bénard, a poetului
Toma George Maiorescu şi a artistului plastic Silviu Oravitzan
– ocupă mare parte din conţinutul revistei, în special recitalul
poeţilor invitaţi: Toma George Maiorescu, Michel Bénard, Nina

Pagini de poezie şi de proză sem
nate de Sorin Roşca, Cristian Ghica şi
Miroslav Bielik (tradus şi prezentat de
Dagmar Mária Anoca şi Lucian Alexiu),
respectiv de Dan Perşa, Gheorghe Filip,
Ovidiu Dunăreanu, cu (Des)Cumpăniri
(fragment dintr-un roman în lucru, cu ti
tlul provizoriu Oameni împărţiţi) şi Liviu
Lungu, O ploaie de toamnă în iunie, ul
timii doi autori cu texte de o forţă rar în
tâlnită, care ne trezeşte interesul pentru
următoarele lor volume.
Reţinem şi studiile de istorie sem
nate de Nicolae Scurtu (Note despre căr
turarul Ioan N. Roman şi Liuben Du
mitru şi revista „Front literar“), Radu
Petcu (Aspecte privind caracterul meşte
şugăresc al aşezării antice de la Ulme
tum) şi Constantin Cheramidoglu (Cons
tanţa ruinelor antice). n

Ceranu, Eliane Hurtado, Elisabeta Bo
gătan, Zenovie Cârlugea – prezent şi
cu o cronică literară a volumului Ştefan
Aug. Doinaş: „Tiparele eterne“ şi poeti
ca orizontalităţii de George Vulturescu
–, Zoia Elena Deju, Dumitru Cristănuş,
Mihai Posada, Virgil Diaconu, Maria
Niţu, Manolita Dragomir-Filimonescu,
Remus Valeriu Giorgioni, Nicolae Sila
de, Nicolae Sârbu, Ion Oprişor, Nicolae
Preda, Mariana Pândaru, Dumitru Mă
lin, Costel Simedrea, Ioan Gligor Stopi
ţa, George Vulturescu, Rodica Pop, Dan
Drăgoi, Cristian-Ilie Băleanu (debut),
Ela Iakab, Octavian Doclin, Mircea Bâr
silă, Monica Rohan, Daniela Şontică, G.
P. Schiviceanu, Iulian Barbu.
Proză de Constanţa Marcu, De ti
ne glonţu nu se prinde...
De şi despre sărbătoriţi: Toma Ge
orge Maiorescu [90], Cornel Ungureanu
[75], Vasile Dan [70], Iacob Roman [70],
Dumitru Augustin Doman [65].
Adrian Dinu Rachieru, Dumitru
Radu Popescu şi „morişca“ adevărului.
Marian Odangiu, Arhipeleagul
de hârtie: incursiuni în poezia lui Octa
vian Doclin (eseu în lucru). n
(bil)
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Revista clujeană împlineşte în 2019, dacă-i socotim şi
anii de funcţionare sub denumirea Almanahul literar, 70 de
ani de existenţă. Editorialul, După şaptezeci de ani... semnat
de Adrian Popescu, este susţinut de un consistent dosar Steaua
70: texte de Petru Poantă, Valentin Taşcu, Doru Burlacu, Aurel
Rău, precum şi un interviu cu Vasile Fanache.
Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Univer
sităţii Babeş-Bolyai lui Mircea Cărtărescu este marcată prin pu
blicarea unei laudatio (Ioana Bican) şi a discursului lui Mircea
Cărtărescu – Câteva gânduri la decernarea titlului de Doctor
Honoris Causa – transcris de Andrei Zamfirescu.
In memoriam Emil Brumaru: articolele Un oniric delicat
de Adrian Popescu şi Hobbitul şi îngerii de Ruxandra Cesereanu,
însoţite de o selecţie de poeme marca, uşor de recunoscut, Bru
maru: Balada crinilor care şi-au scris frumos, Aveai părul lung
până la cer şi Romanţă.

La rubrica Grupaj, răspund an
chetei revistei – Care e miza cărţilor pe
care le-aţi publicat anul trecut? – Gabri
ela Adameşteanu, Doina Jela, Stelian
Ţurlea, Radu Andriescu, Carmen Firan,
Traian Ştef, Laura T. Ilea, Robert Şerban,
Liliana Corobca, Caius Dobrescu, Radu
Vancu, Cosmin Perţa, Ioana Pârvulescu,
Ovidiu Pecican, între alţii.
Poeme de Ellen Bass (traducere
şi prezentare de Alex Văsieş), Liviu Can
geopol Aurelia Luca. Bianca Tamaş, Radu
Ţuculescu 70.
Ca de obicei, consistente pagini
de teatru şi muzică. Reţinem primul epi
sod al unui articol care se anunţă de an
vergură: Tânăra generaţie la Jazz Na
pocensis de Virgil Mihaiu.
Numărul este ilustrat cu lucrări
expuse în cadrul Bienalei Ceramică –
Sticlă – Metal, ediţia a VII-a, Metafore
incandescente. n
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Liviu Russu – în Zidiri

VIzual

Liviu Russu (1951-2018) este un nume de referință în sculptura
românească a ultimelor decenii. În 1975, absolvă Institutul de arte plastice
Nicolae Grigorescu din București, Secția Sculptură, clasa lui Paul Vasilescu,
iar în 1980 devine membru al U.A.P. din România. Din 2013, se va număra
printre membrii Asociației we are Düsseldorf, Germania. Vreme de 5 ani (2011-2016), va
fi președintele Filialei de Sculptură a U.A.P. din România.
Începând cu 1974, va intra în atenția criticii și a publicului cu expoziții personale
de sculptură și desen în Timișoara, Iași, Lugoj, București și Cluj, dar și în țări precum Italia
și Germania. Participă de asemenea la nenumărate expoziții colective și simpozioane din
România și din Italia, Ungaria, Austria, Germania, Franța, Cehia, Turcia, Grecia, Lituania
ș.a.m.d.
A fost răsplătit cu Bursa de studii Dimitrie Paciurea (1977), Bursa de studii Roma,
Italia (1984), Premiul I la Salonul Municipal București (sculptură, 2000), Mențiunea cri
ticii – Madona di Campiglio, Italia (2005). Lucrări de-ale lui se află în colecții de stat și
particulare din țară și din străinătate.
O amplă expoziție personală Zidirea (sculptură & desen), deschisă în 2017 la
Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, a constituit un eveniment de excepție.
Operele lui Liviu Russu au fost comentate de-a lungul anilor de importanți critici
de artă, ca act valoros, temeinic și matur în sculptura românească a momentului.
Expoziția postumă în Zidiri a lui Liviu Russu (20 februarie-15 martie 2019),
deschisă la Galeria Galateea și curatoriată de Ioana Șetran și Cristina Popescu Russu, s-a
dorit un excurs-omagiu-emblematic, demonstrativ, ca esență recognoscibilă a unei opere
intrate de-acum în circuitul viabil al artei românești.
Au fost expuse sculpturi de mici dimensiuni realizate din teracotă, gresie și an
gobă (legate organic de serii de lucrări din lemn, bronz și piatră), care atestă preocuparea
aproape radicală și sacrificială vizavi de zidire, construcție, deconstrucție și imolări care,
pentru Liviu Russu, au dus la o simbolistică din care-a fost extirpată metafora parazitară.
Claritatea mesajului face ca fiecare lucrare să trăiască nu într-o frenezie gălăgioasă și impe
rativă, ci într-o autenticitate spirituală reflexivă și semnificativă.
În spațiul Galeriei Galateea, devenit de câțiva ani un loc dedicat fragilei și cvasinecunoscutei (la noi) artă a ceramicii, deși de multe decenii se performează cu har și ori
ginalitate, sculpturile și desenele lui Liviu Russu și-au definit ritmurile, cerebralitatea și
rostirile geometrice îndelung ,,patinate“ de respirările materiei.
Dintotdeauna creionul și penița au fost „uneltele“ pe care artistul le-a folosit in
sațiabil pentru a întâmpina o nouă sculptură. Și în expoziția de față au fost aduse pe simeze ad
mirabile caligrafii, „semințe“ ale viitoarelor sculpturi.
Amintind de expoziția de la Mogoșoaia (2017), mărturisesc că desenele, în care-și gă
sise loc și peisajul punctual, cel redat cu acribie până la limita amănuntului incredibil, erau de-o
fascinantă și exemplară frumusețe.
În Zidirile lui Liviu Russu regăsim duhul și tonusul unei stilistici originare și dialogul
permanent cu spațiul, ca loc de materializare a volumelor. Acest dialog nu are nimic agresiv și
emergent, uneori construcția și deconstrucția semănând cu înfășurarea și desfășurarea cu multă
grijă a unui bandaj care acoperă o rană încă nevindecată. Extrem de atent la sonorități, artistul nu
încheagă cu gestică trufașă materia, ci o „ascultă“, o mângâie, o înnobilează meșteșugit, construind
arcade, pante, urcușuri și coborâșuri de trepte, fenestrări, prăbușiri, încarcerări și alternanțe de tra
see, unghiuri și volume. Așază și reaşază materia într-un emoțional al rostirilor limpezi.
Liviu Russu a știut de timpuriu să recupereze vocabule esențiale din tradiția românească,
compunând și impunând în sfera sculpturii actuale frazări care-au rodit promițător, lăsând urme
identitare în lemn, marmură, bronz și piatră, cioplite, turnate și memorate în spații precum Măgura
Buzăului, Arcuș, Săliște și Timișoara.

Începutul anilor ’70, în care artistul debuta cu febra unei
virilități creatoare firești pentru acea vârstă, era o perioadă în
care figurativul tematic și alegorismul triumfal erau în agonie iar
sculptura începuse să impună cu o teribilă forță recreativă artiști
și opere care deschideau noi paradigme. Să nu uităm, se aflau în
plină glorie artiști precum: George Apostu, Ovidiu Maitec, Nică
Petre, Constantin Popovici, Napoleon Tiron ș.a.m.d. Mult mai
tânărul Liviu Russu și-a început așadar drumul fără complexele
unor comoții și frângeri, având (slavă Domnului!) suficiente
modele. Înzestrat cu o sensibilitate lucidă, vădind o cultură vizuală
deschisă, complexă și o viziune structurată pe armonii nesupuse
accidentalului, valorizând materia cu chibzuință empatic-aucto
rială, Liviu Russu a exprimat coerent, a rostit tulburător, găsind în
datul răscolitor (cum este, spre exemplu, acel 11 septembrie 2001)
forța durerii universale.
Deseori, pulsul sacerdotal se naște odată cu eposul unor
arhitecturi delicate, artistul având știința de-a face din fiecare
gest sculptural un eveniment existențial. Astfel s-au născut serii
de: Construcții, Burguri, Cetăți, Porți, Imolări, Semne, purtând am
prentele și sincopele unor narațiuni exprimate minimalist-abstract,
cu forme, linii și volume care-și trăiesc intens identitatea și spațiul.
Lutul, gresia, angoba i-au dat cu siguranță artistului sentimentul că
aprofundează şi desăvârșește o semantică primordială, dând parcă
noblețe unor artefacte scoase la lumină de arheologi.
O particularitate a lucrărilor expuse la Galeria Galateea
este și aura de sacralitate, de spirit genuin și chiar de inefabil.
Preocuparea artistului de-a le păstra inextirpabilă memoria, mo
delându-le și redându-le dinamica, fără acea distocie a formelor
complicate, îi explică exemplar viziunea și demersul, dar și dis
ponibilitatea de-a le crea, ca într-o lecție de cultură plastică, sim
bolistica recuperatoare. Nimic nu le tulbură spiritualitatea și con
tiguitatea. Liviu Russu a iubit această materie lutoasă, caldă,
imemorială, celebrând-o în varii corporalizări, în imolări și zidiri
recurente. Acestea din urmă nu au nevoie de forța orgolioasă,
statuară, a lucrărilor de simpozion, prezente în spații deschise,
acolo unde orice lucrare trăiește eternizarea într-un ceremonios și
totodată natural avânt.
Desenele expuse, „voci“ ale artistului, filtrate parcă prin
tr-un admirabil exercițiu de autoscopie ca memorie culturală, re
prezintă, ca, de altfel, în întreaga sa operă, „muzica de început“ a
fiecărei sculpturi care va fi realizată.
Negreșit, Liviu Russu mai avea de destăinuit multe în scul
ptură, cu tot ce implică valorile și logica acelui salt memorabil și
patetic care înseamnă operă. Numele lui rămâne însă, din fericire,
un moment fast și bine definit în sculptura românească a ultimelor
decenii. n
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