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Citam, în editorialul din numărul trecut, celebrul poem, în doar patru 
versuri, al romanticului Eichendorff, care ne încredințează că, odată nimerit, cu
vântul magic (das Zauberwort) ar fi în stare să trezească la viață cântecul care 
doarme în orice lucru. Magia aceasta, care face lucrurile să iasă din tăcere și să 
glăsuiască, se petrece în poemul Legendă aparținândui unuia dintre marii poeți 
români, Al. Philippide, de la a cărui naștere sau împlinit, la 1 aprilie, o sută 
douăzeci de ani. În Legendă, ca și în alte poeme ale lui Philippide, admirabila 
compunere a versurilor, profunzimea spirituală și somptuozitatea imaginilor tri
mit, deopotrivă, la tonalitatea gravă a clasicismului și la vizionarismul simbolic 
al romanticilor.

Cum se întâmplă în multe dintre poemele lui Philippide, protagonistul ver
surilor e un călător, care ajunge de astă dată la marginea unui târg străvechi, „plin 
de biserici și de cimitire“, răsfirat prin văi și pe dealuri. La intrarea în târg, că lă
torul zărește o „adunare ciudată“, precum o îngrămădire de creaturi fioroase, ve
ni te din preistorie ori din iad, dar, apropiinduse, se lămurește despre ce e vorba: 
„Deaproape am văzut că toate/ Acele mogâldețe nu erau/ Decât un pâlc de clopote 
culcate/ Ca niște bivoli dejugați peun șleau./ O sumedenie și de tot felul…“

Clopotele, „simple sau simandicoase“, atinse de o „boală grea“, șiau 
pier  dut glasul, zăcând în nefolosință. Tot văzduhul plânge de jalea lor. La fel și 
mul  țimea din oraș, care, arătând „chipuri de prohod“, merge ca la înmormântare.

Pe acest fond de deprimare, în care comunicarea între cer și pământ, sim
bolizată de bătaia clopotelor, a încetat, se întâmplă însă ceva fantastic. Un om în 
manta albastră, cu înfățișare de schimnic din pustie, apare la fereastra unui turn 
și, întinzânduși brațele în zări, „culege un smoc de cer albastru și de soare“. 
Cu această „agheazmă“ de un fel aparte, magul stropește clopotele bol nave, 
doftoricindule. În același timp, le spune ceva, „poate căn limba care se vor beș
ten stele“, iar clopotele înțeleg spusa:

„Ca îmbăiate parcăn apă vie
Se scuturau din toropeala lor 
Și senălțau țâșnind spre cer în zbor
Cu dangăte zglobii de bucurie.

Tămăduiteacum și rotofee
Și îmbrăcate ca de sărbătoare
Cu lungi și fastuoase anteree,
Porfiră și azur muiat în soare.“

Finalul poemului este și el extraordinar. Ca niște păsări călătoare, clopo
tele, care șiau regăsit glasul, dispar în zarea cea largă: „Și întro clipă cerul a fost 
gol“.

Nu de aceeași vindecare magică au parte însă locuitorii din poemul Pe 
un papirus, întâlniți, întrun straniu ținut din miazănoapte, de un călător pe mare 
din vremurile elenistice. Văzândui, călătorul, trecut prin multe la viața lui, are 
sentimentul că a pășit întrun ținut al morții: „Pe drum, prin lanuri, la fântâni/ Și 
prin grădinilenflorite,/ Copii cu chipuri de bătrâni,/ Femei cu fețelempietrite// 
Deo deznădejde fără leac,/ Cum mă vedeau, din depărtare,/ Cu mânami făceau 
semn să tac./ Temânduse de vreontrebare.// Și ce priviri de osândiți:/ Bănuitoare, 
crunte, grele!/ Parcar fi fost mereu pândiți/ De toate duhurile rele!// Și toți, copii, 
bărbați, femei,// Pe cât puteam sămi dau eu seamă,/ Vorbeau cu greu, chiar între 
ei,/ În șoaptă numai și cu teamă.// Ca niște vinovați munciți/ De crudele Erinii 
hâde…/ Dar ces acești nefericiți/ Ce nu mai știu vorbi și râde?“

Îngrozit, călătorul, careși va scrie povestea la bătrânețe, pe un „papirus 
fără pată, cu trestie de Nil“, caută să dispară cât mai repede din acest ținut bles te
mat în care ființele umane „nu mai știu vorbi și râde“. Pe un papirus și Legendă 
sunt poeme publicate în volumul Monolog în Babilon, apărut în 1967, o cărticică 
sărăcăcios tipărită, astăzi aproape de negăsit. n

      Dan Cristea

Al. Philippide 
(1900-1979)
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   O panoramă 
              a poeziei

reunire postumă, de mari dimensiuni, a poeziei lui 
Doinaș“, schimbă, notează criticul, „anumite con
cluzii“ ale lecturilor parțiale, provocândui acestuia 
„chiar o revelație“, căci, „departe de a fi clasicizantă“, 
opera doinașiană, cu o cronologie bulversată de po
litic și de cenzură, se înfățișează ca „un splendid 
spec tacol barochist“.

O „noutate“ în panorama actuală o constituie 
și prezența lui Adrian Popescu (Ardeleanul medite-
ranean), antologia de autor a acestuia (Poezii) fi
ind publicată în 2018. Comentariul lui Răzvan 
Von cu combină fericit rigoarea cu căldura: „Poe tul 
echinoxist se simte acasă în constelația meditera-
neenilor, inaugurată de Alecsandri, în care aduce, 
ca trăsături proprii, dimensiunea culturii și respirația 
sacrului. Fiorul mistic, identificabil pe spații largi în 
poezia lui Adrian Popescu, nu este trăit în cețu ri le 
Hiperboreei, ci în lumina clară, puternică și mângâ
ietoare a Sudului“.

n cazul poeziei lui Aurel Pantea, ediția inte
grală Opera poetică (din 2016) „poate inau
gura“, după cum scrie criticul, „o nouă eta pă 

de receptare… una care să însemne, de fapt, clasi-
cizarea acestui optzecist atipic“, care „nu este deloc 
un modern, ci un postmodern“. Ajuns aici, Răzvan 
Voncu mă cam pierde în jocul demonstrației, fiindcă, 
așa cum scriam și la ediția întâi a Poețilorromâni
de azi, „am mari rezerve în ce privește existența 
unui postmodernism românesc unitar (și nu numai 
românesc), admițând, în unele împrejurări și în unele 
creații, doar manifestarea unor trăsături sau a unor 
tendințe postmoderne“. Nu miam schimbat, între 
timp, părerea.

Apariția unei antologii, a unei ediții, fie criti
ce, fie de autor, înseamnă, la Răzvan Voncu, un prilej 
de recitire, dar și unul de reevaluare, de revizuire sau 
de repoziționare a poetului respectiv în tabloul ge
nerației ori chiar în cel istoricoliterar. Poate în sem
na și o recuperare postumă, o scoatere dintrun ne
meritat con de umbră care intervine, adeseori, după 
moartea autorului. Profilul lui Cezar Baltag (Un poet 
al căutăriidesine), plecat dintre noi în 1997, la numai 
58 de ani, e precedat de o constatare, vai!, tulburător 
de dureroasă: „Sa observat mai de mult ușurința cu 
care literatura română își uită scriitorii, odată ce 
aceștia trec Styxul“. Antologia Osutăși una de poezii 
(din 2018) îl „readuce, măcar în atenția cititorilor 
profesioniști și a iubitorilor de poezie“, pe unul dintre 
cei mai importanți poeți ai generației șaizeci.

âteva susțineri ale autorului Poeților români
de azi capătă și accente militante, ceea ce ne 
arată că istoricul literar de calitate, conștient de 

menirea lui, nu se poate mărgini la a fi doar un arhivar 
pasiv al trecutului. Răzvan Voncu pledează astfel 
pen tru „necesitatea editării autorilor contemporani în 
ediții critice sau de autor“ ori pentru „inițiativele de 
recuperare a operei scriitorilor interziși sau ocul tați 
în timpul perioadei comuniste“. O asemenea recu
perare, văzută și ca o „reparație morală“, îl repune în 
atenția publicului pe poetul și cărturarul blăjan Radu 
Brateș, fost deținut la Canal și autor al volumului 
postum Trăiteșiscrise-nfurtună (2013).

ronici la ultimele cărți de versuri (apărute în 
2017, în 2018), aparținând unor autori de pri
mă mărime, îmbogățesc sumarul acestei ediții 

amplificate a Poeților români de azi. Ana Blandiana 
(Poezia de chihlimbar) figurează cu Variațiunipe
o temădată, comentariul recent al criticului alătu
rânduse unor articole la cărți precedente. La fel, 
Gabriel Chifu („minuțios cartograf al neliniștii“) cu 
Elegia timpului, Horia Bădescu, la al cărui profil 
amănunțit, de cincisprezece pagini, se adaugă 
cronica scrisă la Decameronice sau Eugen Suciu 
(Optzecism, dar pentru mai târziu), comentat cu 
Frica (2017), dar și cu lecturi la volume anterioare. 
Este inclus, de asemenea, Ion Mircea cu Materia 
care ne desparte (2018), „volum de înalt nivel, 
aflat în vădit contrast cu direcție spontaneistă și 
minimalistă în care merge plutonul poetic românesc 
recent“.

 Unsprezece poeți, mulți dintre ei cu apa
riții din 2016, 2017, 2018, sunt cuprinși în cea dea 
doua secțiune cronologică a panoramei, intitu
lată Poezia afirmată în perioada democratică, 
prima secțiune fiind Poezia afirmată în perioada 
comunistă (19481989). Printre poeții despre care 
scrie Răzvan Voncu, afirmați după 1989, se nu mă
ră: Ioan Es. Pop, Radu Sergiu Ruba, Horia Gâr bea, 
Cristian Popescu, Marian Drăghici, Daniel Bă nu
lescu, Teo Chiriac, Hanna Bota, Emilian Pal, An
drei Novac, Silviu Popa. Perioada de după 1989 
este considerată de Răzvan Voncu nu ca „un mo
ment literar de sine stătător, ci doar o prelungire a 
unor tendințe amorsate în deceniul anterior“.

ăzvan Voncu scrie cu simpatie, cu înțelegere, 
uneori chiar cu afecțiune despre majoritatea 
poeților pe care îi comentează în utila sa pa

no ramă. Părerea sa a fost și rămâne că „poezia este 
partea cea mai solidă și, în același timp, mai ori
gi nală a literaturii noastre“. Dar, cum constată, cu 
în dreptățită amărăciune, criticul și istoricul lite rar, 
„genul cel mai afectat de transformările de după 
1989 ale societății românești a fost, evident, poe
zia“. Poezia, astăzi, se găsește, așadar, întro poziție 
pa ra doxală. Continuă să fie la un înalt nivel estetic 
prin unele opere, precum o „regină“ a literaturii, 
de ve nind, în schimb, o „cenușereasă“ în ce privește 
difuzarea, receptarea, relevanța publică a celor care 
o scriu.

Ultimul capitol al cărții lui Răzvan Voncu 
este consacrat „scrierilor confesive“ ale poeților 
(me morii, jurnale, corespondență), „în ideea de a 
com pleta“, precizează autorul, „analizele operelor 
în sine cu analize ale universului de creație al unor 
poeți contemporani“. Se găsesc în acest ca pi tol pa
gini pertinente, unele delicioase, despre compor
ta mentul uman, a căror descoperire o las însă pe 
sea ma cititorilor. n

Răzvan Voncu, Poețiromânideazi(I),
ediția a IIa, revăzută și adăugită, 
Școala Ardeleană, ClujNapoca, 2019
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igoarea pe care o demonstrează Răzvan Voncu 
în ași explica demersul și obiectivele pe care 
le țintește în volumul său de comentarii dedicat 

poeților români de azi, materia cărții și felul în care e 
construită, atenția primordială acordată periodizării și 
contextualizării autorilor de care se ocupă, toate, la un 
loc, vorbesc despre un critic de factură istoricoliterară, 
pe care lam opune, cel puțin din nevoia de contrast, 
unuia de factură pur eseistică. Simplificând, prima ca
tegorie ar presupune o privire de sus, panoramică asu
pra lucrurilor, a doua ar veni mai degrabă din apro pi
erea acestora, din ținerea lor sub ochi.

 În cuvintele autorului, un împătimit „cititor“ 
al cărților de versuri, volumul recent publicat, conce
put, de altminteri, ca o „panoramă“, fără de a avea în să 
pretenții de exhaustivitate, „nuși propune să fie o is
torie literară, ci mai curând o plimbare critică destul 
de relaxată prin peisajul divers, fascinant prin varie
tate, al poeziei care, printrun aspect sau altul, rămâne 
actuală“. Să mai spunem că este vorba de ediția a IIa 
a volumului apărut în 2015 (Poețiromânideazi, I), 
„o ediție amplificată, de dimensiuni aproape duble 
față de prima“. Am scris, la vremea respectivă, despre 
aceas tă ediție (articolul este inclus în Cronicile de la 
Snagov, 2017), insistând asupra formației istoricoli
tera re a criticului, care își gândește tabloul poetic pe 
care îl compune în „acuratețeafilologică, în sinteze 
și în etape, în succesiuni și deveniri, în grupuri și miș
cări literare, în stabiliri cât mai exacte ale textului și 
contextului“. Mai făceam observația că „multe din tre 
comentariile și luările de poziție ale lui Răzvan Von cu 
își găsesc impulsul, justificarea, argumentele, ade ren
țele și inaderențele în interesul manifest pentru ediții, 
pentru editare și reeditare, pentru inedit și postum, pen
tru etape și vârste de creație din biografia unor poeți“.

n „cuvântul introductiv“ la ediția de față, consem
nând această particularitate a abordărilor sale, 
stimulate masiv de activitatea editorială („multe 

din lecturile mele, dacă nu cumva chiar majoritatea, 
profită de apariția în ultimii ani a unui număr însemnat 
de antologii și ediții de autor“), Răzvan Voncu preci
zează și modul în care „oferta“ abundentă ia direcționat 
comentariul critic: „Aceasta face ca și interpretarea 
mea să privească, în multe cazuri, nu doar placheta re
cent apărută, ci întreaga operă a poetului sau, în tot 
ca zul, o selecție larg reprezentativă a acesteia. Tocmai 
cla sicizarea care decurge dintro ediție de autor sau 
dintro antologie larg cuprinzătoare mă și ne obligă la 
o situare istorică a autorului“.

Astfel, printre comentariile noi care sporesc 
volumul de pagini ale textului prezent figurează și 
cele prilejuite de publicarea, în 2016, a primei ediții 
complete, „bine realizată din punct de vedere filologic“, 
a poeziei lui Ștefan Aug. Doinaș (Opere, 2 vol., ediția 
Alexandru Ruja). Lectura celor două volume, „prima 
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ViaTA S i OperA
ALEX S  t EFANESCU

Scriitorii ca personaje

Şia folosit civilizat extraordinarul talent 
literar fără să facă din el o armă periculoasă. Chiar şi 
cele mai violente pamflete ale lui seamănă cu o bătaie 
cu flori.Sa opus fascismului fără să aibă nimic de 
comunist.

*

G. CĂLINESCU ERA UN OM GRĂBIT. 
Na vea timp de prea multe analize şi deliberări. Strân
gea surâzător şi grăbit mâinile celor din jur, scria rar 
scrisori şi acelea de numai câteva rânduri, re zol va 
expeditiv – şi fără săl intereseze cu adevărat – pro
blemele de ordin practic. Ca şi celebrul lui personaj, 
arhitectul Ioanide, îşi investea întreaga energie în 
crearea unei opere monumentale.

titudinea lui de om care ştiecearedefăcut şi 
care, în esenţă, rămâne indiferent la preocu
pările de fiecare zi ale semenilor nu putea să 

nu provoace antipatii. În 1941, când sa tipărit lucra
rea sa nu doar de mare anvergură, ci dea dreptul 
grandioasă, Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent, uimitoare şi aproape neverosimilă 
prin capacitatea de sinteză, printro fervoare artistică 
ine puizabilă (menţinută la maximum pe parcursul 
tipografic a aproape o mie de pagini format mare), 
contemporanii au întâmpinato cu o neascunsă ener va
re. Era război, atâţia autori sterili îşi găsiseră în sfârşit 
o scuză acceptată de toată lumea pentru lipsa lor de 
productivitate şi iată că apărea cineva care demonstra, 
inoportun, că nimic, nici măcar un cataclism mondial, 
nu poate împiedica spiritul creator să se manifeste. Ce 
putea fi mai sfidător?

Angajat întro cursă contracronometru – în ce
puse, cum singur mărturisea, prin a citi cărţi, se obiş
nuise, apoi, să citească autori şi ajunsese în cele din 
urmă să citească literaturi –, G. Călinescu na avut 
timp nici să înregistreze dovezile de inamiciţie, nici să 
savureze succesele. A făcut, în mediul universitar şi în 
cel literar, şi puţină politică locală, dar mai mult ca să 
se amuze, ca săşi verifice în practică teoriile fanteziste 
referitoare la relaţiile cu oamenii şi, probabil, ca să 
dea impresia că este la curent cu ce se întâmplă în jur. 
Manevre cu pretenţie de abilitate, până şi intrigile lui 
sufereau de un iremediabil diletantism, de lipsa unei 
implicări reale. Adevărata sa participare sufletească 
sa consumat exclusiv în planul creaţiei intelectuale 
şi artistice.

Un foarte devotat şi demn de încredere cer
cetător al vieţii şi operei lui G. Călinescu, Ion Bălu, 
a publicat în 1975 o biobibliografie exhaustivă a ma 
relui scriitor; cele aproape 8000 de titluri pe care le 
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CARAGIALE ÎN ROLUL LUI TRAHA
NACHE. Există un episod mai puțin cunoscut în 
biografia lui Caragiale. Mai puțin cunoscut și aproape 
neverosimil. Naș fi aflat niciodată ce i sa întâmplat 
scriitorului în 1911, cu un an înainte de moarte, dacă 
în 1990 nu mar fi invitat la el acasă Octavian Ghibu, 
fiul cunoscutului luptător pentru întregirea României, 
Onisifor Ghibu. Octavian Ghibu tocmai pregătea 
pentru tipar un volum de memorii ale tatălui său, care 
încetase din viață în 1972. Îngrijitorul ediției voia să 
afle și părerea mea despre viitoarea carte, aflată încă 
în stadiul de dactilogramă. Așa am avut prilejul să 
citesc, printre altele, o evocare avândul în centrul 
atenției pe Caragiale.

upă cum se știe, Caragiale sa stabilit în 1904 la 
Berlin, hotărât să nu se mai întoarcă niciodată 
în România, după ce fusese acuzat pe nedrept 

de plagiat, și a murit în capitala Germaniei în 1912. 
Iată însă că în 1911 el a locuit timp de trei luni la Arad, 
după o sciziune apărută în cadrul Partidului Național 
Român. Adepții unei politici ferme și realiste în rela
ția cu abuzivele autorități maghiare, supranumiți „ti
ne rii oțeliți“, erau grupați în jurul revistei Tribuna 
din Sibiu, în timp ce „bătrânii“, considerați de noua 
ge ne rație concilianți și depășiți de situație, foloseau 
ca mijloc de luptă politică revista Românul din Arad. 
Scrisă mai bine, cu nerv publicistic, și bazată pe o 
serioasă documentație, revista Tribuna (printre ai că
rei colaboratori se numărau tineri scriitori ca Octavian 
Goga, Ilarie Chendi, Șt. O. Iosif, Ion Agâr bi ceanu, 
Se xtil Pușcariu) a câștigat vizibil teren în disputa cu 
cei de la Românul. Alarmați, „bătrânii“ lau chemat 
în ajutor pe Caragiale, sperând că scrisul lui caustic 
și prestigiul de care se bucura în tot spațiul ro mânesc 
avea să salveze situația.

Ce dezamăgire! În cele trei luni cât a stat la 
Arad, Caragiale a scris puțin și neinspirat, nereu
șind să încline balanța în favoarea bătrânilor. În plus, 
făcând parte din prezidiile unor adunări politice, 
îl imita involuntar pe propriul său personaj, Traha
nache. Tocmai el, care ironizase cu mare vervă limba 
de lemn a discursurilor politice, folosea acum în mod 
curent această limbă!

Culmea este că „tinerii oțeliți“, admiratori ai 
marelui scriitor, în loc să jubileze înregistrând acest 
nou insucces al adversarilor lor politici, simțeau o 
strângere de inimă văzând cum idolul lor se făcea 
de râs. Ca să îl determine pe Caragiale să înțeleagă 
în ce situație ridicolă se află, ei pun la cale o farsă, 
com punând o scrisoare, în stilul lui Farfuridi și Brân
zo venescu, despre o posibilă trădare care pune în 
pericol partidul. Caragiale, mai puțin precaut chiar și 
decât Trahanache, ia în serios scrisoarea, se agită, nu 
știe cum să reacționeze, până când Octavian Goga îi 
vorbeşte deschis:

„− Ce săți spun, nene Iancule? Iatăte, în sfâr
șit, și pe dumneata victimă! Nene Iancule, totul este o 
farsă. (...) tea ajuns și pe dumneata acuma Ne me sis. 

Ai râs de toată lumea în scrierile dumitale, acum ai 
ajuns să râdă lumea de dumneata!...“

Caragiale înțelege în sfârșit că nare vocație 
pentru viața politică (deși avea vocație pentru obser
varea ei) și părăsește în grabă Aradul înapoinduse 
la Berlin. Se va întoarce în anul următor, definitiv – 
povestește Onisifor Ghibu −, „nu în Ardealul marii 
lui decepții, ci în Țara Românească liberă, pe care 
o părăsise cu ani în urmă întrun moment de mare 
supărare. Se va întoarce, însoțit de membrii îndoliați 
ai familiei sale și așezat întrun sicriu greu de metal, 
acoperit cu imense grămezi de flori, spre ași dormi 
somnul de veci în cimitirul Bellu, nu departe de 
marele său prieten Mihai Eminescu“.

*

EUGEN LOVINESCU SAU DEMOCRAȚIA 
PRACTICATĂ CU GRAȚIE. Geniul bun al culturii 
române a fost în secolul douăzeci Eugen Lovinescu.

Am în camera mea de lucru, pe un perete, 
copia unei fotografii din 1937. Este un instantaneu 
al unei mari artere din Bucureşti, Calea Victoriei, 
cu maşini, trăsuri şi o mulţime de oameni surprinşi 
în mişcare, întro zi însorită. Bărbaţii poartă costume 
uşoare, pălării şi bastoane. Femeile sunt îmbrăcate 
în rochii vaporoase. Un domn respectabil tocmai fa
ce gestul reverenţios al scoaterii pălăriei în faţa unui 
cunoscut întâlnit pe stradă. Două doamne cu pă rul 
cârlionţat merg ţinânduse de braţ şi zâmbesc, cu gro
piţe în obraji, pe seama a ceea ce tocmai şiau spus, 
fără îndoială, despre regnul bărbătesc. Patronul unui 
restaurant a ieşit în faţa localului şi îi invită pe tre
cători să intre şi să guste dintrun nou lot de vin, adus 
de la Cotnari. Iar o ţigancă, îmbrăcată întrun cos tum 
popular românesc, cu o ie albă ca zăpada, vin de flori. 
Toţi au sufletul uşor, lipsit de griji, toţi se bu cură de 
viaţă cuviincios şi calm, înţaralor, toţi au înfăţişare 
de oameni.

ceasta era lumea pe care o simbolizează pentru 
mine Eugen Lovinescu. O lume, bineînţeles, 
pierdută şi pe care acum încercăm, cu mari 

eforturi şi sacrificii, să o reconstituim.
Eugen Lovinescu a practicat democraţia cu 

graţie, fără să renunţe la ierarhizarea valorilor. 
A fost un raţionalist fără să devină cinic.
Şia iubit ţara fără săi ofenseze prin exclusi

vism pe cei aparţinând altor neamuri.
A trăit discret fără să se înece în anonimat. (A 

fost, dimpotrivă, o vedetă. Obiceiul lui dea se „re
vizui“, menţionat până şi întrun cuplet al lui Con stan
tin Tănase, a intrat în folclorul timpului.)

A dat tonul în literatura română fără să aibă 
ambiţii de dictator şi mai ales fără săi inhibe pe cei 
din jur. Toţi autorii care au respirat atmosfera din ce
na clul Sburătorul au descoperit bucuria dea avea 
pen tru cine să scrie.

A fost un mare pedagog fără săi moralizeze 
agasant pe contemporani.

a

a  

Foto: Eduard Enea
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mare ca mine nu există. Să faci 13 ani de temniţă 
pentru un popor de idioţi! De asta numai eu am fost 
în stare...“

Această izbucnire exprimă dragostea mai 
con   vingător decât orice declaraţie. 

Petre Ţuţea ia iu bit ca nimeni altul pe ro
mâni şi a primit cea mai înal tă răsplată: a fost iubit 
la rândul lui de ei.

*

CUM SE JUCA TITUS POPOVICI. Am 
o mare admiraţie pentru talentul literar al lui Titus 
Po povici şi nu înţeleg nici azi de ce sa pus la dis
poziţia dictaturii comuniste. A fost, pentru el, o afa
cere proastă. A obţinut o anumită bunăstare ma te ri ală, 
dar a ratat şansa de a realiza o operă fără egal. Şia 
luat revanşa, întro oarecare măsură, postmortem, 
când iau apărut două romane satirice scri se cu vervă 
despre protipendada comunistă de di na in te de 1989: 
Disciplina dezordinii şi Cartierulprimăverii.

Ion Brad mia pus la dispoziție manuscrisele 
cu poeme improvizate de Titus Popovici cu diferite 
ocazii, pentru amuzamentul celor din jur. Se remarcă 
două dintre ele, unul, fără titlu, care îl aduce în prim
plan pe celebrul conducător al Atenei din secolul 
cinci înaintea erei noastre, Pericle, şi altul, intitulat 
A dormi, în care este parodiat limbajul şedinţelor de 
partid din România comunistă.

ericle, personaj istoric aureolat de glorie, este 
prezentat, cu sarcasmul binecunoscut al lui Ti  
tus Popovici, întro ipostază mai puţin glo ri oa să 

şi anu me încercând să se „dreagă“, după o be ţie, cu 
un castravete murat. Muza tragediei, Mel po  me na, de 
la care Pericle speră să primească o în  cu r a  ja re, pare 
şi ea fotografiată de un paparazzo in   te re sat de sem
nele degradării fizice: „Rupând, vi ril, un zdra văn 
castravete,/ Pe malul pur al mării stă Pe ricle;/ Ar 
vrea ca Melpo mena săi repete/ Că ade vărul za cen 
fund de sticle// Dar ea sa başoldit pre cum ba  lena/ 
La glasul patimii carnalei surdă/ Nici o sil fi dă nui 
mai duce trena/ Şi carneai moale, al bă, ca de urdă.// 
Naude ale inimii pistoale/ Nimic nu mai vi brea ză 
sub peru că/ Iubirea, vag drapatăn sure ţoa le,/ Pe 
ţărmi pustii se clatină năucă.“ 

În celălalt poem, A dormi, Titus Popovici 
imi tă, batjocoritor, stilul rechizitorial folosit în şe
dinţe pentru denunţarea abdicărilor de la lupta de 
clasă: „Tovarăşe când somnul coboară peste frunte/ 
Gândeşte că duşmanul nu doarme. Planuri crunte,/ 
Urzeşte împotriva literaturii noi/ Plătit de Richard 
Nixon şi de ai săi strigoi.// Deci, iată, somnul este 
stihie micburgheză/ Tovarăşul ce doarme devine 
tră dător/ Denotă o gândire nejustă şi obeză/ Săriţi, 
să riţi tovarăşi, săl criticăm de zor“.

După cum se vede, Titus Popovici, inteligent 
şi inventiv, ştia să se joace. Sa jucat, de altfel, şi cu 
viaţa lui.

*

O TRADUCĂTOARE MISTERIOASĂ A 
LUI ANDERSEN. Am în casă prima ediţie integrală 
a poveştilor şi povestirilor lui H.C. Andersen traduse 
direct din limba daneză în limba română. Naş dao 
nimănui pentru nimic în lume. Celui care miar 
cereo iaş spune ceva de genul: nai nici tu, nici 
împăratul bani sămi cumpere ediţia. Traducerea, 
admirabilă, constituind ea însăşi o creaţie literară, se 
datorează unei necunoscute (pentru cititorii de azi), 
Dorothea Zimmermann (la naştere – Sasu).

Traducătoarea, născută în 1926 la Bucureşti, 
absolventă a Facultăţii de Litere (romanistică şi 
germanistică), unde ia avut ca profesori, printre 
alţii, pe Iorgu Iordan, Tudor Vianu, G. Călinescu, 
George Oprescu, N. Condeescu, a lucrat din 1951 
până în 1973 la Biblioteca Academiei Române, 
perioadă în care a publicat numeroase bibliografii 
li te rare, critice şi adnotate. În 1973, sa stabilit în 
Germania şi şia continuat munca de bibliotecară 
(Biblioteca Universităţii din Frankfurt, Biblioteca 
Orăşenească din Gelsenkirchen), pentru ca, după 
pensionare (1986), să înveţe limba daneză şi să se 
angajeze cu pasiune în traducerea, pe parcursul mul
tor ani, a poveştilor şi povestirilor lui Andersen în 
română. În afară de română şi daneză, mai cunoaşte 
bine franceza, engleza şi germana, limbi în care 
scrie şi versuri.

Un element senzaţional al întreprinderii îl 
con stituie faptul că ediţia românească a apărut într
un tiraj de numai 30 de exemplare! Aşa se explică 
de ce volumele nu se găsesc în librării, ci pot fi doar 
consultate la Biblioteca Naţională şi la Biblioteca 
Academiei, cărora traducătoarea lea făcut donaţii. 
Publicarea ediţiei româneşti în Germania întrun 
tiraj atât de mic constituie şi un protest faţă de lipsa 
de atenţie şi politeţe cu care oferta traducătoarei a 
fost tratată de unele edituri din România.

Oricum, putem considera un noroc faptul că 
traducătoarea, la cei optzeci de ani ai săi, a mai gă sit 
energia să dăruiască nerecunoscătoarei culturi ro
mâne minunatele istorisiri ale lui Andersen.

ndersen (1805–1875) este un scamator al po
ves tirii, ingenios şi imprevizibil. Din pălăr ia 
neagră a imaginaţiei sale, el scoate mereu alt

ceva, prinţi şi prinţese, palate şi soldaţi de plumb, 
sănii şi păduri înzăpezite, spânzurători şi corăbii. 
Şi tot de acolo extrage şi situaţii paradoxale, foarte 
puţin probabile, dar perfect plauzibile în logica 
strânsă a naraţiunii. 

Multe poveşti sunt demonstraţii ale m odului 
în care inteligenţa învinge forţa (făcândune să ne 
gândim la snoavele noastre cu Păcală). Altele sunt 
de un sentimentalism sfâşietor, care nu se eviden
ţi ază însă la o analiză stilistică: scriitorul danez po
ves  teş te rece şi operativ întâmplări care abia ele, 
prin tragismul lor, prin reprezentarea spi ritu lui de 
sa crificiu al unor personaje, prin evocarea nedrep tă
ţii veşnice din lume, ne răscolesc sufletul. n

cuprinde lucrarea oferă o imagine impresionantă a vas
ti tăţii creaţiei călinesciene şi ecourilor ei în epocă. Par
cur gândo, îţi vine să te gândeşti la un vapor care a trecut 
im petuos printrun golf liniştit şi a făcut să se clatine toate 
am barcaţiile mai mici sau mai mari din apropiere iar unele 
va luri să ajungă chiar până pe ţărm şi săi stropească pe 
vi legiaturiştii cuprinşi de toropeală de pe plajă, fără nici o 
am biţie în materie de navigaţie. Rareori un om de cultură 
a reuşit să infuzeze atât de multă energie spirituală în 
epoca sa.

*

PETRE ȚUȚEA ‒ PROFET ȘI MĂSCĂRICI. 
(Citatele provin din cărticica 322 de vorbe memorabile 
aleluiPetreŢuţea publicată de Editura Humanitas. Exis
tenţa ei se datorează admiratorilor filosofului care şiau 
notat ‒ sau au înregistrat pe bandă magnetică – ceea ce a 
spus el în diverse împrejurări.)

Petre Ţuţea sa pronunţat asupra a tot ceea ce ne 
preocupă sau chiar ne obsedează. A vorbit despre co
munism şi ateism, despre Napoleon şi Ştefan cel Mare, 
despre creştinism şi francmasonerie, despre poporul ro
mân şi Eminescu, despre femei şi bătrâneţe, despre moar
te şi nemurire etc. Şi de fiecare dată a formulat opinii de 
o noutate şocantă. De fapt, opinii care lucrează asupra 
conştiinţei noastre în doi timpi: întâi uimesc şi sperie, ca 
fluieratul în biserică, pentru ca după o vreme să ni se pară 
mai adevărate ca adevărul.

Filosoful este în egală măsură un profet şi un măs
cărici. Profetul are o solemnitate caraghioasă, de care ne 
vine să râdem, dar imediat ni se înfăţişează şi măscăriciul 
care râde înainte dea o face noi şi ne cucereşte.

vând imunitatea pe care o are orice clovn, Petre 
Ţuţea îşi poate permite să spună adevăruri tăioa se, 
dintre acelea pe care filosofii de profesie, împotmo

liţi în protocolul exprimării academice, nu ajung niciodată 
să le rostească:

„Comuniştii au vrut să ne facă fericiţi cu forţa: Bă, 
să fiţi fericiţi, că vă ia mama dracului!“

„Am fost acuzaţi, noi ăştia de dreapta, că exagerăm 
puterea naţiunii. Toate popoarele fac aşa. Nemţii se con
sideră buricul pământului, englezii două buricuri ale pă
mân tului, francezii trei buricuri şi jumătate.“

„Socialdemocraţia e laptele bătut al comunis mu
lui.“

„Când va dispărea ultimul ţăran din lume ‒ la toate 
popoarele, vreau să spun ‒, va dispărea şi ultimul om din 
specia om. Şi atunci or să apară maimuţe cu haine.“

„Egalitatea e cel mai mare duşman al libertăţii.“
Petre Ţuţea şia iubit poporul mai mult decât pe 

sine însuşi. Pe vremea când se afla în închisoarea de la 
Aiud din motive politice, lea spus ceva de neuitat tova
răşilor lui de suferinţă: „dacă murim toţi aici, în haine 
văr gate şi în lanţuri, nu noi facem cinste poporului român 
că mu rim pentru el, ci el ne face onoarea să murim pentru 
el!“ Dar tot Petre Ţuţea a exclamat înfuriat după ce a aflat 
rezultatul alegerilor din 20 mai 1990: „Un tâmpit mai 

a
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M I R C E A
B Â R S I L Ă 

oetul, traducătorul, eseistul și prozatorul Ale
xandu Al. Philipide (1 aprilie 1900  8 februarie 
1979) a fost fiul lingvistului și filologului Ale

xandru Philippide. A debutat cu volumul Aur sterp 
(1922), care a fost urmat de Stâncifulgerate (1930), 
Visuri în vuietul vremii (1939), Monolog în Babilon 
(1960) și Visșicăutare (1979).

În lirica sa, tema călătoriei are un loc aparte, 
în dubla ei semnificație: ca modalitate de cunoaș
tere spirituală și, respectiv, de evadare din „cercul 
strâmt“ al realității obiective. În eseul Novalis şi
drumul înăuntru (din Scrieri IV. Studii şi eseuri, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1978), Al. Philippide 
abor da motivul ,,scrutării propriu nostru eu“ prin in
ter mediul visăriicălătoriilor în necunoscutele adân
cimi ale spiritului. O atare temă poetică circum scri
să obsesivei dorinţe a romanticilor de cunoaştere a 
zonelor insondabile ale sufletului implică, în vi zi u nea 
lui Al. Philippide, identificarea, printro inge ni oasă 
resemnificare, sub semnul „identicului diferit“, cu 
personajul Robinson Crusoe: „Acolo printre miile 
de oameni/ Am fost mai singur decât niciodată:/ Un 
Robinsoncuinsulaînsuflet./Şi totuşi eram omul cuo 
sută de prieteni“ (Cântecdinaniiblestemaţi, s.n.).

Voluptatea călătoriilor în vastitatea spaţiului 
cosmic, întro imensitate „fără alt decor decât ea 
însăşi“, este rodul imaginaţiei eliberatoare, întro 
lume care se asimilează, prin limitele și constrân
gerile ei, unei adevărate „închisori“. În poezia lui Al. 
Philippide, cele câteva vise bune – din Întâmpinare 
în azur, Cântecul câtorva, Calea Lactee... – sunt 
concurate de visele rele. În ambele variante, visul 
philippidian se asociază cu tema călătoriei: în spaţiul 
real sau cel imaginar, în viitor, în propria existenţă 
sau în cel mitologic și cel istoric al lumii „gheboasă 
de trecut“ și care „Tendeamnă să te zmulgi din 
cunoscut“ (Priveșticumzboarănorii).

ea mai luminoasă călătorie ascensională este 
corporalizată liric în Întâmpinare în azur: ,,Şi 
muntele deodată a fost o navă mare,/ Pea 

cărei prorănaltă eu, călător stingher,/ Stam gata de 
plecare pe mările din cer,/ Spre lumea carei dincolo 
de soare./ (…)// Din zare asfinţitul miantins de bun 
venit/ Licoarea lui de aur în azurii pocale./ Şi mun
tele se smulse din hăuri – şiam pornit/ Senin, puter
nic, mândru, pe mările astrale“.

În oricare dintre ipostaze, aceea a peregri
nului (homo viator) și a omului care caută (explo
ratorul), eul liric este animat de reveria unui scop 
tainic: „Nădejdea unui ţel de mult promis/ Stârnise 
căutarea meancordată“ (TainiculŢel). În cea dea 
doua parte a acestei poezii, ascensiunea în labi
rinticul „universschelă“ cu încurcate şi răsucite 
scări pare, pentru câteva clipe, să dobândească sen
sul descoperirii centrului („Întro vâlcea cu lunci 
şi heleşteie,/ Cu crânguri şi grădini, în faţa mea,/ 
Spre zări adânci şi limpezi o alee/ De mari co lum
ne albe sentindea“). Paradisiaca priveliște este în 
locuită, dintrodată, de alta, demonică: „Și ce po
cite chipuri! Strâmbe guri,/ Tumefiate buze, na  suri 
roase,/ Obraji cu negi cât niște nuci, frunți joase,/ 
Ochi storși, urechi pleoștite, tot figuri/ Dintrun 
muzeu de monștri parcă scoase“. Monstruosul, gro
tescul, situațiile și făpturile fantastice alcătuiesc în 
poezia lui Philippide o constelație care suscită atât 
reprezentarea deprimantă a lumii moderne, pe coor
donatele esteticii urâtului, cât și a iraționalului din 

inima lumii, ca principiu de care depinde dualitatea 
ei. Surprinzătoarea substituire, care sugerează ilo
gica transformare a aparentului bine în rău, blo
chează, la fel ca întâlnirea cu Actantul malefic din 
Scamatorul de pe munte, înaintarea ascensională 
spre necunoscut. Oprirea călătoriei se petrece în 
regimul confruntării cu limita, motiv prezent şi în 
poeziile Lamargineademiazănoapteavieţii(care 
începe cu versul „La marginea de miazănoapte a 
vieţii mam oprit“) şi Râulfărăpoduri, text în care 
călătorului, în lungul enigmaticului râu (Styxul?), 
nui este îngăduit saltul în posomorâta ţară („a 
frigului șia ceții“) aflată pe celălalt mal: ,,Iată, 
dintrun salt/ Aş fi la poala ţărmului înalt./ Și totuși, 
ce ciudat o mână parcă/ Mămpinge, nevăzută, iar 
în barcă“. 

ema călătoriilor ascendente „se sublimează“ 
în zborul către către poarta „pe care intri, 
culcat, în infinit“ și al cărui traseu – de ex

tracţie miticofolclorică – se derulează prin aşanu
mitele vămi ale văzduhului: „O, glasuri care maţi 
ales popas,/ Când noi mai fi nici eu decât un glas,/ 
Mă veţi lua pe calea de apoi/ Prin vămile văzdu
hului cu voi“. La capătul lumii se află „insula de 
veșnicie“ spre care subiectul liric înaintează pe o 
punte („puntea humii“), ținânduse de Poezie, ca 
un copil de poala mamei sale: „Matârn de tine, 
P oezie,/ Ca un copil de poala mumii,/ Să trec cu tine 
puntea humii/ Spre insula de veșnicie/ La capătul 
de dincolo al lumii“ (M-atârndetine,Poezie).

Desprins din sfera timpului activ, trecutul 
aşteaptă, ca o Atlantidă scufundată în oceanul su
fle tesc, alături de alte trecuturi „şi mai vechi“ (su
pra puse cum textele unui papirus), coborârea ex
plo ratorului în propriile adâncimi ființiale spre a 
descoperi enigme uitate şi a descifra mesajul mis
te rios al ancestralelor existențe ale sale: „Trecutul 
meu şi alte trecuturi şi mai vechi/ Ca nişte conti
nente scufundate/ Sub suflet stau necercetate/ Cu 
urme anonime şi străvechi:/ Sunt visuri ale stâncii 
ancestrale,/ Sunt amintiri din viaţa mea de plantă,/ 
Fiori de viermi şi nostalgii astrale/ Şi poateo 
tainică prefigurare/ A vieţii mele viitoare“ (Suntem 
făcuţimaimultdinnoapte).

n numele dorinţei de explorare a necunos cu
tului, călătoria descendentă ia o surprinzătoare 
direcţie spre locurile sumbre (cu văi adânci, 

prăpăstii şi râpe) care prefaţează lumea „tărâmului 
celălalt“. În aceste poezii, este valorificat, prin 
reciclare, un topos literar dintre cele mai „dificile“, 
acela al călătoriei, în timpul vieţii – o călătorie re
versibilă –, spre întunecatul tărâm infernal. Onirica 
întâlnire cu cei întorşi din lunga noapte a morţii şi 
care trăiesc din nou pe pământ, dar numai o singură 
zi, se circumscrie încercărilor lui Philippide dea 
vedea, ca poet interesat în chip special „de poezia 
nevăzutelor“, ce este în cuprinsul invizibilei „lumi 
de dincolo“: „Pe drum, prin lanuri, la fântâni/ Şi 
prin grădinilenflorite,/ Copii cu chipuri de bătrâni,/ 
Femei cu feţelempietrite/ (...)// Sunt poate umbre 
care vin/ Din lunga noapte funerară/ Şimpinse de
un viclean destin/ Trăiesc aici a doua oară,/ Dar 
numai timp deo zi şiapoi,/ În lungi, şovăitoare 
cete,/ Le mână Hades înapoi,/ La negrul Styx, cu 
apencete“ (Pe un papirus).

În paradigma unei surprinzătoare antiteme 
se desfăşoară „clasicele“ imagini din poezia 

P

Cândva la Stix. Pentru a călători, viu, în lumea 
umbrelor, personajul liric a folosit „hârzobul“ unei 
clipe: al „unei clare clipe/ Din timp alunecând, 
subtil desprinsă“. „Eroul“ – (vreme îndelungată, 
simbolica și imaginara călătorie, viu, a unui muri
tor, în lumea „celor plecați“ şi întoarcerea de acolo, 
au fost socotite drept cea mai înaltă formă de 
eroicitate) – constată, uimit, că absolut nimic din 
geografia şi mitologia infernului nu se adevereşte: 
„Mam pomenit hălăduind hoinar/ Pe lângo apă 
lină şi domoală,/ Dar nu cu valuri negre ca de 
smoală,/ Ci străvezii peste prundiş de vad./ Să 
fieacesta râul trist din iad?/ Voind pe Cerber săl 
aud cum latră,/ Zvârlii pe malul celălalt, o piatră;/ 
Dar peste apa veselă zburară/ Lăstunii ciripind a 
primăvară./ De Charon şi de luntrea lui nici urmă!/ 
Şi nu zăream nici ponosita turmă/ A morţilor 
jelinduse cumplit“. Iadul e un tărâm gol, care are 
toate atributele unui topos paradisiac. Spaţiul in
fernal sa modificat, prin inversare, întrun spaţiu 
care seamănă cu cel al anticei Arcadii. 

cest tip de călătorie, cel descendent, are și 
alte „destinații“ utopice, cu valențe de or
din metafizic: călătoria (regressus ad ute-

rum) spre „ținutul Mumelor“ („Mănduplec vouă, 
Chipuri sub pământ,/ Măestre Mame, Zâne fără 
ţară,/ La care drumul e un lung mormânt,/ De care 
chiar Satan se înfioară“ – Invocaţie) și călătoria
înapoi, dinspre viitorul postsepulcral spre lumea 
pe care, așa cum cer legile sale implacabile, a pă
răsito de multă vreme: ,,Când moi întoarce ia răşi 
pe pământ/ Cu florile, cu viermii, cu vulturii, cu 
iarba,/ În lutul trândav şin azurul sfânt,/ Împrăştiat 
în mii şi mii de vieţi/ Şiajuns atunci în pragul 
eternei dimineţi,/ Păstravoi poate încă vrun strop 
din cel ce sunt!“ (În vuietul vremii).

Ficțiunea călătoriei, tema visului (visul bun 
și visul rău), tema tragediei peisajului („soarelen 
chip de bubă rea/ Se spargen ceafa zării, peste 
deal“; „Miasme se târăsc prin văgăuni/ Ca niște 
șerpi lihniți deatâta vară“; „Omizile pe soare 
sau cățărat șiroaie“), spleenul („Mam săturat de 
mine pânăn gât./ Privesc în suflet – casc și mie 
urât“ – Comentariu), mustrarea de cuget provocată 
de semnarea pactului cu diavolul (Balada vechii 
spelunci), problematica dublului („Căci dublul 
meu/ Își schimbă masca lui mereu“ – Viziune) și 
vehemența revoltei împotriva progresului prome
teic al civilizației moderne sunt fațete ale unui 
original univers liric.

Tradițional prin rigoarea formală a discur
sului poetic și prin clasica limpezime a mesajului și, 
în același timp, modern prin libertatea imaginației 
valorificate mai ales în latura sa barocă, Alexandru 
Al. Philippide a fost unul dintre poeții importanți ai 
secolului al XXlea. n
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semne tipo,
spații incluse

Inventarul noutăţilor din Istoria critică..., la reeditare

Întreaga Istoriecritică... a lui Nicolae Manolescu e supusă, la ediţia a IIa, 
unor mici intervenţii, şlefuiri, ajustări de detalii, cum am văzut încă din Introducere. 
Dacă citim pagini întregi din 2008 şiapoi pe cele corespunzătoare din 2019, cele 
mai multe corecturi şi adăugiri sunt abia perceptibile, de fapt imperceptibile, căci 
prea mărunte pentru ca „memoria de lectură“ a primei versiuni să ni le poată semnala 
atunci când o parcurgem pea doua. Le remarcăm – spuneam – doar la „colaţionare“, 
urmărind frazele şi paragrafele în paralel, cum se procedează la stabilirea textului de 
bază şi la elaborarea aparatelor de note şi variante ale ediţiilor critice. Repetând testul 
prin sondaj, în toate secţiunile Istoriei..., avem confirmarea, poate întro măsură mai 
mare decât neam fi aşteptat: ediţia a IIa e atent, minuţios „revăzută“.

Cât de mult e şi „revizuită“ (ca să continui să joc între cele două forme de 
reparcurgere „vizuală“ anunţate pe pagina de titlu a versiunii 2019)? Dacă autorul nu 
şia propus o regândire structurală a ansamblului, modificările mai sesizabile nu sunt 
nici ele mari. Însă semnificative, întrun fel ori întraltul, pot fi. Merită inventariate.

Recalibrări/reorganizări în secolele XIX-XX

În secţiunea despre Secolul XIX, capitolele Călătorişimemorialişti şi Epis-
tolieri. Jurnalul intim se contopesc în Memorialişti şi epistolieri. Jurnalul intim. 
Secvenţele separate despre G. Sion şi C.A. Rosetti coboară în fluxul autorilor mărunţi 
de proză confesivă, doar Ion Ghica şi Nicolae Bălcescu păstrânduşi subcapitolele 
distincte. Sunt reduse sau eliminate citatele considerate la „revizie“ prea ample, pă
gubitoare pentru cursivitatea prezentărilor. Recalibrări, practic fără intervenţii în 
textul critic, profilurile lui Ghica şi Bălcescu câştigând în proeminenţă. 

O mică ciudăţenie în prima listă, pentru etapa 18401916, cu Autori de dic-
ţionar, scriitori merituoşi, dar care nau parte de comentarii în Istoriacritică...: de 
la o ediţie la alta, în pomelnic apare... Georgescu Oreste (18911918) (530, la litera 
G; ar fi trebuit – totuşi – trecut la O, căci micul simbolist semna doar cu prenumele).

În secţiunea despre Secolul XX, de fapt despre prima sa jumătate, după Marii 
scriitori din toate cele trei genuri „clasice“, laolaltă, în alternanţă, în ediţia I veneau 
în completare Poezia,Romanul,Dramaturgia, cu autori de raft secund, apoi Critica,
eseul şi istoria literară, cu toate numele mari şi mijlocii, minus G. Călinescu, 
promovat între Marii scriitori, şi Lovinescu, scos în faţă, înaintea tuturor, ca figură 
emblematică. Simţind că etichetele categoriale creează o oarecare confuzie, de 
pildă Poezia rămânândule doar modernilor de raft secund, Vasile Voiculescu, B. 
Fundoianu, Al. Philippide şi Emil Botta, în timp ce Arghezi, Bacovia, Pillat, Blaga 
şi Ion Barbu fuseseră trataţi deasupra, fără să fie grupaţi ca reprezentanţi ai genului, 
autorul Istoriei critice... adaugă un soi de supratitlu, Tabloudeepocă, şi transformă 
Poezia în Galeriecupoeţi. Dar... nu va mai ajusta similar celelalte subcapitole com
plementare, rezumânduse la schimbarea de la genuri la autorii ilustrativi: Romanul 
devine Romancierii, Dramaturgia – Dramaturgii şi Critica,eseulşiistorialiterară – 
Critici,eseiştişiistoriciliterari. Textele despre fiecare reprezentant rămân aceleaşi. 
Fără alte „tablouri“ în alte „epoci“.

Mai dispar, de după subcapitolul despre Botta, Barbienii.Alţipoeţi, unde fu
seseră trataţi expeditiv, în prima ediţie, fratele lui Emil, Dan Botta, şi Simion Sto l
nicu, Horia Stamatu, Virgil Gheorghiu, Emil Gulian, Adrian Maniu, Dimitrie Stelaru, 
Ştefan Baciu. Îi vom regăsi acum doar cu numele, printre Autoriidedicţionar, unde 
aterizează şi Valjan, Alexandru Kiriţescu, Ion Luca şi George Mihail Zam firescu, 
transferaţi din fraza carei ştampila în 2008 drept „neglijabili“ (794/850851).

Perdant e şi Theodor Scorţescu, fost beneficiar de scurt capitol cu portretde
sen (785786), în 2019 doar la ...dicţionar. Nunseamnă că nu rămân, în subcapitole 
dedicate, mărunţei precum Ilarie Chendi, Mihail Săulescu, RonettiRoman, Ion Chi
nezu şi alţii. Se vantâmpla şi mai către zilele noastre.

                                                                                                                                                                                                                                            
Mişcări de trupe, inversări, intrări şi ieşiri „neomoderniste“

Câteva noutăţi cam de acelaşi ordin în jumătatea a doua a secolului XX, în 
ca pitolul Contemporanii – 1948-2000. Viziunea ştiută din 2008, aceeaşi partiţie în 
capitole şi subcapitole, cu mici mişcări de trupe de colocolo.Privind deocamdată 
către perioada de până la Postmoderni..., a „remakeului modernist“ (formula lui 
Manolescu) sau a „neomoderniştilor“ (termenul meu): Cornel Regman şi Monica 
Lovinescu sunt mutaţi, pe bună dreptate, de la Noualiteratură.Generaţia’60 la 
Supravieţuiri.Vestigiidinepocauneiliteraturinormale, alături de restul „cerchiş
tilor“ sibieni şi de alţi autori formaţi în ultimii ani precomunişti.

Istoria critică 
a literaturii române
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Confirmare şi noutăţi (2)
Tot dintre „şaizecişti“ e extras şi Paul Cornea, transferat la Literatura 

„nouă“.Generaţia[’]40, unde ordinea celorlalţi doi prezenţi, Ovid S. Crohmăl
niceanu şi Paul Georgescu, e inversată, în conformitate cu datele de naştere. 
(Generaţiile aveau în 2008 apostrofuri, ’40, ’60, ’80, evaporate inexplicabil 
în 2019, deşi trimiterile sunt – evident – la anii 1940 etc.) Criteriul datelor de 
naştere va rămâne încălcat în subcapitolul următor, unde Dimov, M. Ivănescu, 
alţii apar, can prima ediţie, în urma unor confraţi născuţi după ei, probabil pen
tru a nu fi „rupte“ continuităţi, oricât de aproximative, de formule literare.

Tot la Supravieţuiri..., în capitole noi, scurte, dar distincte, ediţia a IIa îi 
recuperează pe Alexandru Piru şi Adrian Marino iar la ...Generaţia[’]60 intră 
în cadru poeţii Ovidiu Genaru, Miron Cordun şi Nora Iuga şi criticii şi istoricii 
literari Dan Cristea şi Dan Horia Mazilu (doar ultimul fiind tratat mai pe larg). 
Dintre ei, Piru (dar la „şaizecişti“), Marino, Cordun, Dan Cristea apăruseră în 
peisaj încă din versiunea scurtă, Istorialiteraturiiromânepeînţelesulcelorcare
citesc (2014). Mai numeroase, intrările în lista Autorilordedicţionar pos tbelici 
care merge de la Radu F. Alexandru la Liliana Ursu.

Dar se şi iese din lista ...dedicţionar din 2008: nu mai apar în 2019 Paul 
Aretzu, Mihai Cimpoi, Maria Luiza Cristescu, Al. Săndulescu.

Noutăţi postmoderne, „de consum“, de „viaţă literară“

Scurtul prolog la capitolul intitulat Postmodernismul. Generaţia 80 
e refăcut la reeditare, puţintel extins: consideraţii mai detaliate, parcă mai 
îngăduitoare, cu multe nume menţionate (13031304/12741275). „Confrun
tarea“ cu „generaţia 2000“, „tot mai dificilă şi mai agresivă“, anunţată la finalul 
primei versiuni a Istoriei critice... (1304), dispare în 2019, după un deceniu de 
asalt al celor vizaţi mai degrabă asupra lui Nicolae Manolescu şi a echipei sale 
de la Uniunea Scriitorilor decât asupra aşazişilor „optzecişti“. Şi dispare şi: 
„O nouă paradigmă, după mai bine de un sfert de secol, este foarte probabilă. 
Postmodernismul însuşi începe să aparţină trecutului“ (1304) – căci autorul îşi 
va fi dat seama că nu e cazul...

Şapte intrări şi două ieşiri în grupajele cu scriitori postmoderni sau re cenţi: 
în Portretulgeneraţiei[’]80lamaturitate sunt introduşi poeţii Vasile Dan (de fapt 
„şaptezecist“ târziu, integrabil „generaţiei ’60“), Viorel Padina, Ioan Moldovan şi 
Aurel Dumitraşcu (adăugaţi încă din 2014 în „compendiul“ ...peînţelesulcelor
care citesc) iar printre Portretele de După1989... apar criticii şi eseiştii Adriana 
Babeţi (adăugată din 2014), Răzvan Voncu şi Daniel CristeaEnache. 

Reformulări şi mici noutăţi şi în subcapitolele despre genurile „de con
sum“, evaluate tot rezervat. Secvenţa foarte scurtă consacrată romanului poliţist 
în 2008 nu creşte decât cu o propoziţie despre George Arion, recepozitivă 
(1375). Cu o lungă enumerare de tălmăcitori cresc notaţiile despre Traducerişi
traducători, pentru ca, după ei, apropo de improvizaţiile curente astăzi, să cadă 
o profeţie neagră: „Adevărata traducere literară sar putea sfârşi cu aceste nume. 
Ele sunt, probabil, ale celor din urmă traducători“ (1376).

Secvenţa După1989 primeşte o extensie, Viaţaliterară, rezumat nara
tiv al ultimelor trei decenii, cu un verdict aspru aplicat „generaţiei 2000“ 
(1382), reluat în Epilog. Istoria unei istorii: „o imensă decepţie“ (1445) şi o 
„de zamăgire“ (1449). Sunt oferite exemple de scriitori importanţi care au cola
bo rat cu Securitatea (1380), deşi unii au fost exoneraţi între timp (v. Gabriel 
An dreescu, Cărturari,opozanţişidocumente.ManipulareaArhiveiSecurităţii, 
2013 ş.a.). O secvenţă despre publicistică şi despre tendinţele de pe piaţa literară, 
nedelimitată în 2008, devine Publicistica. Ideile literare. Literatura, augmentată 
şi cu consideraţii usturătoare despre adversarii mai recenţi ai criticului.

În această zonă rămâne plantat subcapitolul despre Memorialiştideieri
şideazi, cu autori „şaizecişti“ sau mai de dinainte. E menţinută afirmaţia că I.D. 
Sîrbu „a publicat prea puţin înainte de 1989 şi prea mult după aceea“ (1431/ 
1396), deşi – evident! – în postcomunism scrierile iau fost editate postum.

Şi alte numeroase intervenţii de detaliu, fără restructurarea ansamblului: 
aceeaşi Istorie... cu mici corecturi şi adaosuri. La ediţia a IIa, paragraful ultim 
al Postfeţei, nou, spune că nici concluziile nu sau schimbat: „Un deceniu de 
când am scris prima versiune a Istoriei critice, nam avut multe de adăugat sau 
de scăzut la această postfaţă, în ce priveşte ideile principale. Nu ştiu dacă din 
fericire sau din contră“ (1443).

Aş glosa asupra impresiei criticului că sar fi instalat o tendinţă „pre
zenteistă“ în comentarea literaturii, dezinteresată de istoria domeniului (1441 
etc.). Am destule argumente contrare, însă... pentru altă ocazie! n
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Alexandu George la Târgovişte
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e împlinesc 90 de ani de la naşterea lui A l e
xandru George (6 aprilie 1930 – 28 septembrie 
2012) – pseudonimul literar al lui George 

Alexandru Georgescu –, istoric şi critic literar, eseist 
redutabil, publicist, traducător, romancier laureat al 
Premiului Uniunii Scriitorilor (1971, 1982, 1996), 
al Premiului Naţional pentru Literatură (2010) şi, 
simbolic, al Premiului pentru Literatură al oraşului 
Târgovişte. În 2000, a fost declarat Cetăţean de 
onoare pentru implicarea sa continuă în cultura 
scrisă târgovişteană ca membru marcant al Şcolii 
de la Târgovişte în carel include critica literară da
to  rită debutului său întârziat, cum mărturiseşte el 
însuşi întro anchetă a revistei Lettre internationale: 
„Prin formaţie, prin structura sufletească şi destin 
mă recunosc în bună măsură în ceea ce sa întâmplat 
cu acei «debutanţi tardivi», cum îi numesc eu pe 
scriitorii care au apărut în jurul anilor 1970: Leonid 
Dimov, Al. Miron, Mircea Ivănescu, Irina Mavrodin 
în poezie, Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, 
Costache Olăreanu, Barbu Cioculescu, Tudor Ţopa, 
Modest Morariu, Petru Creţia în proză şi eseu, toţi 
oameni de experienţă artistică indiscutabilă, perfect 
cristalizaţi la data apariţiei în public, scriitori, fără 
evoluţie“ (Confesiuni…, p. 210).

Să remarcăm faptul că în primul lui roman, 
Caiet pentru (Cartea Românească, București, 1984; 
Bibliotheca, Târgovişte, 2000), acţiunea este plasa tă 
în zona de referinţă a fostei Cetăţi de Scaun unde a 
locuit Alexandru George în 1947 (în fapt, la 2 kilo
metri de Târgovişte, la Răzvad – acolo îl dusese ră 
părinţii din cauza unei afecţiuni pulmonare grave, 
de  par te de Bucureştiul în care domneau foametea şi 
mi ze ria). Nu ia întâlnit atunci pe Mircea Horia Si mi 
o nes cu şi Costache Olăreanu la Liceul Ienă chiţă Vă
că rescu – unde a trecut în particular ex a menele pen
tru clasa a VIa, antepenultima în în vă ţământul din 
acea vreme. La izbucnirea celui deAl Doilea Răz  boi 
Mondial, el îşi petrecuse, de ase me nea, ultima vacan   ţă 
la Pucioasa (oraş aflat la 21 de kilometri de Târgo  viş
te), perioadă evocată în romanul Dimineaţadevreme.

lexandru George a deţinut peste un deceniu, 
ca senior editor, rubrica lunară Accente a re
vis tei Litere, încă de la primele numere ale 

acesteia; aşa sa născut volumul Litereşiclipe, ex
ce lentă culegere de eseuri în cunoscutul lui stil, cel 
care ia furnizat mulţi admiratori, dar şi mulţi con
testatari. Tot în Târgovişte, la Editura Biblio the ca, 
au apărut şapte din cărţile lui, inclusiv ultimul său 
ro man Simplex (2008). Imaginea „târgovişteanului 
în spirit“ este întărită de prezenţa sa în calitate de 
jurat sau invitat de onoare (alături de Mircea Horia 
Si mionescu, Costache Olăreanu, Barbu Cioculescu) 
timp de două decenii la Moştenirea Văcăreştilor, 

s

A

cel mai longeviv concurs românesc de literatură. În 
calitatea sa de membru fondator al Societăţii Scri
ito rilor Târgovişteni (2005), ia cunoscut pe scrii to
rii târgovişteni, disecând pentru aceştia în repe tate 
conversaţii pline de elocinţă programul im plicit al 
Şcolii. Nu întâmplător, aceştia au dedicat ediţia a 
IVa (2017) a Simpozionului naţional Şcoala de la 
Târgovişte receptării critice a operei lui.

Nu ne propunem aici trimiteri la operă. Cu 
diverse ocazii neam referit la eseistica lui – Marele 
Alpha (1970), În jurul lui E. Lovinescu (1975), Ma-
teiu I. Caragiale (1981), Întâlniri (1997), Înistorie,
înpolitică, în literatură (1997), Reveniri,restituiri,
revi zuiri (1999), Pro-libertate (1999). În cazul volu
me lor Întreacăt,văzând,reflectând (2001), Consem-
năriîncursşilafine (2002), Litereşiclipe (2007), 
precum şi Simplex (2008) am fost şi editor, dar şi 
re dac tor de carte, prilej de schimb de opinii, de cu
noaşt ere apropiată a unuia dintre cei mai redutabili 
scriitori ai vremii, a concepţiei sale despre relaţia li
te ratură – istorie şi critică literară. Confruntarea opi
niilor, „fără partizanat politic şi spirit de confrerie, cu 
alunecare encomiastică“, decelarea justei valori sunt 
idei pe care lea împământenit el în critica românească 
în ciuda taxării sale drept „in te ligenţă morocănoasă, 
cârcotaş, chiţibuşar, ursuz, cu surgiu, spirit cârtitor şi 
maliţios“. „Una dintre cele mai uluitoare şi mai josnice 
constatări ce mia fost dat a le face observând situaţia 
literaturii de după Eli berare a fost aceea asupra gravei 
crize (să nui spun chiar decadenţe) a spiritului critic 
în examinarea situaţiei, judecarea operelor, abordarea 
istorică“ (Reveniri,restituiri,revizuiri, p. 252). 

espre eseistul, criticul şi istoricul literar Ale
xan dru George părerile, impresiile puse în cir
culaţie contraziceau adesea realitatea obi ec ti

vă, lăsând să se întrevadă ranchiuna, ba chiar satis
facţia secretă, neîntemeiată, a unei pătimaşe exe
cu ţii. Acestea îi aparţineau, de regulă, unei aumite 
părţi a criticii care considera că scriitorii de prim 
raft (G. Călinescu, Tudor Arghezi, Marin Preda, 
Mihail Sadoveanu ş.a.), aceia dintre ei care au fă
cut concesii – termen blând! – proletcultismului, 
nu trebuie amendaţi, fiindcă sar fi atentat astfel la 
patrimoniul cultural naţional. Alexandru George 
lu minează această dilemă aparentă, arătând că in
vazia rusească de la sfârşitul războiului a impus re
gimul comunist. Iar acest regim care a dat înapoi 
Ro mânia cu o jumătate de secol sa manifestat nu 
doar prin jaful economic şi prin distrugerea elitelor. 
Ci, mai ales, prin atragerea unor intelectuali celebri, 
scriitori de primă mărime, care i sau alăturat „ocu
pan tului“ din raţiuni mai degrabă arghirofile, iară 
nu doctrinare. Şi de reţinut faptul că nu numai prin 
„omagii ocazionale, Mihail Sadoveanu, Mihai 
Ra   lea, Al. Rosetti, G. Călinescu, Iorgu Iordan au 
com pro mis în modul cel mai jalnic imaginea in te
lec tualului român, care se afirmase atunci cu totul 
alt fel“. De aici vine marginalizarea sa, îşi dă seama 
Alexandru George: „iar stilul criticii mele a fost 
resimţit ca fiind neobişnuit, mulţi lau apreciat doar 
în secret, alţii au vrut să mă anexeze acţiunilor lor, 
să mă facă părtaş spiritului de gaşcă; combăteam 
bine, domnule! Din păcate pentru ei şi din fericire 
pentru mine, iam dezamăgit“.

entru unii contemporani, Alexandru George 
era cel din portretul făcut de Radu G. Ţeposu: 
„morocănos, dar plin de umor, iconoclast 

pen tru firile susceptibile, mereu înverşunat împo

triva lucrurilor comune, a prejudecăţilor şi a fetişurilor, fire 
polemică prin excelenţă şi cârtitor uneori de amorul artei, 
Alexandru George reprezintă cazul tipic al scriitorului 
incomod“. 

Pentru târgovişteni, el apare în lumina sa adevărată. 
În Litere (nr. 6, iunie 2001), glosând pe marginea volumului 
Alte întâlniri al lui Alexandru George, apărut la Cartea 
Românească, în colecţia Eseuri.Critică, scriitorul şi pro
fesorul Marin Neagu îi face următorul portret „văzut de 
el însuşi“, portret demn de reţinut: „un liberal consecvent, 
un lovinescian declarat, cu plăcerea disocierii, pentru că îi 
repugnă admiraţia globală şi indistinctă, entuziasmul ne
controlat; un lucid care riscă analize şi interpretări nu o dată 
în răspăr cu judecata curentă, un om de opinie, deci, care 
se exprimă verde, chiar dacă uneori vorbeşte dea surda; 
unul căruia îi displac alexandrinismul critic, parada erudită, 
exerciţiul intelectual vid, fudulia şi limbajul macaronic al noii 
critici; pe scurt, un critic cu curaj intelectual şi cu ţinută etică“.

ste secretul lui Polichinelle că Alexandru George avea 
orgoliul prozatorului, pentru el romanul Oameni şi
umbre,glasuri,tăceri (2003) şi celelalte proze consti

tuind partea cea mai valoroasă a operei sale, opinie care sa 
bucurat şi de girul lui Nicolae Manolescu: „Vreau să spun 
din capul locului că romanelor propriuzise le prefer po
vestirile şi eseurile, absolut delicioase, majoritatea, pline 
de o imaginaţie pe cât de proaspătă, pe atât precisă, scli
pind de inteligenţă şi creând un gen literar personal, între 
ficţiune, memorii şi publicistică la fel cu faimoasele tablete 
argheziene sau cu cronicile mizatropicooptimiste ale lui 
Călinescu. Ele explică în definitiv de ce sa dezis de critică, 
şi cu atâta înverşunare încă, Alexandru George: fiindcăs-a
considerat un romancier care n-a vrut ca proza să-i fie
trecutăcuvedereacaunViolond’Ingres (p. 1261)“.

Se poate afirma, fără teama de a greşi, că lui Ale
xandru George îi datorăm în parte „însănătoşirea“ criticii 
româneşti. Nefiind în totalitate un spirit conservator, cu to
a te că se revendică din „literatura sugrumată“ în 19471948 
de comunism, Alexandru George, după propriai măr tu
risire, a practicat o critică literară care nu a fost „nici ico
no clastă, nici demolatoare (cum au caracterizato Eugen 
Bar bu, Marin Preda şi alţii, după ei), nici negativistă, ci di
so ci ativă în primul rând, fără idiosincrazii“. Pentru ca, în 
continuarea afirmaţieiprogram să amintească faptul că pe 
Nicolae Manolescu la considerat „cel mai important critic 
din ultimul sfert de veac al comunismului“, că, în aceeaşi 
idee, Eugen Simion este „un spirit didactic, excelent în ex
po zeuri“, că Marin Preda este autorul unei capodopere (Mo-
romeţii vol. I), dar şi al „execrabilului“ Cel mai iubit dintre 
pământeni.

ând un roman al lui Nicolae Breban, Amphitrion, în 
trei volume, este premiat, Alexandru George scrie: 
„Am propus, după ispravă, ca toţi membrii juriului să 

fie închişi întro cameră, dândulise doar pâine şi apă. Şi 
să nu fie eliberaţi de acolo dacă nu fac dovada scrisă, prin 
re zu ma te amănunţite şi coerente, că au citit capodopera în 
chestiune. Cei rămaşi în viaţă!“

Înviorat, după înlăturarea comunismului, doctrinarul 
din el, de factură liberală, dar în afara partidelor, a dat lecţii 
unei generaţii bântuite pentru a nu suferi de pe urma fracturii 
istorice a celor patru decenii de pierdere a personalităţii.

Pentru mine şi amicii mei literari – târgovişteni sau 
nu –, Alexandru George a fost/este prin cărţile sale, prin ata
şa mentul său faţă de cultura scrisă târgovişteană un egre gi ae 
memoriae viri, adică, pentru mai tinerii noştri citi tori nededaţi 
limbii latine, un „bărbat de fericită aducereaminte“. 

Din păcate însă , Alexandru George nu şia găsit încă 
exegetul. n
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am săi uit niciodată vocea cu careși citea poeziile… Iam auzito 
prima dată în Germania, înregistrată, la un difuzor „de ultimă gene
rație“, cum se spune azi, întro sală imensă, la Literatur werk statt Ber

lin, unde sute de oameni îl ascultau încremeniți de emoție. Întâl ni rea cu acel 
glas subpământean no pot uita. Se întâmpla în anul 2000, când am primit 
prima bursă mare în țara în care am mers la grădiniță și acum mă întorceam 
după 65 de ani ca sămi încep o nouă tinerețe la Lite ra turhausBerlin, pe 
Fasanenstraße 23. Vocea care ma aruncat în amin tirea periplului meu 
german de 10 ani, între 1990 și 2000, cei mai fericiți din viața mea – când 
am aflat că sunt ultima „suprarealistă euro peană“ și unii critici literari îmi 
găseau înrudiri cu James Joyes și cu Ar taud –, a fost vocea lui Paul Celan.

Așadar, acei 10 ani de Germanie mau întâmpinat încă de la so sire cu 
vocea lui, un glas venit parcă de dincolo de timp și de tot ce auzisem până 
atunci, de parcă pământul vorbea din acel aparat. Cred că în clipa morții 
voi avea vocea lui Paul Celan în urechi, ieșind din stră fundurile Senei ca 
acel „imens soare venit înot/ pe care senin suflet de suflet/ la întâmpinat/ 
ferm imperios ascunzândui traiectoria“. A fost prima mea întâlnire cu 
emanația sonoră a trupului său. Până atunci citisem și răscitisem acea 
Todesfuge, cunoscută de toți, fiindcă poezia politică e folosită de când lumea 
ca monedă de schimb…, dar poemul aces ta e inconfundabil, este nașterea 
și moartea, rugăciunea și blestemul lui. Tot ce spune Celan vine de unde nu 
se vorbește, frânturile lui de frază sunt profetice. De aceea nu cunosc o mai 
mare blasfemie decât să traduci Todesfuge cu Tangoulmorții, când poți lăsa 
titlul original Fuga morții, chiar dacă cititorul român șiar imagina o moarte 
alergând, mi se pare mai în temă decât frivolul tango. Fuga se poate tălmăci 
în română în sens de goană. Fugi să scapi sau să pieri. Şi scăparea e un fel 
de a pieri? Mam îndepărtat aici de sensul muzical și am trecut la registrul 
tragic… un bun traducător cred că are dreptul chiar să trădeze „văzutul“ cu 
„nevăzutul“. Mi se pare o impietate să te încumeți să traduci poezie, dacă nu 
ești tu în suți poet! Paul Celan purta în el un sfânt și un martir; de aceea, în 
definirea poeziei și a întregii lui existențe se potrivește perfect cuvântul Fugă. 
Întreaga lui viață a fost o fugă. De frică, de silă, de milă… el a știut mai bine 
decât toți cât de apăsător e darul lui și pentru ceilalți, deși valoarea îi obliga 
săl pună în vitrină, ceasul lui nu arăta ora exactă, „ora lor“. Nu puteau ei, 
cu punctualitatea lor proverbială, să nu observe că, desigur, ceasul lui o lua 
mereu înainte. Poate că și noaptea, când mama lui a fost ridicată și dusă în 
coloanele morții spre lagărul de exterminare, el a reușit să se facă scăpat. 
Faptul că na împărtășit moartea mamei sale la urmărit toată viața ca o culpă 
de neiertat, pe care trecerea anilor, în loc so șteargă, a adâncito. Celan pare 
că purta în el o profundă credință „tra gică“, ceea ce se distinge în glasul și în 
gândul lui, cele două cârje pe care își sprijină poezia. Fuga și vina sunt surori 
gemene… sunt oameni, în deobște adevărații poeți care se simt „vinovați fără 
vină“ șiși poartă pedeapsa ca pe o fatalitate, deși rațiunea le spune că sunt 
nevinovați. „Acest de netăgăduit adevăr/ scris îngust între viduri/ în sus și 
înapoi/ în viitorul limpezit…“ se pare că definește vina lui tragică, aceea care 
la dus la sinucidere, după mărturisirile unor prieteni apropiați.

aul Celan, deși a fost recunoscut în Germania drept un poet de ex
cep  ție care a apărut la „umbra expresionismului în floare“ cu o re
to rică total surprinzătoare în acel context, este implicat și întrun 

proces de plagiat din opera poetului Yvan Goll, a cărui poezie cu puternică 
tentă suprarealistă nu e de mirare că sa infiltrat spontan în propriul dicteu 
liric straniu și derutant ca vorbirea din vis. Situația ia adus prejudicii lui 
Paul Celan, care mai fusese acuzat de aceeași culpă încă din perioada 
cernăuțeană de autorul german, originar tot din Bucovina, Immanuel 
Weis sglas. Acesta scrisese înaintea lui Celan un poem a cărui temă a fost 
pre luată genial de cel din urmă în DieTodesfuge. Problema plagiatului 
apa re în cazul poeților care scriu sub narcoza unei tranșe din care își trag 
substanța, cu precădere în cazul suprarealiștilor, al oniricilor – ei nici nuși 
dau seama când pătrund pe teritoriul unui text ce nu le aparține. De aceea, 
mulți pot fi acuzați de plagiat, când de fapt e vorba de intertext. Asta a fost 
doar o paranteză, dar pe ultrasensibilul Celan la costat mult, el simțindu
se până la un punct un proscris în lumea germanică. Cu toată iubirea dintre 
el și Ingeborg Bachmann care a intrat în legendă, el nu a încetat nicio clipă 
să se simtă un intrus în „lumea bună“ a scriitorimii germane. Scriitorii 
sunt, în general, iritabile genus. Şi el știa mai bine decât oricine că este 
inegalabil și în expresie și în viziune iar locul de vioara a doua îi crea stări de 
panică și ură. Căuta înțelegere la prietenii din România: Petre Solomon, Nina 

p

N Cassian, Maria Banuș… 
Întruna din scrisorile către 
Petre Solomon, bu nul lui 
prieten, putem citi următoa
rea sintagmă: „trister Poet 
con damnat să scrie întro 
limbă teutonă“. Aici, oricât 
de mult laș iubi pe Celan și 
maș lăsa total anihilată de 
poezia lui, nu pot să nu sus țin 
că această „limbă teu to  nă“, 
prin abundenţa cu vin  te  lor ei 
compuse carei adaugă o multitudine de sensuri noi, neașteptate, Paul Ce  lan nar 
fi putut să atingă niciodată stranietatea unui limbaj în care cele mai in com  pa ti  bile 
înțelesuri se contopesc întro juisare dincolo de ceea ce credem noi că simțim. 

u știu când și cine ar putea să atingă punctul maxim de iubire și de înțelegere 
a poemelor lui Celan. Mi se pare o adevărată blasfemie când citesc ce sa 
tradus din el și cum sa tradus… Şi mă întreb cum e posibil ca atâția critici 

literari cu mintea înfierbântată să aplaude sau să fluiere niște traduceri dintro 
limbă pe care no cunosc. De curiozitate, mam uitat pe Wikipedia să văd cum e 
prezentat acolo acest poet fără pereche și mam îngrozit când am văzut cum au 
fost traduse în română titlurile cărților lui. Suficiența și tupeul și furtișagul, vio
larea teritoriului celuilalt, noaptea, ca hoții, ca să râdem puțin: „când pisica nui 
acasă, joacă șoarecii pe masă“. Spuneam mai sus că „poeții sunt specii iritabile“. 
Revolta lui împotriva limbii germane am întâlnito la mulți evrei care au refuzat 
so mai vorbească, dar ce face poetul pentru care limba e tubul lui de oxigen? Mă 
gândesc acum la Rolf Bossert, care sa sinucis după repatrierea în Germania, țara 
limbii lui și, culmea, deodată poemele sale au încetat să mai fie politice, revoltate, 
angajate… nu mai au țeluri pământești. Îl cheamă pe Rolf Bos sert „altă țară, pier du
tă“, poate, în altă galaxie… Se pare că tocmai cei care au cre zut prea mult ajung 
la capătul nimicului, pe care vor săl înlocuiască ei cu un alt nimic, având mă car 
avantajul necunoscutului: 

„Întors acasă
În raza neprietenoasă a exilului
Carei adună pe cei risipiți
Pe cei conduși
De sufletul golit de stele.“

e câte ori simt un gol de lume, mai ales acum, când, iată, nu mai văd fețele 
oamenilor decât în gând, de parcă aș fi deportată pe o planetă nelocuită, 
iar pe ecranul ăla, care nu se stinge niciodată, se anunță fără încetare nu

mărul decedaților, mă ridic din fotoliu cu picioarele anchilozate și iau din raft 
corespondența lui Celan cu Ingeborg Bachmann… Nu simt nici un curent cald 
care să le topească vorbele întrun singur glas. El se simte din ce în ce mai izo
lat, mai neînțeles, mai singur… La auzul vocii lui, glasul ei devine tot mai auto
ritar, la lamentările lui „nejustificate“, reproșândui obsesia ghetoului și mania 
persecuției, care nar avea nici o bază reală. Firește că la aceste reproșuri se mai 
adaugă și aroganța lui Max Frisch care devenise între timp „prietenul entitre“ 
al poetei Ingeborg Bachmann. Dar, culmea acestei campanii de „readucere la 
realitate a bolnavului închipuit“ a fost prietenia de nezdruncinat dintre soția 
legitimă a poetului, franțuzoaica Gisèle Lestrange, și Ingeborg Bachmann, care 
se pare că nu avea alt temei decât acela de ai deschide ochii și a o face să vadă 
că omul Celan este un „bolnav închipuit“.

Pe 20 aprilie 1970, poetul se sinucide, aruncânduse în Sena.
Iam citit poemele în traducerea mea la cimitirul din Cernăuți:

„Toate numele, toate arsele
nume. Atâtea
în cenușa izbăvitoare. Atâta
pământ câștigat
peste
ușoarele, prea ușoarele
cearcăne
ale sufletelor“. n
    (traducerea versurilor: Nora Iuga)
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norul de astre 
              globulare

acoperit de pânza albă a florilor de in
te afli
 culcat pe piatra rece
și nimeni nu se află în preajmă

ești
cu totul palid
  în cenușă
sub cămașa zorilor
  în destrămare
când noaptea se desparte
 își părăsește mantia
punctată
 de magica lumină
  de la stele
și ziua se strecoară
 călăuzită de razele
  întâi piezișe
   de la Soare
te afli
cuprins de rigor mortis
 stai cu trupul părăsit
  de sufletul cel călător
eliberat acum
 din carapacea cândva vie
se înalță fără aripi
 însoțit
  de îngerul necruțător
străpunge norul
 de astre globulare
urmează îndrumătorul
 pe fluviul de lacrimi
  șindurare

scara-n spirală
 nepoateicunumedefloare,
 Sânzianatrăitoarelabriți

tu
care imitai pașii mei
întro complice armonie
 și reciprocă încântare
mă urmăreai
 în circulara noastră călătorie
de jurîmprejurul
 scăriin spirală

după câteva rotiri
 împlinite cu pași apăsați
treceai tu în față
amândoi ușor aplecați
 țineam pasul aproape
înaintam ca prin viscol
 pe cărările vieții
ce urmau ca să vină
 departe
  acolo
  întrun exil insular
pierdută e limba
 în care ai fost răsfățată

* * *

ea face din zulufi
  arcane
inima în ele săţi cuprindă
iar din pleoape
 ferestre prin care se deschid
  luminătorii
în strălucirea lor
 de aur patinat
ce te învăluie în clipirea lor
 de răcoroase umbre
ce dau un sens condeiului
 ce lasă urme
peo foaie oarecare

întreaga ta 
          splendoare
îmi pare că nus clare
 sub razele piezişe
ale privirii tale
 mişcările încete
prin care
 cantrun balet ridic
cu mâinile amândouă
 întreaga ta splendoare
spre bucuria Lunii
 de Venus privegheată
tu
 ai în spate
  aripi două
în faţă alte patru
de heruvimi ce îşi rotesc făptura
pe cerul de sineală
 pictat de un maestru
şi când sfârşiva zborul
 – o dreaptă mărturie –
din aripile noastre
 vor continua să cadă
încetul cu încetul
 fulgi
   unul
 câte unul

nu mai vor

nici o stea nu mai cade
nu vrea să cadă aici
  pe pământ
nu mai vrea
toate stau fixate pe boltă
  în veci
neau uitat
ele care cândva
 coborau printre nourii
  în flăcări
să ne vadă pe noi

 cum privim
mână în mână
 împreunate inimi
la trecerea lor
 printre straturile dese
în care își ține planeta
 oceanul albastru de cer
da
nu mai vor
 ochii noștri să vadă 
stingerea lor

* * *

spre templu
 pe aleea de piatră
am aflat mozaicul
 din două culori
în formă de yin şi yang
picioarele se deschid
 calcă peste micile cercuri
întro piruetă a norocului

e locul unde fulgii se topesc în aer
nu se aşază
 oricât de înalt e omătul
acolo
 ocrotită de zei
rămâne în lumină
 mandala

big crunch

taci și ascultă
 ascultă mereu
cum se iubesc
 în cer două stele
între constelații
 pulsând în perfectă cadență

din cosmos nai să auzi
 inimi pulsând
nici suflete
 pe oglinda astrală
nu vezi
 săși pună aburul vieții

în timpurile reci
 pulsarii ticăie calm
  și mecanic
după mișcarea înapoiînainte
  a unui biet metronom
stelelen cer
 nu au piepturi și cord
ard cu vulcanice flăcări
una cu alta
 se cuprind în brațe fierbinți
două stele în cer se iubesc
se devoră una pe alta
 până când una sunt

când prima oară
 ai respirat aerul
  acestui pământ
răpită ești can legenda romană
noi
 încă suntem aici
și scaran spirală
  așteaptă/ încrezătoare
pașii tăi în lumină

* * *

între pământ şi cer
 pe maluri de Ocean
un pescăruş în zbor planat
 ţii sufletul 
nu are loc şi nici prilej
deun lung
 îngăduit popas
doar valurile
 mişcător abis
sunt gata săl primească
săl încarce înmiit
 cua lacrimilor sare
revărsată
 din ostenitele corăbii
înghiţite
 de gura largă
  a suferinţei

cupa cea 
         din urmă

din norduri vine călăuza
ce nendeamnă
 prin neştiutele ursite
  către sălaşul rece

stau în priveghere
 sub lumina albă
  cemi arată calea
până pânza nopţii se destramă
şi se deschide
 către răcoarea dimineţii
la limanul
 unde lumina
  îndurerat adastă
văd în admirare
 mă uit prelung
  către coline
de acolo se ridică
 stoluri de priviri brumate
  stăm ochi în ochi
 cu orele
 îndrumător şi îndrumat
e cupa cea din urmă
 din vinul ce îl bem
  la despărţire
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P E T E R 
S T A N C A 

A D R I A N 
P O P E S C U

Aşchii

Eu versuri recitasem, de copil,
ghicind în multe nențelesuri 
un înțeles mai tainic și subtil, 
dea bușilea luasem trunchii, 
să aflu cercul ultim de eresuri.

Cei care își julesc genunchii,
scriu cu mărunte așchii verzi,
smulse din alt, pierdut, eon, 
când scrii cu mina de creion
sau pe tablete, ceva pierzi. 

Cunoașteți dealul Căpățânii?
Acoloi umbra pomului din rai.
Voi, ce sunteți din asprul ram
al celor care scriu cu lacrimi,
pe deal, în craniul lui Adam,
stă Lemnul înroșit de patimi. 

Osânda menestrelului e darul, 
puterea sa se cere bine ascunsă,
orfica lui putere clatină o frunză
din arborele lumii, undenveți
să scrii cu așchii dure. Amarul,
spălat de sânge, naște frumuseți. 

          aprilie 2020

Racla de 
lumină
 
viaţami 
puţină 
trupul 
îngândurat 
îngroapăle 
vii 
în lumină 
 
dear muri 
tot ce nu e 
în mine 
curat 
 
ţărâna 
şi gândul 
preaiubind 
le sfinţeşti 
 
să nu mai ştiu 
să nu mai ştiu 
 
dacă mai sunt 
sau doar Tu eşti 
 
viaţami 
puţină 
trupul 
îngândurat 
 
uşor 
mi lengroapă 
de vii
în lumină

I O A N 
A L E X A N D R U

Lumină lină

Lumină lină lini lumini 
Răsar din codri mari de crini 
Lumină lină cuib de ceară 
Scorburi cu miere milenară
 
De dincolo de lumi venind 
Şi niciodată poposind 
Un răsărit ce nu se mai termină 
Lină lumină din lumină lină

Cine teaşteaptă te iubeşte 
Iubindute nădăjduieşte 
Că întro zi lumină lină 
Vei răsări la noi deplină 
Cine primeşte să te creadă 
Trei oameni vor veni săl vadă

Lumină lină lini lumini 
Răsari din codri mari de crini 
Iatâta noapte şi uitare 
Şi lumileau pierit din zare 
Au mai rămas din veghea lor 
Luminile luminilor

Lumină lină lini lumini 
Înstrăinândui pe străini 
Lumină lină nuntă leac 
Tămăduind veac după veac 
Cel întristat şi sărăcit 
Cel plâns şi cel nedreptăţit 
Şi pelerinul însetat 
În vatra ta au înnoptat 
Lumină lină leac divin 
Încununândul pe străin 
Deasupra stinsului pământ 
Lumină lină – Logos sfânt.

A N A 
B L A N D I A N A

Pieta

Mai dormi, mai dormi atât de greul
Somn al seminţei în pământ,
Ca să încolţeascăn primăvară zeul
Cu moartea pre moarte călcând.

Mai dormi, visând cum celor din 
     morminte
Viaţă dăruindule, învii
În groaza bucuriei careaprinde
Ochii bătrâni ai foştilor copii.

Şiatunci când peste iarna veşniciei
Te vei trezi în soarele deapoi
Ridicăte din braţele Mariei
Şinviene Iisuse şi pe noi.

I L E A N A
M Ă L Ă N C I O I U

Istoria se repetă

Istoria se repetă, Iisus şia dus crucea
Aşa cum şia dus Isaac legătura cu lemne
Aşezată pe umerii săi de bătrânul Avraam
Numai că Fiul Tău nu putea să fie înlocuit
Ca al lui, cu berbecul pregătit pentru jertfă.
Cu privire la mult trâmbiţata înviere a morţilor
Nu se mai suflă o vorbă, dar ei au înţeles
Din instinct că ea se apropie.
Mişcarea lor aproape imperceptibilă
Mă face să mă clatin pe picioare,
Un curent viu împrăştie aerul apăsător,
Cine eşti tu, frate, şi cum teai ridicat
Şi peste firea lor şi peste a celorlalţi,
Răsuflarea ta rece nea îngheţat inimile,
Iartăne nouă frica noastră cea de toate zilele,
Iartăne nouă Frica.

p
o
e
z
ii
 
p
a
s
c
a
l
e

D I N U
P I L L A T

De Paşti
Peste noapte a
Înflorit mălinul.
Peste noapte sa
Luminat seninul.

Rândunele mici 
Ciripesc în țară.
Pluguri ca furnici
Au ieșit afară.

Puișori de puf
A clocit găina.
Berzei cuib de stuf
Antocmit vecina.

În zăvoaie au
Coborât sitarii,
Pe la hanuri sau 
Cuibărit cobzarii.

Zmeii pe uluci
Zbârnâind senalță.
Rațelen papuci
Galbeni se încalță.

Peste câmp o iau
Câinii ca nebunii,
Peste cap se dau
Vântul și lăstunii.

Râuri mici și mari
Spun de apealbastre.
Sate daten var
Râd privirii noastre

Flori de ghiocel
Vând țigănci cu coșu,
Dămi de Paști un 
     miel
Alb și un ou roșu.

D A N I E L 
T U R C E A

T U D O R 
A R G H E Z I

De Paşti

La toate lucarnele şi balcoanele
Au scos din cer îngerii icoanele
Şiau aprins pe scări
Candele şi lumânări.

Oraşele de sus, în sărbătoare,
Au întins velniţe şi covoare,
Şi ard în potire
Mireasma subţire.

Şi din toate ferestrele odată,
Mii şi sute de mii,
Heruvimii fac cu mâna bucălată
La somnoroşii copii.

V A S I L E  
V O I C U L E S C U

Pe cruce

Iisus murea pe cruce. Sub arşiţa grozavă
Pălea curatai frunte ceo sângerase spinii
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii
Părea că varsă lavă.

Şi chiar în clipa morţii huliră cărturarii
Cu fierea oţelită îl adăpau străjerii.
Râdea cu hohot gloata cu spasmele 
     durerii
Şil ocărau tâlharii.

Zdrobită, la picioarei zăcea plângând 
     Maria
Şiadânc zbucnea blestemul din inimai 
     de mamă
Alături Magdalena, în lunga ei maramă,
Ţipa văzând urgia.

Departe ucenicii priveau fără putere...
Naveau decât să fugă în lumea cea 
     pribeagă
Cu el se năruise nădejdea lor întreagă
Şi fără mângâiere.

Târziu, porni mulţimea în pâlcuri spre 
     cetate
Pe drumurilenguste cu lespezi pardosite
Trecură fariseii cu feţele smerite
Şi bărbileargintate.

Măslini fără de frunze dormeau mocnind 
     pe coaste
În vale, cantro pâclă, dormea 
     Ierusalimul,
Pe cruce somnul morţii dormea deacum 
     sublimul
Iisus, vegheat de oaste.
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         V O S G A N I A N

Domeniile cele mai mutilate de cenzură în timpul socialismului real 
românesc au fost filosofia, istoria și abia apoi literatura. Iar cenzura nu a fost 
aplicată numai asupra producțiilor de orice fel ale autorilor din țară, ci asupra 
oricărei informații, din prezent și din trecut, din țară și din străinătate, care nu 
convenea ideologiei unice. Sună cam bizar, dar ar trebui să spun că am fost 
cenzurați nu numai noi, cei din țară, ci și autorii de din afara granițelor țării 
și, de asemenea, nu numai viii, ci și morții. Deoarece se știe că toțioameniiau
sădităîneidorințadeacunoaște, cenzura care nea îngrădit și falsificat această 
dimensiune înnăscută și specific umană a fost un atentat la structuranoastră
antropologică.

Mutilarea asta aplicată sistematic întregii populații a României, vreme 
de o jumătate de secol, a avut urmări serioase și pe termen lung. Când a fost 
desființată cenzura, din toate direcțiile au început să se prăvălească peste noi, 
amețitor, informații de tot felul. Și fiecare dintre noi a fost pus în situația de 
a reînvăța lumea, de ași revizui certitudinile. A fost un efort colosal. Cenzura 
interioară, aceea situată în chiar mințile noastre, și datorată nu reavoinței, ci 
ignoranței forțate și lipsei de mai multe modele – nui poți cere unui peștişor 
născut în acvariu să știe ce gust are apa oceanului, nu? – a trebuit dezmembrată 
bucată cu bucată în fiecare. Iar pentru asta, a fost nevoie, întâi de toate, să aflăm 
mai multe despre cum funcționează lumea de din afara ghetoului nostru socialist
real. Și abia apoi a putut veni și scrisul... Ceea ce nea făcut nouă, ca indivizi și 
ca țară, fostul regim a fost monstruos. 

Cei treizeci de ani care au trecut de la căderea socialismului real au fost o 
perioadă – așa cred eu – întâi de învățare. Cel mai ușor a fost pentru poeți – în ei, 
logosul vorbește aproape de la sine... Mai greu a fost pentru prozatori – îmi aduc 
aminte că vreme de câțiva ani după căderea socialismului real românesc aproape 
că nu au mai apărut romane, pentru că prozatorilor lea trebuit timp să se așeze în 
realitate, săși reconfigureze inclusiv limbajul... au pățit ceva foarte asemănător 
cu prozatorii care au fugit din țară și sau apucat de scris proză în lumea nouă în 
care au ajuns. Cazul lui Norman Manea e din acest punct de vedere semnificativ 
– sar putea face un studiu comparativ despre stilul încifrat din Plicul negru (scris 
în țară, în 1986) și acela deo cuceritoare directețe din Întoarcerea huliganului 
(scris „afară“, în 2003). 

Pentru filosofie și istorie, desființarea cenzurii a însemnat măcar două lu
cruri: libertatea de a cerceta orice subiect, de la acelea înainte interzise până la 
acelea „frivole“; apoi, începutul circulației ideilor și oamenilor între noi și restul 
lumii și, deci, începutul resincronizării noastre cu tot ce sa petrecut în lume în 
aceste domenii în timpul jumătății de secol când a fost construit peste noi soci
alismul real. Aceste domenii ale culturii, grav deteriorate în timpul vechiului re
gim, șiau revenit cam în 15 ani. Nu spun că au recuperat vremea pierdută, timpul 
pierdutdeculturaromâneascăînepocasocialismuluirealpierdutrămâne. Dar 
au recuperat sincronizarea, exact cum spuneau Lovinescu și, pe urmele lui, Cio
ran: prin salt. Astăzi se scrie despre subiecte înainte de neatins. Filosofia, care pe 
vremea răposatului regim se refugiase în logică și filosofia științei iar prin aluzii 
în eseistica literară, în momentul de față este un teritoriu exuberant, au apărut cer
cetări interdisciplinare, instrumente de lucru, monografii, traduceri, tot ce vrei. 

 Nu închei înainte de a semnala două cărți despre instituția cenzurii, apă 
rute în 2016, Cenzurapeînţelesulcenzuraţilor (Tracus Arte) şi Literatura „ere ti-
că“.Textecenzuratepoliticîntre1949şi1977 (Cartea Românească), scrise de un 
cer cetător sobru, Liviu Malița. El a observat că reglementările cenzurii erau im pre 
cise, că existau mai multe instanțe de decizie, nu una singură, lăsând adesea ho tă
râ rea pe seama cenzorului, care, de groază, putea face exces de zel etc. Or, toate 
aceste trăsături, uimitoare în felul lor, țin de natura totalitară a regimului socialist 
real; nu este deloc întâmplător că exact aceleași trăsături (plus altele, firește) lea 
iden tificat Hannah Arendt în structura instituțională a Germaniei hitleriste. n

Ca și în ce privește compromisul, cenzura își are circumstanțele ei.
Compromisul are, în mod nedrept, o rezonanță negativă. De fapt, el în

seamnă că nu poți avea nimic cu adevărat pentru tine decât dacă împarți cu 
alții. Dar, ca orice alt lucru uman, prea uman, nici compromisul nu se poate 
ca racteriza printrun singur adjectiv. E bun compromisul pe carel faci cu 
ceilalți, e rău compromisul pe carel faci cu tine însuți. Împărțirea la tine însuți 
e o împărțire la unu, nu trebuie să dea rest, trebuie să ai demnitatea numerelor 
prime. În clipa în care abaterea de la propriile convingeri, inautenticul, golirea 
de sine fac ca împărțirea la tine însuți să dea cu zecimale, compromisul începe 
să devină ceva rău.

Tot astfel și în ce privește cenzura, doar că lucrurile stau exact pe dos. 
În cazul ăsta cenzura exercitată asupra ta e, mai degrabă, un lucru rău, pe când 
autocenzura poate fi un lucru bun. Deși autocenzura poate și ea să devină o formă 
de compromis cu tine însuți când exercițiul ei anticipează cenzura, când, cu 
alte cuvinte, autocenzura devine, mai degrabă, o formă de evitare a neplăcerilor 
cenzurii, o cenzură avant la lettre. Și astfel devii inautentic, concav, ești propriul 
tău cenzor, dar cu criterii exterioare ție.

E greu de spus cum ar fi arătat literatura română dacă nar fi existat cenzura 
din perioada dictaturii, fie că era utilizată agresiv, fie că acționa preventiv, prin 
colportorii ei, sau scriitorii înșiși, pentru a se feri de necazuri, deveneau cenzorii 
pe care doreau săi evite. Cum spuneam la începutul comentariului, răspunsul 
nu poate fi dat dintro suflare. Poate că de teama cenzurii, unele lucruri nu sau 
mai scris. Altele sau scris altfel decât lear fi voit autorii lor. Altele au fost 
scrise dinadins ca să facă pe plac cenzurii. Iar altele au căpătat o valoare artistică 
sporită tocmai pentru că, de teama cenzurii, autorii au folosit mijloace artistice 
mai rafinate.

Nu am avut, în anii dictaturii, o rezistență eroică prin literatură. Am avut 
extrem de puține cazuri de opere literare care au circulat în manuscris, pe motiv 
că tipărirea lor era interzisă. Au fost, de asemenea, puține volume a căror naștere 
a fost amânată din cauza cenzurii. După 1990, deschizând cu înfrigurare sertarele 
literaturii, am constatat că nu sunt înțesate de manuscrise, cum neam fi așteptat. 
Probabil și pentru că românii credeau că, fără îndoială, comunismul e veșnic și 
nu are rost să scrii pentru ceo să fie după aceea. Conceptul de postcomunism 
nu a existat în conștientul filosofic și artistic românesc, nici măcar în forma sa 
subversivă. Marea revelație ulterioară a literaturii interzise au constituito jur
nalele născute din acea libertate a gândului, din acea intimitate pe care niciun 
spațiu concentraționar nu le poate înăbuși.

Noi nam fost educați să fim liberi. Autocenzura, în anii dictaturii, nu era 
atât o formă a libertății interioare, cât o consecință a lipsei de libertate exterioară. 
Autocenzura venea, mai degrabă, dintrun instinct de conservare. În clipa în care 
pericolele din afară au dispărut, zăgazurile lăuntrice sau destrămat odată cu ele, 
cu consecințe nu neapărat îmbucurătoare. 

E greu de imaginat cenzura în condițiile existenței internetului. E ca și 
cum ai încerca să stăvilești aburii cu palmele desfăcute. Se poate vorbi de anu
mite convenții de felul corectitudinii politice pe care unii sunt dispuși să le res
pecte cu tot dinadinsul. Dar eu nu cred că poate exista artă corectă politic, mai 
degrabă corectitudinea politică omoară arta, o transformă în propagandă, eal 
deservește pe autor și nu pe interlocutor.

Cum, odată cu cyberspațiul, cenzura a devenit caducă, singura dezbatere 
reală se poate duce în legătură cu autocenzura. Ca să performezi, nu te poți urca 
direct pe scenă, trebuie să te pregătești în culise. Trebuie să scrii cu voce tare, 
ca să fii primul cititor al cărților tale. Trebuie să știi că frazele pe care le tai sunt 
la fel de importante precum cele pe care le adaugi. Ca lumea să meargă îna
inte prin cuvintele tale, trebuie so îndemni, nu so îmbrâncești. Până la urmă, 
autocenzura este o regăsire a libertății interioare pierdute. n



13

  V A S I L E 
        D A N 

FARA  CENZURA

i i i

N I C O L A E 
        O P R E A

Instaurarea regimului comunist în România a însemnat şi legiferarea celei 
mai absurde cenzuri din istoria literaturii române, cenzura politică totală, de 
purificare ideologică. Instituirea terorii intelectuale a început în 1945 cu pri mul 
catalog al tenebrelor intitulat evaziv Publicaţiiscoasedincirculaţie şi sa inten
sificat până la sfârşitul anilor ’80 prin intermediul „listelor de selecţie“ stabilite 
dictatorial de C.C.E.S. şi B.C.S. După 1989, recâştigarea deplinei libertăţi de 
expresie a declanşat procesul firesc al recuperărilor. Determinând, în acelaşi timp, 
mutaţii evidente la nivelul receptării, prin lărgirea sferei lecturilor, controlată prin 
diverse pârghii ale cenzurii camuflate din ultima fază a totalitarismului. Primul 
pas recuperator este făcut prin literatura de sertar, cazurile notorii fiind ale lui Ion 
D. Sîrbu (postum) şi Paul Goma – decedat în aceste zile de pandemie terifiantă. 
Dar fenomenul cel mai consistent îl reprezintă resuscitarea memorialisticii şi a li
te raturii autobiografice, în genere. Amploarea fenomenului se explică, înainte de 
toate, prin recuperarea unor teme interzise de cenzură în regimul totalitar: exilul, 
încarcerarea, rezistenţa anticomunistă din munţi, viaţa politicienilor interbelici, 
destinul casei regale şi, prin extensie, faţa ascunsă a existenţei în totalitarism. Se 
publică, în anii ’90, memorii ale personalităţilor politice, diplomatice şi militare 
din perioada antecomunistă, amintiri din închisoare, amintiri ale basarabenilor 
şi bucovinenilor din gulag, confesiuni din exil, memorii despre rezistenţa anti
co munistă, jurnale ale foştilor mari gazetari. Toate aceste confesiuni ce ţin de 
li te ratura nonficţională, apărute în avalanşă, corespund în fond orizontului de 
aş teptare al cititorului contemporan cuprins de febra lecturilor recuperatoare. La 
care se adaugă literatura erotică, întro direcţie de succes facil.

Jurnalele de scriitor reprezintă un segment aparte al memorialisticii, situ
ânduse pe filiera literaturii fragmentare cu caracter autobiografic consolidată 
deja prin exponenţii ŞcoliidelaTârgovişte. Prin resurecţia jurnalului intim, lite
ratura mută accentul pe documentul existenţial, mizând acum pe faptul autentic, 
neprelucrat. Aş spune că asistăm la renunţarea irevocabilă la procedeele retorice 
de mascare şi transfigurare a realităţii brute, în absenţa cenzurii sau autocenzurii. 
Din mulţimea jurnalelor – operă de sertar, pentru majoritatea autorilor – se deta
şează jurnalul intim ca formă de supravieţuire şi rezistenţă morală în comunism. 
Sub zodia recuperărilor, după abolirea cenzurii, intră şi literatura diasporei, fiind, 
rând pe rând, „repatriaţi“ în literatura română toţi scriitorii clasaţi altădată la 
„Fondul secret“. Cărţile lor de referinţă se (re)integrează în circuitul valorilor, 
ob  turat până în ’89. Abundenţa literaturii postcomuniste e susţinută, în fine, prin 
consolidarea unei, săi zicem, suprastructuri pe măsura acesteia. E vorba de pu
blicarea, absolut necesară, a instrumentelor de lucru ale filologului (şi nu numai) 
care sunt dicţionarele şi istoriile literare. Semnalul a fost dat prin deblocarea 
Dicţionaruluiscriitorilorromâni coordonat de Mircea Zaciu et comp. şi continuat 
de Dicţionarulgeneral... coordonat de Eugen Simion. Urmat, complementar, de 
publicarea ediţiilor critice integrale din opera scriitorilor consacraţi. Plus, ree di  ta
rea volumelor mutilate de cenzură ale scriitorilor contemporani care res t aurează 
manuscrisul originar.

Spre sfârşitul anilor ’90 se face simţită cenzuraeconomică; ea afectează 
şi astăzi dinamica literaturii, fiind amplificată de reducerea tirajelor şi difuzarea 
absolut întâmplătoare a revistelor, în ton cu circulaţia aleatorie a cărţii. Este ade
vă rat că interesul publicului cititor a scăzut simţitor în secolul XXI, după ce sa 
po tolit elanul recuperărilor şi a fost mulţumită până la saţietate înclinaţia către 
li te ratura nonficţională. Lectura ca formă de refugiu şi abolire a frustrărilor din 
totalitarism a dispărut în noile condiţii sociopolitice, disipând un segment ma siv 
de cititori. În plus, puterea de influenţare a gustului public sa diminuat dra ma 
tic prin pauperizarea clasei intelectuale care constituie, neîndoielnic, nu cleul citi
torilor. Cert este că târgurile de carte periodice, cu o mare afluenţă de (pre zum tivi) 
cititori – precum Bookfest şi Gaudeamus – ne dau oarecari speranţe în sensul 
re   s  tabilirii bunelor relaţii dintre scriitori/critici literari şi cititorii lor. n 

Cenzura era in illo tempore omnipotenta instituție ocultă. De existența ei 
nimeni nu se îndoia. Nici măcar cel carei declarase prin acei ani, silit la Helsinki, 
decesul. Comunism ziceai, cenzură ziceai. Asocierea celor două cuvinte – comunism 
și cenzură – e cea mai orbitoare tautologie. E drept, ea navea adresă, număr de 
telefon etc., nici chip omenesc (mai ales asta). Atâta doar că ea, cenzura, era pretu
tindeni șin orice râde sub soare. Cum să o mai identificăm noi acum, la 30 de ani 
după? Deși, dacă am fi puțin, puțin mai atenți, am vedea că, icicolo, parcă mai dă 
colțul: e drept, soft. Adică minimalist, postadevăr(at), corect politic. Așadar, „tema“ 
nu mă prea ispitește, nu știu de ce. Poate fiindcă aș putea să mă laud și eu azi cum 
am traso în piept până în 1989. Nu mai puțin decât de șapte ori: Priveliștile, 1977, 
Noriluminați, 1979, Scarainterioară, 1980, Arbore genealogic, 1981, Întâmplări
crepusculareșialtepoeme, 1984, Elegieîngrădină, 1987, Drumulcuființe, 1989, 
toate etichetate oficial, adică de ea, negativ: „elitiste“, „apolitice“ – cuvântul acesta, 
ultim, avea atunci un alt înțeles decât cel de acum din DEX – însemna „dușmănos“. 
Recunosc, am reușit asta, la fel cum au reușit și puținii mei prieteni și congeneri, 
cu complicitatea benignă a unor redactori bravi de editură (niciodată ei nar trebui 
uitați, își riscau pentru tine pâinea), susținuți și de cronicile literare favorabile din 
revistele mari care contau, semnate de critici literari care contau. Cenzura, oricâtă 
faimă proastă avea, oricât de abuzivă era ea (nu dădea socoteală nimănui, niciodată, 
ba mai mult, cerândui, îți dădeai singur foc la valiză, nuți mai apărea nicăieri, 
nimic), avea o spaimă, ca de un baubau, de Uniunea Scriitorilor din România: era 
singura structură bine organizată, cu o rețea instituțională în întreaga țară, în care 
ac tivau personalități venerate sau doar cunoscute sau doar potențiali lideri de con
şti ință din România socialistă. Uniunea Scriitorilor era, în contrast, ca să nu spun 
chiar în opoziție, cu filosofia de viață a regimului comunist mai tare, mai credibilă 
decât însăși Biserica Ortodoxă Română. Ea, Uniunea, impusese neechivoc o altă 
ierarhie valorică a scriitorilor și cărților decât cea a regimului. Toate cărțile (nu ex
clud câteva excepții, totuși, irelevante în peisaj) premiate de Uniunea Scriito ri lor și 
Asociațiile ei teritoriale erau „dușmănoase“, apolitice și, mă rog, celelalte etiche te 
oficiale. Apoi revistele de cultură aveau, aproape fără excepție, câte un critic lite
rar de autoritate morală și profesională, firește alta decât cea din orizontul de aș
tep tare al sistemului. Adevărata forță literară a revistelor Uniunii era concentrată 
în personalitățile ei critice care făceau legea, ordinea, valoarea zilei. La România 
literară scriau cele mai importante nume critice. Fără ele, fără criticii literari, ade
vărați gardieni ai valorii, ai cărților în fața cenzurii, literatura bună nar fi putut 
su praviețui. Săi amintim, chiar cu riscul, inevitabil, al unor omisiuni. Așadar, la 
România literară: Nicolae Manolescu, Matei Călinescu, Eugen Simion, Mircea 
Ior gu lescu, Laurențiu Ulici, Alex Ștefănescu; la Luceafărul, Dorin Tudoran, Dan 
Cris tea; la Familia: Ion Negoițescu, Nicolae Balotă, Gheorghe Grigurcu, tânărul 
Al. Cistelecan; la Cluj, la Tribuna și Steaua: Victor Felea, Mircea Zaciu, Marian 
Papa hagi, Ion Pop, Petru Poantă; la Vatra, Dan Culcer, Cornel Moraru; în revistele 
ieșe ne Convorbiri literare, Cronica, Al. Călinescu, Val Condurache, Al. Dobrescu; 
la Amfiteatru, Radu G. Țeposu, Ioan Buduca; la Orizont, Cornel Ungureanu, Livius 
Ciocârlie, Mircea Mihăieș; la ViațaRomânească, Cornel Regman. Ce forțe! Ce 
personalități! Unde sunt cei ce nu mai sunt?, vorba ceea. Incredibil cum sau eva
porat unii critici literari din revistele noastre literare de astăzi. În condițiile în care au 
apus, totuși, demult, și comunismul și cenzura. Nui așa că întrun fel chiar acestea 
lea provocat la viață? Ce ironie istorică! Sigur, unii, cei mai mulți, au repauzat. Dar 
ceilalți? Câțiva au optat, oportunist, pentru lumea academică, universitară, mult mai 
profitabilă pecuniar. Întrun fel e de înțeles. Cine nuși dorește, după o viață oribilă 
în comunism, să trăiască o țâră mai bine? Sunt câțiva însă care nau făcut schimbul 
ăsta, ca să zic așa, valutar: au rămas tot pe slăbănogul de leu. Dar iau conservat 
mă  car faima. Alții sau rinocerizat academic. Cu ștaif. Suntem, e clar, pe altă lume. 
Șin alte ispite. În alte scene. Nare rost să insist aici, să trec la exemple. Intervine 
văd, de la sine, autocenzura. Noua foarfecă. n
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ra bine de fiecare dată când doctorul Laycsany 
vindea câte un apartament de două camere 
domnului Graur. Mă chemau să stau de 

martor. „Cine dă aldămaşu’, doctore?“ „Graur, 
măi.“ „Cine dă aldămaşu’, domnule Graur?“ 
„Doctorul Laycsany.“ 

 A doua zi, pe la zece, după ce zbura pe 
deasupra Mittelstadtului, avionul de la Bucureşti 
o lua spre Șurdești, făcea o curbă înspre Munții 
Gutâiului, trecând iar pe deasupra oraşului, apoi 
ateriza pe unica pistă a aeroportului, aducândui 
pe activiştii de partid, pe târgoveţul din Ocna 
Şugatag şi pe doctorul Engel de la minister. Do
mnul Graur punea pe masa cârciumei de lângă 
Popicărie o sticlă de lichior şi trei pahare; apărea 
valvârtej, de la cabinetul de consultat mărhăi, şi 
doctorul Laycsany, cerea și el o sticlă de lichior şi 
trei pahare. Se aşeza între mine şi domnul Graur. 
Puneam în paharele domnului Graur lichior din 
sticla doctorului Laycsany. Puneam în paharele 
doctorului Laycsany lichior din sticla domnului 
Graur. Lichiorul îl aruncam din pahar pe lângă 
omuşor şi dus era. Domnul Graur şi doctorul 
Laycsany gustau lichiorul cu sorbituri scurte. După 
un timp calculat, luam în mâna dreaptă sticla cu 
lichior adusă de domnul Graur: „Aşai că nu mai 
beţi, domnilor?“ Fără să aştept răspuns, dam pe gât 
ce mai rămăsese în sticlă. Imediat, repetam figura 
cu lichiorul rămas în sticla doctorului Laycsany. 

Ăsta era aldămaşul. Doctorul Laycsany vin
dea lunar câte un apartament de două camere. Tot 
lunar, domnul Graur cumpăra ce vindea doctorul 
Lay csany. Că apoi domnul Graur revindea cu profit 
ce cumpărase de la doctorul Laycsany era altă 
poves te. Eu doar eram martor la vânzarea lunară. 
Aproa pe două sticle de lichior în fiecare lună erau 
o afacere bună. Lichiorul ăla nu te intoxica. 

octorul Laycsany era de profesie veterinar, 
umbla prin târguri şi cumpăra animale, le 
ducea la abatorul din Mittelstadt, unde măce

larii pregăteau porţii de carne, oase de măduvă, 
cot lete, coaste. Mărhăile intrau pe picioarele lor 
prin trun loc şi ieşeau doar pacheţele învelite în 
hârtie, însângerate, aburinde. Primeam şi eu un 
pachețel din ăla de fiecare dată când doctorul urca 
în Trabant şi trecea pe la prietenii lui, care nui 
plăteau decât când aveau banii. Era plăcerea docto
ru lui Laycsany. „Carnea de mărhăi merge la supă 
cu măduvă, la tocăniţă ori la friptură. Cu multă 
ceapă, cu usturoi, cu morcovi, măi Aurel“, îmi zi
cea doctorul întinzândumi pachețelul. 

Lichiorurile erau de mai multe feluri: Ecua 
torial, Trocadero, Bacchus, Primula, Vraja Mării. 
Le făcea Libotean, un bătrânel care avea o făbri
cuţă pe Valea Chiuzbăii. Lucrase între cele două 
războaie întrun oraș din Elveţia, pe malul unui lac. 
În anul o mie nouă sute cincizeci şi şapte se întor
sese în Mittelstadt. Din străinătăţurile alea adusese 
utilajul de făcut lichior. „Pe ăsta am tras şin vreme 
de război, când se făcea Primula, lichiorul cu 
esenţă de coajă de portocală.“ Întro curte mare. 
Camioane cu sticle pline de lichior și camioane cu 
sticle goale de lichior. Ca apa. Aşa se bean Elveţia 
şin Franţa lichiorul. Aici merg bine Ecuatorialul şi 
Vraja Mării. Astea trec, pe astea le fac!

Utilajul ăla era fabrica de lichioruri a lui Li
bo tean. Până prin anii o mie nouă sute şaizeci. Până 

i sa făcut rău, mergând pe bicicletă. Lucrase o zi 
şi o noapte. I se îmblăteau în cap sticlele cu lichior 
Ecuatorial. Pe drumul Văii Chiuzbăii na văzut 
pietricica de lângă o groapă și a dat cu tâmpla de alte 
pietre. Pe certificatul de deces sa scris „infarct“, 
altfel sar fi zis că fabricantul de lichioruri a fost un 
alcoolic. „Preventiv, domnule doctor Laycsany.“ 
„Preventiv, Aurel.“ „Aşai, domnule Graur.“ În 
câr ciuma de lângă Popicărie sa făcut pomană cu 
li chio ruri Ecuatorial, Trocadero, Vraja Mării şi Pri
mula.

* * *

e infarct sau dus şi domnul Graur şi domnul 
doctor Laycsany. Ultimul, când absolvisem 
contabilitatea de la şcoala cooperaţiei din 

Mit telstadt. Lea luat locul la cârciuma de lângă Po
picărie domnul Serdatz, tehnician veterinar şi co
lecţionar de artă, câteodată însoțit de domnul Cor
neliu, un pictor din Bucureşti. Avionul de ora zece 
făcea curba înspre Munții Gutâiului şi ateriza pe 
aeroport. Hop! Și pictorul Corneliu la cârciuma de 
lângă Popicărie. 

Domnul Serdatz era un băutor pasionat de 
lichior Trocadero. În anii şaptezeci, când pictorul 
a avut nevoie de douăzeci şi cinci de mii de lei, 
domnul Serdatz a luat imediat avionul care pleca 
la ora doisprezece din Mittelstadt spre Bucureşti. 
„Bani buni, domnule Corneliu, îi dau cu o infimă 
dovadă de bună credinţă, o mică asigurare, doar un 
tablou pe carel duc în Mittelstadt şil vei recupera 
când achiți datoria.“ „Bine, mulțumesc, aşa să fie“, 
a răspuns pictorul Corneliu. 

Tabloul din dormitorul pictorului, un înghi
țitor de flăcări în arena unui circ, își găsise lo cul 
potrivit în dormitorul domnului Serdatz. După 
câte va luni, apare pictorul: „Am sosit sămi recu
perez tabloul, domnule Serdatz“. „Nu pot re nun ţa 
la el! În fiecare dimineaţă îl privesc şi doar apoi 
plec la cabinet. E o necesitate pentru un iubitor de 
artă, domnule!“ Cu pictorul la braţ, Serdatz a ajuns 
la cârciuma de lângă Popicărie. Lichior Tro ca dero, 
lichior Ecuatorial, lichior Primula, se adu nau sti
cle le goale lângă uşa de la intrare. 

hiar nam cum să mă despart de înghițitorul 
de flăcări, domnule, deși ştiu bine că trebuie 
săl dau înapoi, caşa a fost înţelegerea şi un 

Serdatz nuşi calcă cuvântul. Miam zis. Miam tot 
zis, poate că aş renunţa dacă... dacă și cu parcă... 
dar e la minen dormitor, nu și nu... Bine, hai că 
ţil dau, dar mai pui și tu acolo câteva mii de lei în 
plus, să zicem patruzeci şi cinci de mii, şi ţil duc 
chiar eu la Bucureşti, când ai suma asta.“ Aşa a și 
fost. Peste câteva luni, pictorul Corneliu şia putut 
iar privi înghițitorul de flăcări la locui din dormitor 
iar domnul Serdatz a încasat cei patruzeci şi cinci 

de mii de lei. Dintre care douăzeci de mii de lei chiria 
pentru găzduirea operei de artă. O afacere bună.

Când treburile îi mergeau strună, domnul 
tehnician veterinar şi colecţionar de artă din Mittelstadt 
fluiera. 

La sfârşitul anului o mie nouă sute optzeci şi 
patru, domnul Serdatz şia pus tablourile de şcoală 
băimăreană, făcute suluri, în Dacia 1300, de culoarea 
lichiorului Trocadero, şi a fugit în Ungaria, la Budapesta.

* * *

şa trăiam în Mittelstadt, precum trăieşte câinele 
legat în legătoare de stăpân... fix aşa. Drept e 
cănainte a fost rău, da’ nici acuma nui bine, 

nu te teme, Aurel... Aurel Nechita... cu lichiorurile... 
cu Ecuatorial... ălami place, din acela beau. Din 
Chiuzbaia de loc... tata Nechita a belit roţi din alea grele 
de 1200/20, adică se belea cauciucul, tatal cioplea, 
făcea creţuri şi alea erau opincile de iarnă pe care le 
vindea în târgul de la Ocna Şugatag. Pentru alea fine 
de vară, meşterea camerele din cauciuc... tot la târg le 
vindea... în Ocnă ori în Sighet...

 Mama Mariţa a născut de cinci ori, acasă, că 
de pe Valea Chiuzbăii seajungea greu la spitalul din 
Mittelstadt. Mama Mariţa a fost şi moaşă la naşterile 
ei, sau mai nimerit și soacra ori cumnata ei ca ajutoare. 
Care cum. Tata Nechita şi mama Mariţa şi noi, cinci 
la număr, aveam casa întrun fund de vale că nici 
pasărea najungea până acolo. Am terminat ASEul 
la Bucureşti, la fără frecvenţă. Lucram la controlul 
financiar. Mam nimerit de multe ori între ochi superbi, 
mi sa spus căs ca un curcubeu, am strâns în braţe fe
mei... că despre elei vorba, am pipăit rochii verzi ori 
albastre cu bulinuţe roşii ori albe. 

m ajuns şeful controlului financiar. Întâi am fost 
feciorel, apoi fecior, apoi fecior bătrân. Până am 
început sămi spun: „Aurel Nechita, economist, 

vă  duv“. Controlam doctorii care aveau cabinete în co
munele din jurul Mittelstadtului. Consemnul era săi 
în văţ să taie chitanţe când încasează bani. Doctorii nu 
se pricepeau la contabilitate. Puneau banii primiţi după 
consult în cutii de carton din alea mari în care se vindeau 
bocancii. Mii dădeau: „Dui deaci, Aurel. Da’ chitanţă 
nam“. Situaţiile astea le lămuream eu. Intrarea în legali
tate se făcea fără complicaţii. Mam împrietenit cu docto
rul Engel. În fiecare sâmbătă, venea în Mittelstadt la 
cârciuma de lângă Popicărie: mici şi bere. Până duminică 
stătea la mine. Avea cabinet în Valea Chioarului. După 
câţiva ani a plecat la Cluj. Dă duse multe examene. A 
ajuns director de institut şi con ferenţiar la Facultatea de 
Me di cină. Ne întâlneam de câte ori aveam drum la Cluj. 

Aurel Nechita, feciorul lui Nechita Permisivu’ 
din Chiuzbaia: aşa îl cunoștea lumea pe tata în Mittel
stadt după ce sa întors din Elveţia, unde a muncit cot 
la cot cu Libotean, undea învăţat să facă lichioruri 
pentru francezi și elveţieni, unde la lăsat pe prietenul 
și consăteanul lui şi sa întors. A adus cu el bani deo 
casă, neimpozabili, ascunşi întrun rucsac. A mai adus 
din Elveţia şiun cuvânt ciudat, cules de peacolo şi 
ajuns în Mittelstadt. Dacă era scandal la cârciuma de 
lângă Popicărie, dacă doi se luau la pumni, tata Nechita 
se băga între ei, zicând: „Trebuie să fiţi mai permisivi 
unul cu celălalt!“ Apoi îi certa. Cuvântul ăla le paraliza 
minţile. Uitau pe loc de certuri. Îl întrebau: „Nechita, 
mai spunene cum trebuie să fim!“ „Permisivi, măi. Aşa 
tre buie să fiți“, zicea Nechita. n

M A R I A N  I L E A
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LINDA MARIA BAROS
vă prezintă dosarul

După ce lea propus cititorilor noştri dosarul 
Aripafrântă,aripatatuată,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 depusen 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.

Linda Maria Baros

A N A  B R N A R D I Ć 
( C R O A Ţ I A )

Ana Brnardić (1980, Zagreb) este autoarea a 
cinci volume de versuri: Panaunuiînţelept (Premiul 
Goran pentru tineri poeţi şi Premiul Slavić acordat 
de Societatea Scriitorilor din Croaţia, 1998), Valsul 
şerpilor (Premiul Kvirin pentru tineri poeţi, 2005), 
Facereapăsărilor (2009), Urcuş (2015) şi Unlupşi
unmesteacăn (2019). O antologie intitulată Hotel cu 
muzicieni, care cuprinde poeme din primele ei cărţi, a 
fost publicată în 2009 la Bucureşti iar Facereapăsărilor
a apărut la Malmö în 2016. În cadrul programului 
european Versopolis, iau fost, de asemenea, publicate 
două antologii, în Franţa şi în Macedonia, precum şi 
două plachete, în Suedia şi Slovenia.

În prezent, Ana Brnardić este secretara generală 
a Societăţii Scriitorilor din Croaţia. n

Gândurile se odihnesc

Gândurile se odihnesc pe obiecte –
grele, se sprijină de un stejar, uşoare, de frunza 
     de tei –
sau, precum mecanismul unei maşini de scris sub 
     scoarţă,
tot bat

Cei care se iubesc apreciază acest stil
de viaţăn care termitele trec dincolo de asperităţile
formulelor de dragoste gata făcute.

să palpezi litere de fier
pe tâmplele persoanei pe careo iubeşti
so prinzi pe ultima dintre ele printre virgulele 
     grăbite
care se reped ca nişte furnici
               să iasă din gură –
iubirea este caldă şi rece

leneşăn bătaia soarelui
scrisă de mână cun gest rutinier pe
frunzele întru totul indiferente ale copacilor

Casă în Miamisburg

Toată noaptea, ţârâitul greierilor.
Cerul senfăşoarăn jurul pământului.

Dumnezeu e foarte familiar, îşi bate prieteneşte
invitaţii pe umăr.

Licuricii luminează cu 120 de waţi.

Din balconul Julietei, observ nişte animale.
Aici, oamenii nu trăiesc.
Nu trăiesc nici prin case, nici prin zgârienori.
Dorm în acronimele unei întreprinderi
şi, deatâta stres, coboară după un timp în pământ
ca să culeagă fructele care cresc invers
pe firele de telegraf.

Trecătoarea

Prin Herăstrău se plimbă moartea
spirit dezlănţuit, somptuos,
alb şi festiv
Cerul sa deschis, sentinde
pânăn adâncul trecutului

Stau pe o bancă învăluităn răchită
Coloana mea vertebrală, un peţiol smuls din 
     copilărie
Vocile se sting
Păsările sengroapăn pământ
Lacul din spatele meu este o supă groasă de alge
Cu cât un corp este mai mic, cu atât trece mai uşor
prin urechea acului

Câmpie

Pasagerii se aşază cu precauţie
pe banchetele de scai scoţânduşi hainele de 
     culoarea murei şi ierbii uscate.
Trenul se poticneşten noapte ca un păstor orb.

În compartiment iese de prin colţuri bezna care 
     se hrăneşte cu plictiseala noastră
Foarte curând – întro jumătate de oră – o să 
     ne lipim toţi feţele de geamuri
cu credinţa stranie 
că, luând urma sentimentelor şi dorurile noastre,
căprioare, păsări sălbatice, creaturi desprinse din 
     trunchiurile copacilor

aleargă, prin pădurea anonimă, dea lungul 
     trenului

La semnalul conductorului, capetele noastre, epuizate
deaceastă alergare fantasmatică, seadâncesc în somn.

Deodată, pe câmpia neagră şi netedă,
denivelări peste carenfloresc
oraşe nocturne, electrice.

Secret

Miam forjat un secret deo mare gravitate
din faptul că mă duc uneori, peascuns, să trăiesc 
     întro altă ţară
curăţ usturoi şimi fac o cafea în bucătăria altcuiva
mă duc până la mânăstire şi aprind o lumânare
dincolo de gard o congregaţie de mesteceni vorbeşte 
     întro limbă mută.
în oglindă chipul meu e dublu
trist şi rotund o cântare de aur îl acoperă

noaptea, îmi las deoparte trupul, degetele, îmi smulg 
     scoarţa
în dormitorul rece vântul nenveleşte cu barba lui lungă
de dimineaţă sunt un copac tânăr sădit în faţa casei
un os descărnat care se crapă de ziuă

                      traducere © Linda Maria Baros 
       şi Barbara Pogačnik

Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981. 
Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona. 
Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri. 
       Poeme publicate în 39 de ţări. 
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé. 
       Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
       Vicepreşedintă a PEN CLUBului francez.

      A tradus 40 de volume. Din română în franceză – 25.
Directoare a Festivalului francoenglez de poezie, Paris. 
       Directoare a editurii La Traductière şi redactorşef al 
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu. 
       Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
                            Site: www.lindamariabaros.fr
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Ion de Liviu Rebreanu.
100 de ani 

de la apariţie

tefan Doroftei este un poet care nu se 
gândeşte neapărat la succes. El scrie pen
tru sufletul lui şi pentru câţiva prieteni. 

Nu a dorit musai o ca rieră literară şi probabil 
că nici nu avea mijloace suficiente pentru a o 
susţine. Acum, la 65 de ani, dacăi pui între bă
ri în legătură cu poezia şi ce înseamnă aceas
ta pentru el, vei primi cele mai ge neroase 
răs punsuri. Rar mia fost dat să întâlnesc pe 
ci neva care să vor beas că mai frumos despre 
poezie şi des pre condiţia de poet. În general, 
au  torii, mai ales cei cu pretenţii, sunt bla zaţi, 
afişează un jemanfişism toxic, fug de vorbe 
mari, se închid întrun orgoliu sumbru. Dar 
ei sunt poeţii pe carei respectăm. La naivi nu 
prea ne uităm. Nui vorbă că mulţi dintre ei 
scriu prost, sunt patetici până la a fi stri denţi, 
nu au cultură poetică şi nu ştiu care sunt ten
din ţele actuale. Şte fan Doroftei recunoaşte că 
nu prea e la curent cu poezia contemporană, 
dar aceasta nul inhibă deloc. Se consi deră 
un autor care străbate drumuri bătă to rite şi 
chiar fuge de inovaţii. Ultimul lui volum, 
Simfoniatristeţii (Editura Izvorul cuvântului, 
2018) cuprinde mul te versuri, unele fiind, ca 
să spunem aşa, simple stihuri, dar din când în 
când răsare şi mărgăritarul poeziei ade vă ra te. 
Bunăoară, acesta: „Galbenul lu mi nează a uita
re, mie verde de tine, de albul din nopţi...“ E 
drept că nu gă seşti la tot pasul asemenea iz
bânzi, totuşi, ele nu sunt rodul hazardului, ci 
consecinţa unei nevoinţe sincere în actul poe
tic. Autorul, neîndoielnic, se caracterizează 
prin  trun preaplin sufle tesc pe care vrea săl 
dă  ru  iască celor dispuşi săl asculte şi, evident, 
săl citească. Încă o dată, trebuie să apre ciem 
această atitudine. De la sine înţe les, sunt şi 
versuri ratate asupra cărora poetul ar trebui 
să reflecteze. Consider de aceea că în cazul 
acestor autori este absolut necesară punerea 
în funcţiune cu mai multă energie a propriei 
conştiinţe critice. Din păcate, cei mai mulţi nu 
au aşa ceva. Astfel, avansează întro direcţie 
greşită şi, până la urmă, rizibilă. Datoria scrii
torilor profesionişti este aceea de a le atrage 
atenţia. Nu se poate să scrii numai cum îţi 
vine. Mai reflectează, mai elaborează, mai ci
ze lează! Ştefan Doroftei se află întrun punct 
care cere tocmai asemenea sfaturi. Elanul său 
liric incontestabil, dozat şi echilibrat, poate să 
promită o creaţie de calitate. n

pariția romanului Ion reprezintă „o dată 
istorică în procesul de obiectivare a prozei 
românești” (după cum aprecia Eugen 

Lovinescu, teoreticianul modernismului la noi). 
Până la data publicarea lui, romanul românesc 
număra câteva realizări remarcabile: Ciocoii 
Ciocoii vechi și noi (1863) de N. Filimon, tri
logia Neamul Comăneștenilor (18941898) de 
Duiliu Zamfirescu, Mara (1906) de Ioan Slavici 
și Neamul Șoimăreștilor de Mihail Sadoveanu 
(1915).

Pentru Ion, nucleul originar este scena cu 
țăranul care îngenunchează și sărută pământul: 
„Ion, mărturisește romancierul, își trage seva 
dintro scenă pe care am văzuto acum vreo trei 
decenii. Era o zi de început de primăvară. Pă
mântul, jilav, lipicios. Ieșisem cu pușca la po
rum bei sălbatici. Hoinărind pe coastele dim pre
ju rul satului Prislop, am zărit un țăran îmbrăcat 
în straie de sărbătoare. El nu mă vedea. Deodată 
sa aplecat și a sărutat pământul, la sărutat ca pe 
o ibovnică… Scena ma urmărit și mi sa înti
pă rit în minte, dar fără vreun scop deosebit, ci 
nu mai ca o simplă observație. Nici măcar nam 
fost curios să aflu de ce a sărutat omul glia. Ma 
ob servat pe urmă și el, căci prefăcânduse că e 
gră bit, a luato repede spre sat. Cu toate că nui 
vă zu sem fața și deci nul cunoscusem, aș fi putut 
afla cine a fost și ce la îndemnat să facă acest 
gest atât de neobișnuit, dar, repet, ma interesat 
numai ca o bizarerie, ca o ciudățenie țărănească”.

ntrucât venea cu altă imagine a satului, rom a
nul a fost întâmpinat cu destule rezerve de 
Nicolae Iorga în Sămănătorul și de Gara bet 

Ibrăileanu în ViațaRomânească (acesta chiar îl acuza 
pe Rebreanu de naturalism). Şi în privinţa eroului 
principal, Ion, sau emis păreri contradictorii (care 
exprimă firea com ple xă a țăranului în condițiile 
pătrunderii rela ți ilor capitaliste în viața satului). 
Astfel, Eu gen Lo vinescu afirma că „Ion este 
expresia instinc tului de stăpânire a pământului 
de către țăran, în slujba căruia pune o inteligență 
ascuțită, o logică falsă, o viclenie procedurală și 
mai ales o voință imensă” iar G. Călinescu so co
tea că „Ion este stăpânit de o viclenie instinc tu
ală, de lăcomia de zestre, caracteristică oricărei 
fi ințe reduse”.

În incipitul romanului, modalitatea de ex
plorare a autorului este exhaustivă. Neglijarea 
oricărui element religios de către săteni poate 
du ce la degradarea iremediabilă a relațiilor din
tre oameni: „La marginea satului te întâmpină 
din stânga o cruce strâmbă pe care e răstignit un 
Hristos cu fața spălăcită de ploi și cu o cununi
ță de flori veștede agățată de picioare. Suflă o 
adiere ușoară și Hristos își tremură jalnic tru pul 
de tinichea ruginită pe lemnul mâncat de carii 
și înnegrit de vremuri”. Reperele spațiale poar
tă nume cu sonorități nefaste: „Cișmeaua Mor
tului” sau „Râpele Dracului”. Drumul pe carel 
ur  mă reș te eul narativ acumulează energiile ne  ga  
tive ale acestei șerpuiri îndelungate și dă „bu z 
na în Pripasul pitit întro scrântitură de coline”, 
influențând ritmul existențial (care ine vi ta bil 
reflectă imperfecțiunea locului prin com por ta
mentul oamenilor).

Fixarea a două piese însuflețite pe tabla 
de șah (câinele și pisica), în atmosfera amorțită 
a satu lui, sugerează un eventual conflict, o im

presie de spaimă traversând uliţele, dar, la scară minoră, 
nicidecum de amploarea finală a romanului (când Ion 
este ucis cu sălbăticie – crimă neanunțată de evenimente 
sau de vreun amănunt precar din suita lor): „O pisică albă 
ca laptele vine în vârful picioarelor, ferinduse să nuși 
murdărească lăbuțele prin praful uliței, zărește câinele, 
stă puțin pe gânduri, apoi iuțește pașii și se furișează în 
livada îngrădită cu nuiele, peste drum”. Subtilitatea, deși 
de natură lirică, valorifică, întrun fel evaziv, expresia 
populară vizând relațiile dintre oameni („se au precum 
câinele cu pisica”).

erarhia satului se întrevede ab initio. Prima casă 
descrisă îi aparține învățătorului, o personalitate a 
satului tradițional, de a cărui opinie se ținea cont. 

„Pe urmă vine casa lui Macedon Cercetașu, pe urmă 
casa primarului Florea Tancu, pe urmă altele”. 

Învățătorul Herdelea a impus o rutină în propria 
gospodărie și această manieră de a exista explică bu
năstarea familiei.

Acțiunea prinde contur din zbaterea mulțimii, 
pe ritm, la horă. Vocea autorului se aude mereu (pentru 
oricinei deschide cartea): timpul no poate înmagazina 
și învechi. Rebreanu dă impresia unui regizor activ, 
tânăr și neobosit în efortul de a surprinde lumea de 
care este interesat. Pagina dedicată horei este realizată 
sub forma unei duble scări (dintre acelea utilizate la 
tăierea pomilor): ceea ce escaladează întro parte, în 
cazul de față, concentrarea elementelor fundamentale 
de ansamblu, în imaginea consacrată a horei, coboară 
pe altă parte, suita detaliilor despre oamenii prezenți la 
eveniment, detalii care nii vor despuia de îmbrăcămintea 
socială, întrun ritm accelerat, compatibil cu acela dictat 
de instrumentele muzicale. Muzica este hrana spirituală 
a oamenilor, hrană spre care se îndreaptă în număr cât 
mai mare. Cu toate acestea, locul (în care se țin jocurile 
populare) îi aparține unei femei, pe nume Todosia, 
văduva lui Maxim Oprea, care a pierdut, pe rând, tot ceea 
ce acumulase pe vremea când îi trăia bărbatul: „Femeia 
a dat din rău în mai rău. Ce agonisește un cap de bărbat 
întro viață întreagă, o muiere nepricepută prăpădește 
întrun an de zile, și mai puțin. Când a împreunat 
Maxim mâinile pe piept, în ogradă erau clăi de fân, în 
cele două grajduri nu mai încăpeau vitele, în șură și sub 
șopron naveau loc carele. Se vedea de departe belșugul. 
Acuma ogradai goală bătătură, iar în grajduri rage a 
pustiu o închipuire de vacă stearpă și veșnic flămândă”; 
momentul duminical reprezintă poate pentru femeie 
un prilej de a se mai elibera de ideea singurătății și a 
precarității materiale, prin imaginea mulțimii fericite, 
mulțime carei umple curtea.   

emnele vieții de după tragedie sunt luminoase, 
datorită reorientării lumii către biserică. Violența, 
de care a dat dovadă unul deal lor, ia afectat 

pe oameni („În Pripas nu se pomenise omucidere de 
când se ținea minte”). După cum peisajul se schimbă 
în Moromeții, din cauza doborârii salcâmului, simbol 
al trăiniciei familiei Moromete și, totodată, al satului 
tradițional, la fel se întâmplă aici, așezarea Pripas fiind 
personificată şi purtând rușinea faptei lui George Bul
buc: „La Râpile Dracului bătrânii întoarseră capul. 
Pripasul de abia își mai arăta câteva case. Doar turnul 
bi sericii noi, strălucitor, se înălța ca un cap biruitor”. 
Avalanșa vieții șterge răul din cale. Autorul își încheie 
viziunea regizorală, se retrage lent, nemaiavând figuri 
uma ne de urmărit îndeaproape (în baza manierei exha
us tive de sugerare a atitudinii prin orice poate so ca
rac terizeze, de la vocabular la fapte); se desparte de 
scân teia evenimențială cu nostalgia a ceea ce ar fi putut 
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realiza Ion, dar nu a reușit, cel mai probabil 
din cauza destinului, idee exprimată, în final, 
de doamna Herdelea: „Se vede cașa ia fost 
scris!” Restrângerea cadrului la un punct este 
comparabilă cu sfârșitul, prognozat de sa
vanți, al soarelui sau al unei stele de același 
calibru – se amplifică extrem, înghițind pla
netele din apropiere, după care se dezumflă 
insurmontabil, ca un balon spart. Viziunea 
cos mologică nu este explicită, fiindcă este 
apli cată la nivelul unei localități. Raportul 
din tre incipit și final relevă arta unui autor 
echilibrat, atras de simetria compoziției. n
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Paul Goma și fiul lui, Filip Goma © arhiva Mariana Sipoș
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ri de câte ori mi se cere să scriu despre Paul, mă întreb de spre 
ce să vorbesc mai întâi, cu ce să încep, cu viața sau cu ope ra, 
că dacă e vorba de viață, toată lumea știe că e „cel mai mare 

disident român“ și toată lumea știe că după 1990 statul român nu 
ia redat cetățenia. Și decât să vorbesc (și) eu despre „cel mai mare 
disident“ mai bine îi îndemn pe toți să citească mărturiile autobio
grafice Culoarea curcubeului și Soldatul câinelui. Se găsesc și pe 
internet, prin grija și generozitatea lui Paul Goma care lea dăruit 
gra  tis cititorilor lui prezenți și viitori. 

Și fiind vorba de viață, de viața lui de după 1990, inevitabil ar 
trebui să le răspund celor care au tot comentat zilele acestea că „sta
tul român“ nu ia redat cetățenia lui Paul Goma. Numai că nu ia re
dato pentru că nu io luase niciodată. Pe baza documentelor din ar
hiva CNSASului care propuneau în 1977 ridicarea cetățeniei, Paul 
Goma a crezut că așa sa și întâmplat, deși el nu a fost expulzat (în 
sen sul propriu al cuvântului) din România (cum iarăși greșit se crede 
și se scrie), ci a plecat cu pașaport turistic românesc în urma invitației 
pri mite de la PEN Clubul Internațional condus atunci de Mario Vargas 
Llosa. Gândinduse că poate ia fost retrasă cetățenia după ce, odată 
ajuns la Paris împreună cu soția și fiul lor, Filip, în vârstă de doi ani, a 
cerut azil politic. Paul Goma a continuat să solicite redarea cetățeniei 
în cele trei celebre scrisori către președintele Traian Băsescu din 2006 
(pot fi găsite și acestea pe internet!).

Lui Paul Goma nu i-a fost ridicată 
niciodată cetăţenia

veam să aflu însă (oficial) tot atunci, în 2006, că Securitatea 
renunțase săi mai ridice cetățenia. Probabil, ca să nul transforme 
în martir, generalul Pleșiță hotărâse că era mai convenabil 

să lanseze, prin echipele sale de dezinformare, zvonul că, de fapt, 
Goma fusese lăsat să plece, trimis chiar de Securitate, ca să infiltreze 
exilul românesc (și Pleșiță avea să repete acest lucru și după 1990 în 
interviurile din presă și în emisiunile lui Dan Diaconescu din 2005).

Și, deși am spus toate acestea, public, de nenumărate ori și, 
deși, din toamna lui 2006, aflase și Paul Goma, oficial, că era cetățean 
ro mân, în mentalul colectiv se instalase deja ideea că „statul“ nu vrea 
săi redea cetățenia, că i se solicită să facă o cerere în acest sens (era 
con form legislației în vigoare). Dar Paul Goma avea dreptate să afirme 
că nu va face niciodată vreo cerere, din moment ce nu la cererea lui i 
se ridicase cetățenia... Și deși în 2011 Varujan Vosganian, în urma co
respondenței cu mine, a aflat acest adevăr și la verificat și el în baza 
de date informatizată privind evidența cetățenilor români, deși a scris 
pe blogul propriu că Paul Goma este cetățean român, sa solicitat 
în continuare ani la rând „să i se redea cetățenia lui Paul Goma!“ în 
mediul virtual sau în presă. Uneori cu bună credință de către persoane 
neinformate, alteori din dorința de a acuza „statul român“ în numele 
lui Paul Goma, stat care are multe și mari păcate față de el, dar pe 
aces  ta nu. 

Mai mult: depun mărturie că, din primăvara anului 2016, Ana 
Maria și Paul Goma au avut pașapoarte românești, grație unui înalt 
demnitar care – spre lauda lui – a făcut ceea ce trebuia să facă încă 
din 1990 predecesorii săi în funcție! (Nu e loc aici pentru mai multe 
detalii: va veni și timpul lor!) Paul Goma, acasă la el, lea văzut, lea 
ținut în mână, dar, din păcate, nu mai puteau fi folosite, Ana Maria 
fiind deja foarte bolnavă (avea să moară în septembrie 2017). 

Paul Goma ar fi preferat, înainte 
de orice altceva, să fie citit în România

a, ar fi preferat ca, în loc să tot fie numit „cel mai mare disi dent“, 
săi fie citite cărțile. Nimeni, de exemplu, nu sa aplecat asupra 
publicisticii lui, peste 2000 de pagini intitulate Scrisuri (volumul 

din 1998 de la Nemira, plus trei volume apărute în ultimul deceniu la 
Curtea Veche și Ratio & Revelatio) cuprinzând intervenţiile lui Paul 
Goma în presa occidentală, de dinainte de căderea comunismului, dar 
și în presa din țară (atunci când i sa permis publicarea și nu a fost 
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România este eternă, domnule
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Paul Goma, ultimul exil

cenzurat din nou). Nu există în memoria computerului meu decât trei cronici la aceste cărți: una a 
lui Costi Rogozanu, alta a lui Nicolae Coande și alta a mea, de acum 20 de ani, în chiar revista în 
care scriu și acum. Rog să mi se semnaleze dacă a mai scris cineva despre acest capitol din viața lui 
Paul Goma. Și dacă nu ne place să ne privim prin prisma jurnalisticii lui Paul Goma de după ’90, 
să citim ce scria înainte și ce interviuri dădea în cele mai importante ziare din Europa occidentală 
(miar lua prea mult spațiu fie și doar să le menționez titlurile). Sau citiți măcar un singur articol: 
Cenzură,autocenzură,para-literatură, apărut în ziarul Die Zeit din 29 septembrie 1972. 

Cât sar bucura Paul Goma ca tinerii (și nu numai) săl descopere și ca scriitor, să nu se lase 
influențați de mașina de împroșcat cu noroi a Securității care a funcționat la fel și după ’90: că nu 
avea talent, că a fost un veleitar care a vrut săși facă reclamă prin protestul lui anticomunist, pentru 
că, de’, asta era forța Securității (Răulabsolut, cum o numea Paul Goma), anume să răspândească 
zvonuri nepieritoare, ca niște viruși care, oricât ai lupta împotriva lor, rezistă și reapar, sub alt nu
me, când te aștepți mai puțin... 

Și, de aceea, mam gândit săi las spațiu în această pagină și lui Paul Goma și am căutat 
două pagini scrise de el, pe care le țineam foarte bine minte și pe care voiam să le recitesc, ca un 
fel de rămasbun, în ultima noapte a lui pe pământ, înaintea plecării sale spre ultimul exil. 

(În plus, cine vrea poate să facă analiză pe text și va descoperi, dacă este de bună credință, 
fie și numai din aceste două pagini, că Paul Goma a fost, înainte de orice altceva, scriitor.) n
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 știu, e acolo, nu sa mutat chiar cu totul, România este eternă, domnule, nu se schimbă ea 
cu unacu două, chiar dacă a distruso din temelii ăsta, fieiar țărâna grea și îngerii sexuați, 
la ce să mă duc eu în țara mea, unde niciodată nam avut o acasă personală, începând din 

martie ’44, recunosc peisajul dintro mie, chiar la televizor, unde se dau filme oarecari, murături 
francobelgoitaloluxemburgheze, vorbite în limba dublajului, turnate la noi, în România, tot felul 
de chestii de Jules Verne, în fine, aventuri, trecând prin dreptul televizorului la care se chiorăște 
Filip, îi spun: e turnat în România, recunosc, nu locurile, ci locul, în general, a început și Filip să 
recunoască locurilelocul, zice: uite, e turnat la noi, în România, așa cămi ajunge peisajul, despre 
el vorbeam, are el ceva, un aer unic, chiar dacă televiziunea na ajuns până acolo încât sămi tri mi tă 
și odoarea de oaie a dealuluivăii, Doamne, îmi zic, să mă fac eu, acuma, peun vârf de mun te deal 
nostru, deacasă, din popor, chiar dacă niciodată nu miau plăcut munții decât văzuți de departe, 
să zicem din capătul Bulevardului de la Sibiu, de unde se vedeau „mai înalți decât de la Zürich“, 
așa se zice că ar fi zis Blaga, știa el ce știa, fusese chiar şi la Zürich, eu nam, de altfel nam pus 
piciorul în Elveția și nu înțeleg de ce, doar aș putea, la urma urmei, orice se poate pe lumea asta, 
numai să ai voință, așa zicea tata, Dumnezeu săl ierte în mormântul lui care demult se va fi făcut 
una cu pământul din care a fost făcut, la Vad, exact, satul cu „Poiana Narciselor“, nu prea era el 
lalocullui, undei găsisem loc de mormânt, prea în gura cimitirului, deatunci pe poartă vor fi 
intrat o mulțime de morți și nu lau putut ocoli, se afla prea în cale mormântul refugiatului, vreo 
doi ani plătisem o femeie să aibă grijă de el, a avut cât sa putut, mai mult na putut nici ea, prea 
în gura porții se pusese străinul, ultima oară când am dat pe la Vad, nu mai era deloc, trecea pe
aco lo aleeacentrală, însă crucea exista, o rezemase femeia de alta, una adevărată, din marmură, 
cioplită la Făgăraș, cu fotografie faină pe ea și cu scris fain dedesubt, nu doar din lemn, nu doar 
cu numele Tatălui, cu anul nașterii și al morții, cruce provizorie fusese, provizorie devenise, cine 
știe pe undeo mai fi, daco mai fi, deși era din stejar bun, atât că nu prea avea mormânt crucea, 
tata trecuse sub prundișul aleii și deacolo ținea socoteală: cine intră, cine iese, mă gândeam, pe 
când mă mai puteam gândi la asta, că ar trebui săi adun la un loc, alături, so iau pe mama de 
la Străulești și so duc lângă tata, la Vad, ori săl recuperez pe tata de la Poiana Narciselor și săl 
așez lângă mama, în Bărăgan, dar a venit Cutremurul din ’77 și Străuleștiul a fost invadat, nam 
mai găsito, cu toate că am căutato, știam precis că era întro margine și aproape de colț, acolo 
se afla o fântână ca toate fântânele de sat, cu manivelă si cu acoperiș frumos din tablă, când 
am îngropato pe mama, cimitirul era nou, vreo zecedouăzeci de morminte, destul de proaspete, 
judecând după pia tra și marmura, noi, și care, ca întrun cimitir catolic, nu îngăduiau ierburilor să 
crească peaco lo, prin „zona centrală“, pe mama am duso lasăraci, în fund, la cei îngropați pe 
cheltuiala sta tului, cu toate că plătisem, luasem un împrumut de la Fondul Literar șil dădusem tot 
și tot numi ajunsese, pe gropari și pe ceilalți gropari îi plătise, pe loc, socrumeu, îl plătise și pe 
portar și pe un îngrijitor, să aibă grijă de mama, însă după Cutremur no mai găsisem, portarul era 
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Alfa

Călătorim de mii de ani 
Unul spre celălalt –
Conul de umbră al luminii noastre
Se sărută în hăul cerului înalt
Călătorim
Deatâta vreme către noi
Și mieste teamă
De clipa grea
Când întro tremurare
Sufletumi va fi o stea
În altă stea –
Călătorim
Călătorim
Deatâta vreme
Unul spre celălalt.

Lacrima unică

Îți amintești de început?
Când lumina venea
În lacrima ta Viață
Era o mângâiere
Și mereu am crezut
În acel început
Lacrima unică
Lacrima unică 
De început
De pe Pământ
Team văzut plângând
Steaua mea
De pe Pământ
Team văzut
Chemândumăn Tine
Albastră erai
Ca albastrul din mine
De pe Pământ
Team văzut plângând
Steaua mea
Chemândumăn Tine
Cu dorul din mine
Cu dorul din Tine…
Îți amintești de început?
Când lumina venea
Lacrimă unică.

Lecţie

Aud cum bat cumplit
Ciocanelen această lume
Pe gravele ei nicovale
(Nu datorezi nimic
Surd să fii și fără de uitare!)
Eroii din cărți 
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Sunt ochii copiilor noștri
Toate ideile lovesc materia 
Cu sunet de început
(Suntem veriga
Altei verigi strălucind
Un lanț neîntrerupt)
Aud cum bat cumplit
Ciocanelen această lume
Pe gravele ei nicovale
Un nou început!

Tinereţe

Știu tăcerea nopții cu păcat
Când pierdut pentru totdeauna
Din mărul lumii am mușcat
Și anflorit în cântec luna –
Pe efigiai albă de pe cer
Dorința întrecu măsura…
Sunt cicatrice stelele și luna!

Glorie

Poateam învins un ceas de semne
Ce sentorc
Poateam învins un strigăt
Ascuns printre ruine
Poateam învins înstrăinate dureri
Ori flautul singurătății
Supus cu ore de pelin
Poateam învins o clipă arsă
În talismanul din iubiri
Poate cine știe poate
Ce țărm de foc 
Ce val de foc am mai învins…

Ars poetica

La Hanul Fără Lege am oprit
La hanul acesta trag câteodată
Să ascult cum cântă liniștea în jur
Și fiindcăs hoț (de fiecare dată!)
Îmi fur ceva din viață:
Un nasture cu caremi țin 
Șubreda haină a fericirii
Șil vând sămi cumpăr amăgiri –
Dar calul niciodată
Și iată, 
mă duc la Hanul Fără Lege
Câteodată –
Și mai înving un val ciudat…
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ubliniază-măcuroşu – se roagă Irina Lazăr pe o copertă vintage croită la Bistriţa 
(Charmides, 2019) aşteptând să fie răstignită pe Sf. Critică, precum se ruga 
Petru să fie cu capul în jos atârnat ca să poată avea perspectiva lui Dumnezeu: 

„atunci îmi imaginez că sunt un cer înstelat/ peste pământul trupului meu“. Dar parcă 
împricinata mai are nevoie de asemenea fantasme? Reflexul autoscopic ţine de însăşi 
alcătuirea nativă a acestei dilematice poete sortite confruntărilor cu propriile slăbiciuni. 
Ea îţi aminteşte de epitaful difizitului Henry Layton cu ale lui „jumătăţi ostile, peste 
putinţă de amestecat şi contopit“ moştenite de la părinţii antagonici („un tată blând şi 
o mamă violentă“) din uitata Spoon River Anthology a lui Edgar Lee Masters de acum 
un veac. Iar maxima tensiune antitetică o atinge acest dipol atunci când vine vorba 
de alienarea produsă de jocul amoros. Un splendid tablou clinic al bolnavei de inimă 
vedeam încă din precedentul volum Fragment de joc (2016): „Femeia care iubeşte 
prea mult/ nu ştie să toarne vinul în pahare/ Varsă pe alături, le umple până la refuz,/ 
te îmbată de ea şi de vinul cea curs pe picioare/.../ nu ştie să tacă, nu ştie să adune,/ o 
tablă anmulţirii de lacrimi şi spume/ femeia care iubeşte prea mult/ îţi muşcă urechea 
până la sânge,/ aşteaptă so mângâi/ ca din nou să te alunge.“ Acum, avem ocazia să 
vedem cum arată maladia în stadiul avansat al confuziei identitare: „La un moment dat 
mă numeam Diana/ şi lucram la 8989,/ mă prefăceam că sunt o brunetă/ cu ochii căprui 
şi că am succes la bărbaţi./ În realitate/ eram o brunetă cu ochii căprui şi aveam succes 
la bărbaţi,/ dar eu habar naveam.“ (Dacă în locul liniei erotice ai pune somnolenta 
şedinţă din aula Academiei şi în loc de „mă prefăceam că“ ar fi „se făcea că“, sar 
obţine ecuaţia Diana = Moisil.) Nici vindecarea nu este însă lipsită de confuzie, căci, în 
Matematica iubirii – ca să împrumut aici titlul Elizei Roha – nu poţi stabili dacă golul 
rămas după despărţire e sau nu diferit de zero: „nu mă mai pot împărţi cu nimeni/ un 
lucru care mă nedumereşte ca un deget anesteziat/ în acest moment în care simţurile 
plate se arcuiesc/ spre ceva nou, oare mai există ceva?“ Cum să nu existe: întâlnirile 
pe Facebook – „cea mai bună metodă contraceptivă“, vorba lui Dragutin Minić Karlo.

Tehnica Irinei Lazăr şiar putea găsi o nimerită analogie în rezonanţa din canto, 
anume în distincţia dintre „vocea de cap“ (proprie oricui, de la registrul de bas până la 
cel al sopranei) şi „vocea de piept“ (utilizată în vorbire). Nu ambitusul personal este 
ceea ce o caracterizează, ci alternanţa capinimă, cu salturi bruşte de la o postură la 
cealaltă. Un asemenea passagio perfect controlat execută cu mare rafinament tânărul 
filipinez „cu două voci“ Marcelito Pomoy, care, interpretând FrumoasaşiBestia spre 
exemplu, poate face de unul singur partitura duetului Céline Dion – Peabo Bryson, ri
di când în picioare întreaga audienţă din sala de concerte. 

În compensaţie, pe cât conflict între afect şi intelect, pe atâta acord cu mijloacele 
de expresie, şi tocmai această maximă adecvare dă adevărata măsură a liricii Irinei 
Lazăr. Imageria ei, nu mai puţin şocantă decât pelicule cinematografice ca Natural 
Born Killers, Clockwork Orange sau Kill Bill, e deja pe cale să devină o manieră, în
crucişând frapant repertoriul erotic cu violenţa plastică: „rochia mea pătată de sânge 
seamănă cu un steag al victoriei“, „un ochi mia curs în camera aceea, e împrăştiat pe 
toţi pereţii“, „în cameră pândesc ultimele resturi/ din trupurile aruncate la subsol“, „fie
care zi e un carnagiu“ etc. Nu o dată eşti izbit, năucit încă de la primele versuri („Cel 
mai mult te iubesc/ atunci când mă iei şi mă arunci la câini“; „Uneori îmi place să mă 
dau cu capul de tavan/ sau de portiera maşinii“; „Te plătesc să mă împuşti în cap“; 
„Îmi plac cizmele/ reci, ascuţite/ ca o lovitură peste ochi“ etc.) iar întrun serial de zece 
poe me bântuie strigoiul lui Leopold Ritter von SacherMasoch. Chinezilor, distihul 
„su bliniazămă cu roşu/ şi adumi capul mai aproape de spânzurătoare“ lear fi de ajuns 
pen tru a croşeta o întreagă recenzie pe marginea superstiţiei lor legate de scrierea cu 
cerneală roşie, rezervată exclusiv numelor condamnaţilor la moarte, urmaşa sângelui 
de găină cu care li se nota numele pe vremea vechilor împăraţi. Mai pragmatică, Roma 
antică întrebuinţa cerneala roşie (lat. rubrica = „tibişir roşu“) pentru titlurile le gi lor, 
după pilda semnalizării naturale a anumitor specii periculoase (muscariţa, şar pele 
coral, botoasele rujate etc.), tradiţie pierdută în ziua de azi, când sporul de 10 % al 
şanselor de a învinge datorat de boxeri echipamentului roşu – conform unui studiu al 
Universităţii Durham – a devenit mult mai important decât citirea legilor. Cât des pre 
puritanii din vremea mauditului Baudelaire, pe care probabil iar fi scandalizat spec
tacolul acestui amor cu vânătăi, unde până şi paşnica linişte dintre două furtuni „doare 
ca un dinte spart“, ei sar fi ostenit degeaba să mai aprindă rugul, cât timp pentru 
incorigibila eretică „mirosul de păr ars nu ajunge deloc/ pentru a mă trezi cu totul/ 
rămân în dimensiunea femeilor mistuite pe jumătate“. Eu unul, în tot cazul, aş fi pledat 
în faţa lor exact ca şi acum: poezia judecată aici, iertatei fie păcatele cele cu voie ori 
fără de voie, îşi merită sublinierea aşteptată. n
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piticul

lam întâlnit aievea întro noapte;
mia scăpat dintrun vis 
și trezindumă 
lam simțit întins între mine și sora mea 

numi venea să cred ce neobrăzat era
iam pipăit corpul, umerii, fața:
era el, avea barbă și căciulă pe cap.
tăcea și nui păsa deloc că neîncrezătoare îi 
     verificam existența
teribil mam speriat
am așteptat minute lungi să dispară
am încercat să adorm să se strecoare înapoi 
în vis degeaba
sta tot întins între mine și sora mea adormită
respirând sacadat

trebuia săl dau de gol, era momentul
săl privească și alții
să nu mai spună nimeni că îmi închipui
     lucruri care nu există

lângă patul tatii am stat o vreme nehotărâtă,
îl priveam sforăind obosit,
încă puteam da înapoi,
saștept pânăn zori 
să vedem ce va fi,
dar în patul meu dormea un pitic.
nu era violent, nu vorbea, numi făcea absolut 
nimic
doar că sa strecurat întro lume în care 
     navea ce căuta
abuza de imaginația și visele mele

trezeștete, tată,
un pitic doarme în patul meu, a ieșit 
dintrun vis și nu știu săl trimit înapoi.
e real, nui închipuire, cum zici.
dar când tata aprinse lumina, 
parșiv, piticul dispăru,
degeaba lam căutat sub masă, sub pat;
miam dat seama că deacum va fi doar al meu
va trebui să mă descurc singură cu el,
o taină cumplită ne va lega,
tare viclean era piticul meu.
mia rămas alături mult timp, 
apărea fără nici un cuvânt
printre lucruri, 
printre frunze de brusture, 
seara simțeam cum mă însoțește,
nu rău, nici bun, un pitic ciudat și atât

cum creșteam, tot mai mic se făcea,
can poezia scrisă de Ana Blandiana
cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, 
cât bobul de grâu,
deacum puteam săl recunosc printre idei și 
concepte, printre păreri...
ori de câte ori era ceva nepotrivit, semnul era el.
nam fost deloc surprinsă când mi sa spus 

     despre cineva
car avea pitici pe creier,
eu chiar îl vedeam umblând pe cutele scoarței 
     cerebrale.

poate oricine săl vadă dacă privește puțin diferit,
cu ochii mijiți 
cu ochi de copil.
deși, dacă niciodată nu vați trezit cu un pitic 
     dormind alături,
nus sigură co săl zăriți mai târziu

tărâmul lui 
           lasămănpace
hol voltál? măntreba mama când apăream 
de prin cotloanele mele ascunse, unde ai fost?
sehol voltam, răspundeam, în niciunde am fost.
și ascunzișurile mele au primit numele
tărâmului niciunde, acolo făceam nimic, după 
     părerea lor,
lucruri ce se numeau lasămănpace sau 
     nucontează, 
deși știam foarte bine ce minuni 
din gânduri croiam.
găsisem un ascunziș în nuc,
unul în pod, altul sub râpa de la pârâu 
și când nu puteam să mascund în cărți și povești,
mascundeam în mine
tot mai adânc defrișândumă, pitindumă prin 
     hățișuri.
patria mea îmi sunt eu,
țara mea, chiar planeta întreagă e un spațiu prea 
     strâmt,
mai larg îmi e trupul și mult mai largă ființa 
cu stemă, stindard, cu imn cântat zi de zi –
îmi era de ajuns iubirea de mine.
dacă pe tine însuți nu te iubești, cum ai putea 
     iubi pe un altul
și care ar fi măsura dăruirii când ființa zăngăne 
     goală?
iată patriotismul,
eu pe mine iubindumă ca să pot iubi tot ce 
înseamnă preajmă.
cu cât mai mare se făcea lumea oamenilor
cuatât mai mare creștea tărâmul de dinăuntru,
se umfla ca un balon suprapus peste primul
cu tot mai multe fațete ale mele populând spațiul
cu tot alte și alte versiuni ale celor cărora leam 
     dat pașaport de intrare
sunteți acolo voi toți, chiar în mai multe exemplare,
că altfel nici nați ști că scriu poezii

e greu de știut acum care lume e mai adevărată
care e mai frumoasă,
mai dreaptă – după judecata blagiană – 
cea cu aripi de libelule și zmei din carton
sau lumea aceasta cu politicieni soioși,
cu defrișări masive în județele Harghita și 
Covasna, cu sate depopulate în Apuseni
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a Editura Palimpsest a apărut cel mai recent volum de versuri 
semnat de Ion Cocora – Măștile frigului. Textulescortă de 
pe coperta patru, intitulat Iubire.Poezie.Teatru.Viață, este 

un demers critic exersat chiar de autorul poemelor, o interesantă 
sondare de sine. 

Poet, eseist, cronicar de teatru, editor, Ion Cocora este o per
sonalitate neobosită, strălucitoare, spirit histrionic, ludic și mereu 
tânăr. Toate aceste caracteristici se topesc în lirica volumului. 
Dintru început, titlul ne avertizează că nu e vorba de poezie prêt-à-
porter, ci haute couture: măștile, nu masca, se vor succeda ca într
un spectacol de teatru japonez, pe chipul personajului principal. 
Dezvăluirea numelui său, frigul, este tot o incitare la joc. Pentru 
Cocora, nomen est omen e o sentință radicală care trebuie decantată 
prin înțelegerea subtilă a semnificațiilor altor măștimetafore sub 
care se ascunde adevăratul chip. Ce este, cine este frigul va afla 
doar cititorul avid să citească până la capăt. 

În acest spectacol, eul poetic este unul dintre actanți. După 
regulile teatrului Nō, el stă pe podul care leagă scena de cabina 
actorilor. În acest punct de trecere, privind spre scenă (scena vieții, 
scena lumii) și spre cabină (o altă viață, o altă lume, de dincolo, fără 
măști, scenariu sau regie), pare un Ianus păzind granița dintre două 
regate: al vieții de aici și al vieții de dincolo. După regulile teatrului 
Nō, el apare în primă instanță ca ființă umană – și aici povestea vieții, 
amintiri și nostalgii, sentimentul decrepitudinii și cel al certitudinii 
amare se amestecă întrun glissando – pentru a se dezvălui mai apoi 
ca zeu, unul care are privilegiul de a cunoaște lumea cealaltă din care 
aduce frânturi, slabe pâlpâiri ale unui alt peisaj.

Acest joc perpetuu al personajelor – diferite grade ale ace
luiași eu, al măștilor –, frământările și întrebările, naivitățile și 
certitudinile pasate din trecut spre prezent și înapoi de către eul 
po etic revizitânduşi propriile vârste dau tensiune volumului. Con
tras tul dintre soliditatea, perenitatea scenei pe care se desfăşoară 
evenimentele lumii și desfășurarea firului propriei vieți, văzute 
ca o clipă efemeră, pulsează elegiac, pe alocuri gotic, cu ecouri 
de nevermore (alt decembrie, poem penal,halucinațiileluiedgar
allan poe). Nu lipsesc descifrări testamentare (puținpurgatoriu, 
cel de al treilea ochi) în contrast cu pânze pe care, în tușe groase 
și culori vibrante, descoperim patul și groapadeghizate într-un
poem sadic.

În teatrul Nō, numai actorul principal și cel secundar îşi 
deschid evantaiul, ceilalți actori purtând evantaie în scop decorativ. 
În funcție de gradul lui de deschidere, evantaiul poate duce cu 
gândul la o lampă sau o semilună ori chiar la o sabie. Câteva dintre 
poemele cu țesătură epică din volum sunt parcă materializate 
din această diafană, sugerată lumină a lămpii sau a semilunii, 
firul evocativ țesânduse în jurul cititorului ca o poveste (poem 
deturnat, cearcăne, cel de al treilea ochi, iepureleșipoezia). Sunt 
însă și câteva cazuri în care rolul de sabie care să oprească intrarea 
în volum a poemelor ar fi fost salutar, conferind un alt echilibru.

Acest spectacol al lumii și al vieții, pus în scenă de Ion 
Cocora, se desfășoară codificat, ritualic, în poemele cu dimensiune 
cathartică din Măștile frigului. Masca, în funcție de unghiul din 
care este văzută, de cum cade lumina sau umbra pe ea, dezvăluie 
diferite expresii și stări. Cititorul e condus printre acestea, lunecând 
pe suprafața poemelor, printre punctele cardinale ale spectacolului. 
Nu găseşte răspunsuri ferme; ajunge însă să cunoască despre 
sine frânturi de adevăr din imaginile pe care poezia le reflectă, 
identificânduse cu personajul central, în timp ce persoana – autor, 
regizor, scenarist, poet, om sau poate zeu, la granița dintre lumi nu 
oferă o rezolvare, nu este un deus ex machina. Acesta rămâne în 
spatele măștii. Finalul este și el unul deschis: „mâine e o nouă zi“.

Ion Cocora ne oferă un volumconfesiune: „Trăiesc ca și 
când aș fi testamentul/ propriei mele vieți“. n

A N D R E A  H .  H E D E Ş

Masca şi evantaiul

l

S
C
A
N



20

T
A
G
-
u
r
i

Gabriel Burlacu 
Dupădoisprezeceani, Editura Paideia

Există, din fericire, printre noi, oameni care 
iubesc natural și dezinteresat poezia și arta în gene
ral. Chiar dacă formația și profesiunea căreia îi alo
că energie zilnic este alta, ei nu pregetă niciodată să 
iasă, chiar după o zi de lucru obositoare, la un spec
tacol, la un concert, să participe la o lansare de carte 
sau o conferință despre cultură. Am început săi cu
nosc. Îi văd pe la diferite ceremonii și simpozioane, 
nu ratează nici decernările premiilor Uniunii Scri
itorilor sau Uniter, îi întâlnesc negreșit în târgurile 
de carte, încărcați cu volume noi. Unii, mai pe față, 
mai în secret, sunt și autori, cu o discreție pe care aș 
recomandao veleitarilor fără treabă. Așa este Ga
briel Burlacu, doctor în științe inginerești, pe care 
nu pot săl uit. Nu pentru că, de câte ori scriu un 
curs de fiabilitate, îl menționez la bibliografie cu 
lucrările sale din domeniu, nici pentru că a condus 
instituții importante din sfera ingineriei mediului, 
în care activez și eu, purtând, cu modestie nepre
făcută, chiar o stea de general. Ci pentru că este 
mereu prezent în lumea literară și chiar pe terasa 
– cemi pare acum departe – a Vilei Scriitorilor de 
la Neptun. Recent, la aniversarea profesorului Ni
colae Manolescu, mia oferit spre publicare un text 
surprinzător despre întâlnirea sa cu marele critic și 
nu ratează niciun număr din Românialiterară ori 
Luceafărul de dimineaţă, trimițândumi, prin e
mail, adnotări. Ei bine, „după doisprezece ani“ de 
la volumul precedent, fiind autor a două culegeri de 
versuri și al masivului roman ArzândpentruAfrica, 
în care valorifică experiența lui pe acel continent, 
Gabriel Burlacu ma scos din izolarea impusă de 
viruși ca sămi ofere noua sa carte cu titlul de mai 
sus. Pe copertă, Gabrieljunior, talentatul muzician 
și mândria tatălui său, e surprins în ipostază de fot
balist tocmai pe plaja de la Neptun. O postură ine
dită, ca și aceea pe care iam găsito seniorului în 
interiorul cărții. 

Poezia lui Gabriel Burlacu este una firească, 
nepretențioasă, simplă și uneori atât de lapidară că 
stingherește cititorul saturat de emfaza metafore
lor. Uneori, foarte rar, autorul liricizează și cântă 
marea „mărunțităn șoapte și devenită fluturi“. Ma
rea e peisajul predilect al volumului. Și când scrie 
despre ariditatea Africii, alt topos îndrăgit, poetul 
caută, prin contrast, răcoarea și mișcarea valurilor. 
Gabriel Burlacu este un poet autentic, dar mai ales 
un iubitor al poeziei și al culturii, prototip al omului 
pentru care merită să scriem. 

Florentin Palaghia 
Olumefărăaștri, Editura Timpul

Florentin Palaghia este un veteran al poeziei, 
dar și al lumii literare. Deși îl apreciez ca poet, măr
turisesc cămi place mai ales să discut cu el despre 
„mica istorie“ literară. Poetul a trăit adânc și pasionat 
în lumea artistică, în „boema de partid și de stat“ cum 
spunea cineva, înainte să se exileze de bunăvoie la Pa
ris, rămânând totuși legat fără scăpare de culorile vii 
ale vieții noastre literare, mărunte și splendide. Flo
ren  tin Palaghia este un generos risipitor de cuvinte, 

H O R I A G Â R B E A

Îndrăgostiţi 
de poezie

ființa lor. Petre Ioan Crețu este din această a doua 
categorie: „iubita mea târzie venită la apus/ cu 
zarea zvârlită/ ştrengar peste umăr,/ peste sânii 
rotunzi/ cum te vei descurca fără tăcerile mele?/ 
poate îţi vei aminti cum îţi treceam/ palma pe 
frunte/ mângâinduţi pe rând/ o durere, un nod, 
un gând/ o buclă blondă rebelă“? Eremitul din 
Slobozia îi sacrifică totul poeziei și se regenerează 
doar pentru a i se jertfi din nou. Existența pentru 
și numai pentru poezie a lui Petre Ioan Crețu este 
impresionantă și exemplară. 

Clara Mărgineanu 
Femeia albastră/Blue Woman 
Editura SemnE

Doar un semnal pentru un volum care cu
prinde poezii cunoscute, alese din cărțile anteri
oare, patru la număr, ale îndrăgitei poete și reali
zatoare TV. Ele au acum o versiune englezească 
reușită a unui poet el însuși, Adrian G. Sahlean. 
„Povestea clocotește în vis,/ respirația trecutului 
e margine de furtună“, scrie Clara Mărgineanu iar 
Adrian G. Sahlean traduce: „The story boils in the 
dream,/ the breath of the past is the storm edge“. 
E drept că poeta a trăit momente pe marginea fur
tunii, dar revenirea ei cu această carte se cuvine 
săi dea speranțe pentru un viitor tot mai luminos.

SimonaGrazia Dima 
Visulființelormici/TheDream
oftheLittleBeings, Editura Tracus Arte

Trecerea versurilor sale în limba engleză 
o ispitește firesc pe SimonaGrazia Dima, o poetă 
tentată de universalitatea liricii sale, neprovocată 
de forme prea accentuat locale, conjuncturale, au
tobiografice și de context istoric. În plus, autoarea 
este o bună cunoscătoare a limbii lui Eliot și Po
und, așa că figurează ea însăși printre traducători, 
alături de Adriana Minculescu Nacu și Martin Pot
ter. Până și coperta e contribuția poetei, o frumoa
să lucrare „în siajul poeziei lui William Blake“, ba 
amintind chiar de plastica lui. Nouă vo lume, apă
rute prin decenii, șia recitit SimonaGra  zia Dima 
pentru a alege pentru antologia ei de au tor poe
me cu „tema“ ființelor mici, văzute și nevăzute. 
Des pre viruși nu știm clar dacă sunt sau nu ființe, 
plu tind între chimie și biologie. Ființele mici ale 
po etei țin însă clar de biologie, chiar dacă, une
ori, unicelulară: „Deep silence and recollection/ 
are needed by the little beings,/ as they lead their 
lives undulating,/ under greenish waves,/ covered 
by a pink, silk light“. Și în limba engleză poezia 
Si mo neiGrazia Dima este precisă, nuanțată, de o 
sensibilitate profundă și bine camuflată. n

sin tagme și metafore. Din fericire, bogat în talent și 
in spirație, are de unde să risipească. Volumele lui, care 
se succed cam în ritmul de unul pe an, sunt expresia 
unui spirit liber și iubitor al plăcerilor cuvântului, al 
rimei câteodată. „Uneori mi se face frică/ de luciul 
paginii/ pe care literele zboară/ ca fluturii“. Ei, aș! E 
o simplă cochetărie, autorul are rezervații întregi de 
fluturi și își poate permite săi lase liberi iar luciul pa
ginii, care, de fapt, îi dă confort deplin, nu are cum săl 
sperie pe bătrânul navigator prin arhipelagul tropilor. 
Scriu „bătrân“ cu afecțiune, în sensul folosit de Nichi
ta Stănescu sau de la Old Firehand. În pragul aniversă
rii a 75 de ani, Florentin Palaghia impresionează prin 
tinerețea sa spirituală și mai ales lirică. „În comuna 
lui Ion Mireanul/ vin inundațiile, zăpezile, potopul,/ 
oamenii stau la crâșmă cu anul,/ casele pleacă la vale 
cu totul.// Zac printre mireni spânzurători/ unde zei cu 
pingele de lut și noroi/ vor fi atârnați nemuritori/ prin
tre nori.“ Poemele lui au vitalitate și o poftă de repre
zentare a lumii care constituie pentru cititor o enormă 
rezervă de optimism.

 

Petre Ioan Crețu 
Recviempentruoroatăbolnavămintal, 
Editura Neuma

Petre Ioan Crețu, cunoscut în lumea virtuală și 
nu numai ca PIC, scrie o poezie aspră, violentă, în care 
se implică total, în care își recunoaște nebunia și ura. 
Întro epocă de alexandrinism, PIC este un vehement, 
neconcesiv, anticalofil luptător de unul singur. Este un 
Rambo, împovărat de arme și cartușiere – îi va rade pe 
toți cei care cred că un ins izolat e neapărat vulnerabil. 
Poeții veritabili sunt aceia care nu plăsmuiesc din 
cuvintele lor niște versuri, oricât de ingenioase și 
atrac tive ar fi ele, ci o lume proprie, întro demiurgică 
în cor dare a conștiinței. Aceștia, mult mai puțini decât 
se crede, sunt de două feluri: cei care sunt înnobilați 
de poezie și orice scădere omenească li se poate ierta 
și cei care sfințesc ei poezia prin ceea ce îi oferă din 
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oul coronavirus a evidenţiat – încă din primele lui 
zile de mondializare – unele trăsături remarcabile 
ale cetăţenilor trăitori în diferite ţări. Fiindcă 

unii sau repezit să facă stocuri de hârtie igienică, alţii 
să achiziţioneze arme iar alţii, cum ar fi belgienii, să 
cumpere cărţi.
n Editurile își suspendă apariţiile. Toate librăriile trag 
obloanele. Distribuitorii, difuzorii, editorii se adaptează 
situaţiei create de închiderea librăriilor. Festivalurile 
literare sunt anulate. Târgurile/saloanele de carte, a nu 
late. Cartea nu mai este un produs prioritar pentru Ama
zon. Dicker, Musso, Minier, Grimaldi – editorii re por 
tează tipărirea cărţilor. Arte.radio lansează un pod  cast 
despre meseria de scriitor. La Bruxelles, al 33e Con
gres al Uniunii internaţionale a editorilor, anu lat. Bi 
bli  oteca naţională a Franţei, care primește zilnic pes te 
1700 de lectori, a anunţat că, temporar, va fi în chi să. 
Co ronavirusul contaminează și cartea… Cam aces tea 
ar fi câteva dintre titluri.
n Ah, în Franţa, afacerea Matzneff, scandalul Moix, de
misiile de la Goncourt... A luat foc SaintGermaindes
Prés?... Întradevăr, Bernard Pivot a părăsit Aca de mia 
Goncourt la 84 de ani. „Această veste este un tsu nami 
în cadrul Republicii literelor“... „Regele Lire“ pleacă, 
titrau ziarele în decembrie, cu trimitere la emi siunea 
Apostrophes pe care a creato BP (emisiune ur mată, 
du pă fiecare difuzare, de vânzări fabuloase de carte), 
precum şi la o altă creaţie a lui, revista Lire. Apoi însă o 
nouă demisie la Goncourt: Virginie Despentes. 
n Bernard Pivot: „Oamenii care citesc sunt mai puţin 
proşti decât ceilalţi“. Să reţinem. 
n Le Clézio, după Jérôme Garcin, părăseşte şi el juriul 
Renaudot… Şi zice că juriul ar trebui feminizat. Da, 
este prea macho.
n De la sfârșitul lunii martie, Germania a pus în operă 
un program de 50 de miliarde de euro pentru a ajuta 
cult ura, massmedia și industriile creative. „Artiștii 
sunt nu numai indispensabili, dar și vitali, mai ales 
acum“, a declarat ministrul german al Culturii. În An

glia, consiliul artelor a anunţat un prim ajutor de 
190 de milioane de lire. Franţa, prin Centrul Naţio
nal al Cărţii, le oferă scriitorilor afectaţi de criză, 
întrun prim salt, pentru lunile aprilie și mai, în jur 
de 1500 de euro/lună.
n Şi tot de la apariţia coronavirusului în viaţa noas
tră, am auzit cu toţii în diferite comunicate expresia 
distanţăsocială. Inexistentă prin dicţio narele mio
ritice. Traducere grăbită a unei sintagme aflate în 
funcţiune de multă vreme în Occident; corect: dis-
tanţaresocială. 
n În Europa, la Bruxelles, trei ani cu suspendare 
pen t ru geoblocaj. Din 2021, librăriile digitale au 
o bli gaţia să le asigure celor 550 de milioane de lo
cu i  tori ai Uniunii un acces neîngrădit la siteurile lor.
n Cotidianul Ouest-France – ziarul cel mai bine 
vândut în Hexagon cu aproximativ 650 000 de exem  
plare zilnic – anunţă în ediţia sa din 6 aprilie: „Pia
ţa editorială şi librăriile sunt în suferinţă de la în
ceputul izolării acasă. Editorul Antoine Gallimard 
se teme de «un val de falimente»“. 
n Unii constată că, pentru prima dată în istorie, cir
cuitul cărţii a fost oprit. Nu sa întâmplat asta nici 
în timpul celor două războaie mondiale. De unde și 
întrebarea care se pune: Stop sau mergem înainte?

n Alţii, cei plătiţi la cuvânt ca să orăcăie împotriva 
progresului tehnologic, ne anunţă apocaliptic faptul 
că Amazonul se pregătește săi înlocuiască tipati
pa pe librari și pe editori, Google – pe traducători, 
Skype și WhatsApp – festivalurile... Ah, Facebook
ul, Microsoftul au fost uitate...
n Dar iată că vânzările de carte electronică explo
dea ză pe toate platformele. Creșteri între 75% și 
200%, dublate de goana incredibilă după volumele 
ebooks oferite gratuit și de boomul împrumutului 
bibliotecar sub formă digitală/numerică.
n Biblioteca municipală din Nemours le propune 
francezilor lecturi literare prin telefon.
n În Anglia, Booker Prize internatio nal devoalează 
lista finală: The Enlighten ment of the greengrage tree, 
Shoko ofeh Azar; The Adventures of China Iron, 
Ga bri e la Cabe zón Cámara; Tyll, Daniel Kehl mann; 
Hurricane Season, Fernanda Melchor; The Me mo-
ry Police, Yoko Ogawa; The Discomfort of Evening, 
Marieke Lukas. România, nicio sur pri ză, ocoleşte 
ca întotdeauna pe departe acest pre miu bine dotat 
(50000 livre = 58800 euro). Nici Se ro to nina, Michel 
Houellebecq (Flammarion), no mi na li za tă iniţial, nu 
mai e pe listă…
n Pe 23 aprilie, ca în fiecare an, e ziua mondială a 
cărţii și a dreptului de autor. „În această perioa dă 
tul  bure, cărţile încarnează diver si tea geniului uman, 
dând trup bogă ţiei experienţei umane, expri mând că
u  ta rea sensului şi expresiei care ne sunt comune tu tu
ror şi care fac să avanseze toa te societăţile“, nea spus 
anul trecut Audrey Azoulay, directoarea gene rală 
UNESCO. Anul acesta va fi însă absolut dramatic. 
n Să ne reamintim faptul că UNESCO a stabilit încă 
din toamnă Capitala mondială a cărţii. Așadar, în 
2020, acesta va fi Kuala Lumpur, Malaezia.
n Însă coronavirusul nu cedează deocamdata. Așa
dar, lupta continuă!... 

Iar siteul BibliObs ne întreabă: Alături de ce 
scriitori/scriitoare aţi vrea să fiţi izolaţi? n

Regele Lire 
şi distanţarea 

socială
N
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Wuhan 400 
– o ameninţare 

uhan a devenit în scurt timp cel mai cunoscut toponim din întreaga lume, 
fiindui asociat pandemiei declanșate de noul coronavirus, etichetat și 
numerotat COVID19. Un virus care ar fi putut foarte ușor să fie numit 

şi Wuhan 400... Deși, Wuhan 400 este o codificare ficțională extrasă din romanul 
lui Dean Koontz TheEyesofDarkness (Ochii întunericului). Din acest punct, 
teoriile conspiraționiste se fac remarcate din nou la nivel internaţional. 

Dean Koontz este un reputat scriitor de horror, science fiction și thriller. 
Star Quest, primul lui roman, a fost publicat în 1968. În 1981, avea deja peste 
zece titluri publicate, astfel că apariția cărții care abordează chestiunea armelor 
biologice nu poate fi neglijată sau considerată drept o întâmplare. Majoritatea 
vocilor negaționiste susțin că TheEyesofDarkness nu conține referințe la Wuhan. 
Iar acest lucru este parțial adevărat. Ediția din 1981 a romanului menționează 
un alt indicativ – Gorki 400 – iar virusul este dezvoltat de o echipă rusească. Cu 
atât mai surprinzător este că, în ediția din 1989, virusul, dezvoltat, de această 
dată de chinezi, se numeşte Wuhan 400. Ce anume a generat această modificare 
ne așteptată și de unde coincidența cu realitatea survenită 30 de ani mai târziu? 
Oricât ar nega această coincidență redacțiile oficioaselor massmedia, ele nu pot 
decât să întărească suspiciunile privind faptul că sar fi întâmplat ceva misterios. 

Să subliniem un aspect esenţial: literatura science fiction este de natură 
speculativă, având la bază ipoteze uneori hazardate, dar nu improbabile. Dacă 
multe dintre artefactele SF de acum 30 și mai mult de ani erau pur ficționale, 
acum putem afirma că SFul a devenit realitate. Sateliții imaginați de Arthur 

w
E U G E N  L E N G H E L

C. Clarke în 1945 sunt astăzi omniprezenți și asigură o multitudine de servicii 
civile sau militare, inclusiv extinderea cunoașterii asupra fenomenelor din afara 
sistemului solar. În 1968, cartea și filmul 2001:Oodiseespațială aduceau în 
primplan tableta electronică drept artefact SF, obiect ubicuu în zilele noastre. 
Comunicațiile radio, internetul, televiziunea prin satelit sunt tot atâtea concepte 
SF a căror prezență nu o mai percepem ca fiind extraordinară, ci absolut necesară 
și integrată în cotidian.

Ideea utilizării unui virus ca armă biologică nu este nouă. Din contră, 
în jurul ei se articulează, pentru a nu lua decât două exemple, atât romanul 
Andromeda Strain (Germenul Andromeda, 1969) al autorului de succes Michael 
Crichton, cât și The White Plague (Ciumaalbă, 1982), carte SF semnată de 
Frank Herbert. Dean Koontz tratează importanţa vectorilor biologici în cadrul 
conflictelor interstatale, Michael Crichton imaginează un virus extraterestru 
care atacă necruțător pământul iar Frank Herbert pune această armă în mâinile 
abile ale unui personaj care doreşte să răzbune dispariția soției și fiicei sale, 
victime ale unui atentat terorist.

Surprinzător sau nu, toate cele trei variante sunt verosimile, ipotezele 
care stau la baza acestor romane science fiction fiind pe cât de realiste, pe atât 
de bine construite prin argumentație, tehnică literară și talent. Amenințările 
descrise au un impact cutremurător de veridic, mai ales că tehnologia de editare 
genetică CRISPR, la care aparent face aluzie Frank Herbert, a devenit la fel de 
accesibilă publicului ca și imprimantele 3D.

Literatura speculativă este, în anumite circumstanţe, o sursă de inspirație 
pentru cercetători și tehnologi, nu doar obiect de divertisment pentru cititori. 
De cele mai multe ori, ideile se materializează susținând progresul tehnologic 
și spiritual, dar nu sunt rare nici cazurile în care, din păcate, apar arme noi, 
asemănătoare celor din diferite lucrări de ficțiune.

Observăm că lumea întreagă se poate schimba extrem de repede 
sub amenințarea subtilă a unui pericol nevăzut, al cărui impact real este încă 
imposibil de cuantificat și asupra căruia nu este cazul să speculam. Trebuie doar 
să ne consacrăm cercetării ştiinţifice. n

Kuala Lumpur, Malaezia
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utem oare afla cum râdeau oamenii din 
diferite epoci prin muzică? Întrebarea 
– adică răspunsurile aşteptate – sar 

circumscrie noţiunii de comic muzical. De 
la bun început, se impune o precizare: putem 

Râsul în muzică

P C O S T I N 
T U C H I L Ă

deter mina cu relativă uşurinţă comicul şi râsul în muzica servită de text (istoria operei 
e elocventă în acest sens şi, prin ea, putem descifra chiar mentalităţi referitoare la spec
tacolul comic). O vom face însă cu mare dificultate în privinţa aşanumitei „muzici 
pure“, muzica instrumentală cu sau fără vădită intenţie programatică. În ce fel şi mai 
ales cât din infinitele forme ale comicului poate absorbi un limbaj eminamente reflexiv, 
cum este cel muzical? Cât de relativ este râsul în muzică, dacă nu cumva, de cele mai 
multe ori, e dependent de text ori de un subtext anunţat programatic? Dificultatea rezidă 
în posibilitatea noastră de a identifica exact întro partitură muzicală pasajul comic şi 
caracteristicile lui de natură mai degrabă psihologică decât estetică. Acolo unde intenţia 
programatică e limpede, discuţia pare a fi inutilă sau posibilă doar în date strict tehnice 
de analiză muzicală – pentru că titlul sau programul spun aproape totul. Deşi uneori îi 
aparţine altor persoane decât compozitorului, titlul direcţionează solicitând imaginaţia, 
care trebuie să afle elementele gramaticale pentru a fi satisfăcută. Şi, ajutată sau nu, le 
află, cu toate că este imposibil de negat că formele comicului muzical conţin o doză 
apre ciabilă de relativitate, de departe cea mai puternică din toate artele. Probabil că 
zâmbetul nostru ar fi cu totul abstract şi sar înscrie în sfera reflexivităţii în absenţa 
titlului. Cine ştie cum neam încumeta să descifrăm apariţia grotescă a sărmanului urs, 
la bâlci, din Simfonianr.82înDomajor de Haydn? Am rătăci departe cu gândul pentru 
a afla un sprijin, dacă nam şti că simfonia cu numărul 60 a aceluiaşi Haydn, Distratul, 
este o suită extrasă din muzica de scenă a comediei cu acelaşi titlu de JeanFrançois 
Regnard. Oricum, nam văzut pe nimeni râzând în hohote la un concert cu cele mai 
comice piese orchestrale sau instrumentale, semn că râsul generat de muzică este unul 
re flexiv, interior, creator de paralelisme imaginare sau, pur şi simplu, abstract.

Dacă în muzica Renaşterii, în ciuda unui proces de laicizare realizat atât prin 
asimilarea cântecului popular, cât şi prin recursul la poezia cultă, râsul muzical este 
aproape absent, în perioada barocă, întinsă în muzică aproximativ un secol şi jumătate 
(până pe la 1750), efectul comic nu lipseşte. E adevărat, pentru sensibilitatea modernă, 
el pare atât de stilizat încât râsul e mai degrabă un zâmbet încremenit în forme hieratice. 
Buna dispoziţie, veselia, hazul sunt, se pare, mai greu detectabile pentru ascultătorul 
de astăzi. Fraza muzicală contorsionată, timpii mai lenţi, inclusiv când o lucrare trimite 
direct la atmosfera carnavalescă, la un Lully sau Vivaldi, de pildă, ne fac să credem că 
râsul muzical al acestei epoci întâmpina suficiente piedici pentru a se exterioriza. Stilul 
mai „greoi“, aparenţa meditativă asigură această impresie. Când Vivaldi sugerează 
legănarea euforică a ţăranilor ameţiţi de vin, care adorm buştean, în concertul dedicat 
Toamnei, din ciclul Anotimpurile, frazele cântate de corzi, care încetinesc brusc tempo
ul, sunt departe de a crea imaginea grotescă aşteptată. E mai mult o suprapunere de 
nu anţe idilice, fără distanţarea necesară efectului satiric, cu un strop de înţelegere bine
voitoare. Numeroasele concerte pentru fagot, 38, ale maestrului veneţian nu exploatează 
posibilităţile burleşti ale instrumentului, ci mai ales dispoziţia lui de a trece rapid de la 
starea de veselie la acea tristeţe sfâşietoare bine ascunsă sub fard, la plânsul clovnului, 
ca în Concertul în mi minor, unul dintre cele mai tulburătoare. Sonatele pentru clavecin 
ale lui Domenico Scarlatti cuprind, de multe ori, tâlcuri hazlii. Sunetul ţâfnos, înţepat 
al instrumentului contribuie la degajarea unui sens ironic, dar încă supus unui fel de 
filtru livresc.

Clasicismul, Epoca lui de limpezire şi consolidare a formelor, aduce desigur o 
eli berare. Un râs sănătos, senin, fără urmă de răutate, ne întâmpină întrun fragment sau 
al tul de Haydn, însă rareori întro partitură întreagă.

Râsul mozartian cuprinde o bogăţie de nuanţe, de la surâsul angelic la hohot, 
ex ploatând relaţii armonice false, ca în Glumamuzicală, anumite structuri de frază, 
efecte de dinamică sau efecte timbrale. Râsul devine titanic la Beethoven (prima parte 
a SimfonieiaIV-a). 

Odată cu romanticii, inventarul e atât de diversificat, încât ar putea alcătui o mi
că enciclopedie, în care sa regăsi deopotrivă ironia, umorul, satira, parodia, gro tescul 
– moduri şi ipostaze ale comicului, în care râsul parcurge drumul de la apropierea de 
„obiect“ la distanţare, de la acceptare la protest. Posibilităţile de absorbţie a pro ce
de ului comic în spaţii semantice complexe, de combinaţie a lui pentru a obţine sem
ni ficaţiile cele mai îndepărtate, sporesc prin libertăţile asumate de compozitorii ro
man tici. Când Berlioz introduce în miezul peisajului halucinant al Nopţiidesabat din 
Simfoniafantastică, parodia imnului canonic Dies irae, cântat de instrumentele cele 
mai groteşti, două oficleide dublate de fagoturi, râsul – posibil – se transformă într
un rânjet terifiant, vestind apocalipsa. Surâsul metafizic, din care nu lipseşte intenţia 
de farsă, se ascunde în meditaţia existenţială asupra amintirii gravurii Înmormântarea 
vânătorului (în traducere exactă: Cum îl înmormântează animalele pe vânător) de 
Moritz von Schwind din partea a treia a SimfonieiI de Mahler. Tehnica rămâne cea a 
deformării, întotdeauna creatoare de comic, fiindcă tema intonată de contrabasul solo 
este vechiul cântec francez Frère Jacques, trecut în re minor şi puţin modificat. n 

Darts / reviste

Convorbiri literare nr. 4/2020

Încărcătura explozivă a acestui excelent număr al revistei ieșene este dată 
de cele două interviuri cum nu se poate mai potrivite în momentului în care ne 
aflăm: Cititul„îngând“eocucerirefoarterecentă – Gheorghe Simion în dialog 
cu scriitorul Mihai Zamfir şi Lecțiacentenaruluiromânesc:„Fragilademocrație
einfinitmaibunădecâtoriceformădedictatură“ – Elinor Popescu și George 
Motroc în dialog cu istoricul Adrian Cioroianu.

Istoria literară este indubitabil partea tare a revistei ieșeane. Astfel, Mir
cea A. Diaconu îşi continuă pledoaria în favoarea criticului, istoricului literar, 
poetului și eseistului Ion Negoițescu. Traiectoria vieții acestuia din urmă ridicând 
un semn de întrebare cu privire la titlul lucrării ÎnapărarealuiI.Negoițescu sau 
ApărareaNegoițescu. Oare, ca întro partidă de șah, Ion Negoițescu, anticipând 
viitorul, șia pregătit, peste moarte, posteritatea? Sub titlul D.V.Barnovschiși
revista„Convorbiriliterare“, istoricul literar Nicolae Scurtu prezintă o epistolă 
(însoțită de o notă) din ianuarie 1944, pe care autorul romanului istoric Cărvunarii 
a expediato directorului de la acea dată al revistei Convorbiri literare, istoricul 
și criticul literar Ilie E. Torouțiu. Nicolae Georgescu, remarcabil în Arta de a 
scrie pe vremea lui Eminescu (IV). Maiorescu integral în premieră: Jurnal(XX)
1899. Achiziționarea volumului de memorialistică Bohemadealtădată (1944) al 
scriitorului (uitat!) D. Karnabatt (18771949), descoperit, romanesc, de Antonio 
Patraș, „în mormanul de cărți scoase nu demult la vânzare de văduva regretatului 
anticar ieșean Dumitru Grumăzecu“, în vederea readucerii în atenția publicului 
a acestuia și a soției sale, scriitoarea Lucrezzia Karnabatt (18871960; cunoscută 
în epocă sub pseudonimul Lucrezzia Karr – autoarea unor romane care au făcut 
vâlvă ca literatură de scandal).

11 poeme de Constantin Abăluță, avanpremieră a volumului în pregătire 
Adevărul și peria de haine, deschid paginile de poezie din acest număr. Suita 
care le urmează poartă semnăturile poeților Adi Cristi, Daniel Corbu, Gheorghe 
Simon, Vlad Scutelnicu, Marcel Miron. Reținem un fragment din poezia Testament 
(Constantin Abăluță): „Aș vrea să mor/ pe o stradă/ fără nume/ pe unde să nu trea
că/ nimeni/ trei ani de zile (...)“ Nu vom pune întrebarea care nea bântuit, ca un 
spectru, orele de literatură română din școala gimnazială: „Cea vrut să spună po
etul?“ Constatăm însă cu durere că, în zilele din urmă, tabloul a devenit verosimil.

Pagini de proză semnate de Ioan Țicalo și Arthur Suciu. Atragem atenția 
asupra excelentei proze scurte semnate de Ioan Țicalo, la 75 de ani, care apare 
însă sub titlul mai puțin fericit: Întredouă,totteplouă.

Reținem cronica semnată de Adrian Jicu despre cartea lui Mircea Mihăieș 
– OnoaptecuMollyBloom.Romanuluneifemei – și pe cea a Dianei Blaga asu
pra volumului Iluziacristalizării.Comunism,exil,destine, un amplu dialog între 
Liliana Corobca și Radu NegrescuSuțu. n (bil)

 p.17 gn n n

același, dar nuși aducea aminte de nimic, era și de crezut: cu atâția morți, 
zicea că nu mai găsește catastifele și mă întreba: „Dom’le, asta sămi spui: 
mama matale era la Străulești I ori la Străulești II?“ Și eu nu puteam săi 
spun, când o înmormântasem nu se vorbea de I, de II, mă țineam după portar 
șil întrebam de o fântână, unde era fântâna: la II ori la I?, dar omul nuși mai 
aducea aminte, ridica din umeri și zicea „Lasămă, dom’le cu fântâna matale, 
nu vezi că s’tem ocupaț’ – că și românii ăștia: moare și moare și moare, nu se 
mai hodine și ei...“ – am umblat singur, căutând fântâna, nam dat de ea, deci 
nici de mama și, cu toate că era tot în iulie, ca atunci când murise, nam mai 
întâlnit fir de ciulin, de spin de pășune, din aceia grași, țepoși, violeți, nici de 
gard nam mai dat, înainte țineam minte un gard de scândură, acum și cel de 
sârmă ghimpată fusese smuls, în vederea mutării, a lărgirii cimitirului, așa 
că, uite: nu știu ce sa făcut mama, o fi și ea pe undeva, peacolo, pe lângă 
fân tâna dispărută și ea, pe lângă gardul mutat, că și românii ăștia se ține de 
blestemății, moare și moare și moare, așa că mă uit, când mă uit, special, la 
Turnul lui Montparnasse, ca să fiu sigur că peacolo, pe undeva, e Nordul 
șimi zic în sinea mea că nam la ce să mă duc în România, Tudoran, la su
pă rare, zicea că ce bine, ce bine că maicăsa nu vânduse și casa de la țară, 
din ȘtefăneștiArgeș, acolo se duce el, mama lor de români și de exilați și de 
învârtiți, că el sentoarcen țară, se retrage la țară, trăgând rare focuri de puș
că, precum Geo Dumitrescu, maș trage și eu la țară, retrăgând și eu focuri, 
îndeobște de armă și rare, dar am eu o la-țară? Măcar o-țară? Nam și nam 
nici măcar un mormântpărintesc la care să mă gândesc, din când în gând, că 
ar cam fi timpul să mă duc, să văd cei cu crucea, iar dacă nu ai morminte, 
peaici, nai ce căuta. n

  (fragment dinJurnaldecăldurămare, 1996, 
                                                      pus la dispoziție de Mariana Sipoș) 
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Festivalul-concurs de poezie 
Ion Horea

Condiţiile de participare
Festivalulconcurs Ion Horea se adresează tinerilor 

poeţi care nu sunt membri ai USR, nu au debutat editorial şi 
nu au depăşit, la data începerii manifestării, vârsta de 35 de 
ani. Candidaţii vor trimite un grupaj de 712 poezii. 

Tex te le, culese cu Times New Roman 12, vor fi tri
mise sub formă de fişiere DOC şi PDF la adresa de mail: 
societateascriitorilortgm@gmail.com până la data de 17 
august 2020, purtând menţiunea Pentru Concursul de poezie 
Ion Horea.

Candidaţii vor expedia, de asemenea, şi o Fişă de
con curs care va cuprinde numele şi prenumele (pseudonimul 
lite rar, dacă e cazul), adresa completă, coordonatele de con
tact (telefon, email), studiile urmate (liceale, universitare, 
postuniversitare), profesia, colaborările la revistele literare, 
premiile literare obţinute (fără a depăşi însă 20 de rânduri).

Premiile
Concurenţii vor putea obţine următoarele premii:
1. Marele premiu al Festivaluluiconcurs Ion Horea, 

constând în publicarea volumului de debut la Editura Cartea 
Românească;

2. Premiile Filialei Târgu Mureş a USR, constând în 
publicarea mai multor câştigători, întrun volum colectiv, la 
Editura Ardealul din Târgu Mureş.

Juriul concursului va reuni personalităţi reprezen
tative ale vieţii literare româneşti contemporane, fiind con
stituit din criticii literari: Dan Cristea (director al revistei Lu-
ceafăruldedimineaţă, Bucureşti), Mircea Mihăieş (redac
torşef al revistei Orizont, Timişoara), Daniel CristeaEnache 
(redactor al revistei Românialiterară), Vasile Spiridon (F ili
ala USR Bacău), Victor Cubleşan (redactor al revistei Stea-
ua, ClujNapoca) şi traducătoarea Irina Horea, fiica poe tului 
comemorat, în calitate de preşedinte de onoare.

Parteneri media: Revista Românialiterară, Editura 
Ardealul, Studioul TVR Târgu Mureş şi Studioul Radio Ro
m ânia Târgu Mureş.

Comitetul de organizare este alcătuit din scriitorii Eu
geniu Nistor şi Marius Paşcan. n

Festivalulconcurs Ion Horea îşi pro
pune să comemoreze personalitatea poe tu lui 
Ion Horea (19292019), autor a peste 30 de 
cărţi de poezie, dintre care câteva ex cep ţi
onale, inclus în aproape toate dicţio nare le 
şi istoriile literare apărute în România du
pă anul 1960. De la debutul în volum, cu 
Po ezii, 1956 (urmat de cărţile Coloană în
amiază, Umbra plopilor, Calendar, Încănu, 
selecţia retrospectivă Versuri, Măslinul lui
Platon, Bătaiacuaur), până la Un cântec de 
dragoste pentru Transilvania (Editura Da
cia, 1983, Premiul Mihai Eminescu al Aca
demiei Române), versurile lui Ion Horea au 
evoluat stilistic şi expresiv, străbătând eta  pe
le seninătăţilor şi viziunilor bucolice (re  mar 
cate, la începuturi, de G. Călinescu), pen tru 
a ajunge la arpegiile triste şi „elegiile pre ca
re“ din ultimele sale cărţi: Gravuri (2013), 
Rătăciri (2014), Cât a trecut (2015), Vi-
traliu (2016), Până-ntr-o zi (2017). Pentru 
vo lumul antologic Bătaia cu aur (Editura 
Ar dealul, 2009), poetului ia fost decernat 
premiul Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor 
din România în cadrul Festivalului Naţional 
Tudor Arghezi de la Târgu Jiu (2010). 

Festivalulconcurs este organizat de 
Filiala Târgu Mureş a USR şi de Uniunea 
Scri itorilor din România.

Condiţiile restrictive impuse deocam
dată de pandemie îi obligă pe organizatori să 
aibă în vedere şi posibilităţile de desfăşurare a 
acestei ediţii de la distanţă, în mediul online.

Data lansării concursului este 22 apri
lie 2020. Data încheierii concursului – 27 sep
tembrie 2020, când va avea loc ceremonia de 
decernare a premiilor (în măsura în care acest 
lucru va fi posibil).S
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 Premiul naţional Ion Creangă:
Pe 29 februarie 2020, a debutat cea dea IVa ediţie 

a Pre miului naţional Ion Creangă – Opera Omnia, or ga
nizată, la iniţi ativa Consiliului judeţean Neamţ, de Centrul 
pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare. Cu ocazia primei 
manifestări, şi anume a simpozionul IonCreangăînuniver-
salitate–183deanide lanaştereamareluinostruclasic, 
care a avut loc la Piatra Neamţ, au luat cuvântul atât scriitori, 
cât şi critici sau istorici literari: Ioan Holban, Nicolae Scurtu, 
Ioan Mânăscurtă, Ştefan Mitroi, Ste rian Vicol, Valentin Tal
palaru, Constantin Parascan, Va sile Popa Ho mi  ceanu, Con
stantin Bostan, Lucian Strochi, Dan Ia cob şi Neculai Mus
ca lu. Simpozionul a fost urmat de o serie de lansări de carte 
şi de reviste.

Pe 1 martie, zi în care sau împlinit propriuzis 183 de 
ani de la naşterea lui Ion Creangă, sa desfăşurat la Humuleşti, 
în prezenţa unui public numeros, festivitatea de decernare a 
pre miu  lui de pro ză eponim. Cassian Maria Spiridon, pre
şe dintele Fi li alei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, şi 
Radu Tudorel, pre şe dintele Comisiei de Cultură a Consiliului 
judeţean Neamţ, iau înmânat prietenului şi colegului nostru, 
scriitorul Dan Stanca, Pre miului naţional Ion Creangă – Opera 
Omnia, care constă întrun cec de 5 000 de euro şi în trofeul 
afe rent. Din juriu au făcut parte criticii literari Ioan Hol ban 
(preşedinte), Mircea A. Diaconu, Theodor Codreanu, Vasile 
Spi  ri don, Antonio Patraş, Constantin Dram şi Cristian Livescu.

Felicitările Luceafărului de dimineaţă atât lui Dan 
Stan ca pentru obţinerea acestui premiu, cât şi organizatorilor 
care au ini ţiat un eveniment de ţinută! n (rep)

Dan Stanca

ediţia I, Târgu Mureş, 
22 aprilie – 27 septembrie 2020
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l eli be rarea din angoasele subconştientului printrun fel de mânuire uneori ludică, alteori 

străbătută de persistenţa capricioasă a memoriei.
Portretele, subiect predilect al artistului, sunt cel mai adesea de o muţenie stranie 

şi induc o stare de inexorabilă însingurare. Personaje co bo râte parcă dintrun stereotip 
fu nam bulesc, cuprinse de tresăriri şi treziri miraculoase, populează această lume întro 
m i tologie a visului în care gesturile şi obiectele impun, ca întrun timp oprit în loc, ,,pe
ri peţii“ metafizice.

Pictura devine astfel un teritoriu imuabil în care artistul pune în scenă o mitologie 
proprie. Fiinţa umană trezită parcă dintro apăsătoare recluziune nu este ,,contaminată“ 
de vreo gestică a revoltei. Resemnarea determină fie o asceză mimetică, încolţită cândva 
în străfundurile fiinţei, fie o instalare ,,turbulentă“ în spiritul vremurilor, prin deghizări 
ambigue, alături de vieţuitoare inofensive, sau prin puterea tămăduitoare a muzicii tâş
nite din varii instrumente. Sigur, dea lungul deceniilor, la acest tip de suprarealism tem
pe rat au mai apelat cu evidente reuşite numeroşi alţi artişti, dar ceea cel deosebeşte pe 
Cristian Sima de cei mai mulţi dintre ei este infuzia de hieratism hipnotizant cu care îşi 
încarcă personajele. Această ,,patologie“ aduce cu sine şi un soi de linearitate lăuntrică, 
nicidecum în detrimentul lucrărilor. Cristian Sima nu este un artist al elanurilor; pictura 
lui nu reclamă o dinamică a liniilor şi nici tensiuni sau ,,mişcări“ bruşte. Aura de onirism a 
trecut de graniţa visului şi a născut în fiinţa umană intonaţii de un lirism subtil, întro stare 
de purificare a materiei. Artistul şia forjat, pornind de la diverse elemente ale memoriei 
sale culturale, propria umanitate, proiectânduse în ea cu sensibilitate, fără exces de limbaj 
şi fără combustii febrile. ,,Am ajuns la concluzia că, în general, o acţiune are cu atât mai 
multă graţie cu cât se exercită cu mai puţină cheltuială de forţă“, spunea Spencer în volu
mul său Eseuasupragraţiei.

Mâna pictorului nu rigidizează formele; parcursul nu este sacadat, ci urmează 
traiectorii şi curbe în trupul şi chipul uman, în faldurile unor draperii, în instrumente 
muzicale mânuite cu graţie, în vieţuitoarele inofensive care anturează personajele ş.a.m.d., 
cu accente de trompe-l’œil, cu transparenţe, umbre şi lumini. Artistul nu şia propus săşi 
motiveze fiecare portret printro stringentă singularizare a chipului. El sa concentrat mai 
degrabă asupra sensurilor şi valorilor destinului.

Cromatica nu are ,,leziuni“ şi îmbracă, de accea, formele în tonuri pale, diafane, 
delicate sau în tonuri carnale şi vitale, în ritmul aprehensiunii auctoriale faţă de nuanţările 
limbajului.

Lucrările de grafică sunt şi ele nelipsite din opera lui Cristian Sima. Păstrând to
na lităţile ludicmisterioase din picturi, compoziţiile cu personaje absorb realul întro în
lănţuire de gesturi şi sunete, aflate întrun spaţiu gol care dă impresia unui vast necu
nos cut. Multe dintre personaje nau de chip, ca întrun joc al ironiei timpurilor pe care 
le trăim. Întro lume cum este cea de azi, în care arta se află întro organică frenezie a 
de construcţiilor, Cristian Sima ne aduce în faţa ochilor o scriitură sigură, care se hrăneşte 
mai ales cu vraja visului. n

Cristian Sima sa născut în 1956 la Craiova şi este absolvent al Univer
sităţii Naţionale de Arte – Bucureşti, secţia pictură.

Expoziţii personale şi de grup (selecţie):
2017 – Curtea Domnească, Târgovişte; Galeriile Artex, Râmnicu Vâlcea; 

Salonul Naţional de Artă Plastică, ediţia a XIIa, Palatului Parlamentului, 
Bucureşti; Salonul Naţional de Plastică Mică, ediţia a XVIIIa, Galeria de Artă 
Brăila; Galeriile Artex, Râmnicu Vâlcea; 2017, 2016, 2015, 2014 – Galeriile 
Artex, Râmnicu Vâlcea; 2016 – Bienala Internaţională Ion Andreescu, ediţia a 
Xa, Buzău; Târgul de Artă, ediţia a XXVa, Galeriile Artex, Râmnicu Vâlcea; 
Desenul postBrâncuşi, Galeriile de Artă ale Municipiului Târgu Jiu; 2015 
– Expoziţie de Artă Contemporană albnegru, Râmnicu Vâlcea; Salonul de 
Plastică Mică, Brăila; 2013 – Casa Academiei Române, Bucureşti; Expoziție 
internaţională Mail Art, Muzeul Judeţean Râmnicu Vâlcea; Galeria de Artă 
Rudolf SchweitzerCumpăna, Piteşti; Casa Artelor, Sibiu; 2012 – Galeria 
Municipală, Târgu Jiu; 2012 – Salonul Internaţional Ex libris, Muzeul Naţional 
al Unirii, Alba Iulia; 2010 – Salonul Naţional de Artă Plastică, Oraşeporturi, 
expoziţie itinerantă: Bucureşti (Muzeul Militar Naţional Român), Brăila 
(Galeria UAP), Drobeta Turnu Severin (Muzeul de Artă), Constanţa (Muzeul 
Marinei), Mangalia (Cercul Militar); 2003 – Galeria Metopa, Piteşti; 1999 – 
Muzeul de Artă Vâlcea; 1997 – Galeria Radio, Craiova. 

Expoziţii internaţionale:
2014 – Bruxelles, Belgia; Eindhoven, Olanda; Tias, India; Al benga, 

Italia; Oliveira de Azemeis, Portugalia; 2013 – New York; Fried erichshafen, 

    Între real 
    şi ireal                 

I O L A N D A 
M A L A M E N 

Germania; Hertogenbosch, Olanda; 2012 – Média thèque de Sigean, Franţa; Rennes, 
Franţa; Lindenfels, Germania; Seul, Coreea; Budapesta, Ungaria; L’Aquila, Italia; 2003 
– Gronigen, Olanda; 2002 – Nürenberg, Germania; 2001 – Amersonden, Olan da; 2000 
– Anvers, Belgia; 1999 – Haga, Olanda; 1997 – Toronto, Canada ş.a.m.d.

Grafica de carte şi obiectul tridimensional din ceramică şi lemn sunt, pe lângă 
pictură, o constantă în creaţia lui Cristian Sima.

Diferite lucrări ale artistului se află în colecţii particulare şi pu blice din ţară şi 
din străinătate.

Arta contemporană se defineşte, mai ales în spaţiul ei temporal, ca o dimensiune 
etică şi estetică atât a trecutului, cât şi a prezentului. Resuscitarea şi redescoperirea 
unor anume tehnici şi motive nu arată nicidecum un puls involutiv, ci adaptarea 
universalizată la cerinţele vizualului. În tot labirintul de atitudini şi idealuri grefate pe 
disponibilităţi spirituale, pe ambianţă, pe ţeluri şi intuiţii, individualitatea fiecărui artist 
reprezintă direcţia, opţiunea carei va defini creaţia. În arta românească a momentului, 
asistăm la o diversitate de stiluri, norme şi ,,înfăţişări“ care cristalizează procedee 
sti listice şi maniere de lucru subordonate preocupării dea perfecta imaginarul, de 
al detabuiza şi dea nu face ca raţiunea simbolurilor să ducă la soluţionări insipide.

,,Lumea omului nu e doar o lume a lucrurilor; este o lume de simboluri, în care 
distincţia dintre realitate şi miraj este ea însăşi ireală“, spune E. H. Gombrich.

Cristian Sima, artist cu o efervescentă activitate expoziţională în ţară şi în afa
ra ei, este un autor a cărui consecvenţă scripturală a generat dea lungul deceniilor un 
imaginar declanşator de experienţe şi de proiecţii aflate între real şi ireal. Imaginile 
stocate în subconştient au fost proiectate întrun conştient care le reconstruieşte, fă
cândule funcţionale, alcătuind o morfologie stranie străbătută deseori de un puls 
,,anecdotic“. Acest suprarealism încărcat şi irigat cu simboluri are ceva din încre
me  ni rea şi automatismul fotografic. Privilegiat de o mână profesionistă, el şia găsit 


