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RO M Â N I A

O microlectură
din Blaga
În Pașii profetului (1921), a doua culegere de versuri a lui Blaga, zeul
Pan, orb și bătrân, zăcând pe o stâncă, acoperit cu frunzele veștede rămase
din iarnă, simte că stropii de rouă care îi cad pe buze sunt „calzi”, că mugurii
pe care îi pipăie pe un ram sunt „plini”, că mieilor le-au „mijit” cornițele sub
blana moale prin care își trece degetele. Semne pentru zeul naturii că a venit
primăvara iar, în ce privește planul poetic, un foarte frumos argument că
senzația (în versurile poemului citat avem o impresionantă cascadă de senzații
tactile) se poate transforma în imaginație a realului.
Dacă sărim peste aproape patruzeci de ani, întâlnim în Mirabila sămân
ță (1962), în cea mai convingătoare strofă a poemului, o amintire din copilărie
legată tot de senzația tactilă. Atingerea ușoară a boabelor de grâu, fluiditatea,
răcoarea lor resimțită pe piele sunt asemuite scufundării într-o apă curgătoare:
„Copil îmi plăcea, despuiat de veșminte,
să intru-n picioare în cada cu grâu,
cufundat pân’ la gură în boabe de aur.
Pe umeri simțeam o povară de râu.”
Să mai recurgem la o altă amintire din copilărie, de astă dată scrisă în
proză, luată din volumul de memorii Hronicul și cântecul vârstelor (1965).
Blaga povestește aici una dintre „bucuriile verii” petrecute în Lancrăm alături
de prieteni de aceeași vârstă. E vorba, de fapt, despre voluptățile epidermei
care se desfată la expunerea la soare, la apă, la căldura nămolului (amestecul de
apă și pământ), la atingerea covorului vegetal, când „moliciunea” îi răspunde
„goliciun[ii]”.
Știm că senzația, așa cum o definea Proust, înseamnă orice obiect ra
portat la noi, dar, în același timp, realizăm că sistemul de senzații certifică
o preferință, o angajare, o anume situare în lume. Nu este greu să vedem în
ce univers al elementelor se situează Blaga din chiar registrul amintirilor sale
relevante: „Cât era ziulica de lungă, stam goi, în nămol sau pe iarbă, lângă
râul care-și avea vadul la câțiva pași de casă. Eram când în apă, când la soa
re. Ne lăsam negativul formelor în nămolul cald, unde descindeau uneori și
rândunicile ca să mai ia câte-o gură de pământ pentru cuiburile lor, și gustam
moliciunea ierbii mărunte cu goliciunea tălpilor”.
Contactul cu pământul este definitoriu pentru ființa poetului în primele
sale volume de versuri, mai deschise senzațiilor venind din peisaj, decât în
celelalte culegeri, mai atente la lumea semnelor decât la cea a simțurilor. „Din
pământ iese tot ce-i bun”, afirmă Blaga în Hronicul și cântecul vârstelor, amin
tindu-și de catacombele Romei văzute într-o excursie de licean prin Italia. Un
moment rememorat din copilărie devine unul aproape tipic pentru această
legătură telurică, născând recurențe:
„Când mă trânteam în pajiște pe spate
Cu ochii către bolta din senin,
mă-nchipuiam întins cu foalele pe cer,
lin
răzimat pe coate.”
Pe acestea le întâlnim în Poemele luminii, în versurile din Pământul:
„Pe spate ne-am întins în iarbă: tu și eu./ Văzduh topit ca ceara-n arșița de soare/
curgea de-a lungul peste miriști ca un râu”; în versurile din Mugurii: „Trântit
în iarbă rup cu dinții/ gândind aiurea – mugurii/ unui vlăstar primăvăratic”.
Sau în versurile din poemul În lan (Pașii profetului): „Eu zac în umbra unor
maci,/ fără dorinți, fără mustrări, fără căinți/ și fără-ndemnuri, numai trup/ și
numai lut”.
Pământul vindecă rănile („Aici se vindecă setea de mântuire/ și dacă
ți-ai sângerat picioarele/ te așezi pe un podmol de lut”), astfel că, folosind lim
bajul lui Bachelard, am putea vorbi de un complex al lui Anteu, gigantul care
își trăgea forța din atingerea cu glia. n
						
Dan Cristea
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ntegrala poemelor Anei Blandiana începe
cu volumul Persoana întâia plural, din 1964,
apărut după cinci ani de interdicție de a pu
blica, și se încheie cu placheta despre „nedespăr
țirea prin moarte” – Variațiuni pe o temă dată
(2018), considerată de autoare drept „cea mai me
tafizică” dintre cărțile sale.
Integrala, așadar, marchează mulți, mulți
ani de poezie – peste jumătate de secol – și chiar
dacă Ana Blandiana a afirmat întotdeauna că tim
pul creației sale poetice iese din timpul vieții obiș
nuite („Numai ceea ce nu există în planul vieții se
realizează în planul artei”), orice mare operă, du
pă cum știm, este un „semn al istoriei”, un ecou al
circumstanțelor și evenimentelor pe care le-a tra
versat, și, deopotrivă, o „opoziție la această isto
rie”, afirmându-și, în acest mod, originalitatea.
Semne ale istoriei, fără de a vorbi de isto
ria literară, care impune unele modele, ca și une
le teme generaționiste, mai mult sau mai puțin
comune strălucitei pleiade de poeți debutând în
anii ’60, se pot depista chiar și la o primă privire:
astfel, cele trei interdicții de publicare aplicate
poetei, apoi faimoasele poeme din 198, din revis
ta Amfiteatru (Cruciada copiilor, Eu cred, Deli
mitări, Totul), urmate de interdicția de a publica
din 1985, mai multe poezii din așa-zisa perioadă
de tranziție, de după 1989, dintre care aș semnala
Piața Buzești, poate cel mai „mimetic” tablou din
realitate al autoarei, și acesta conținând, totuși, o
amprentă de înger în final. Ana Blandiana citește
însă istoria în felul său propriu, paradoxal, și acest
lucru ni-l spune în poemul Secolul nostru (Reflu
xul semnelor, 2004): „Secolul nostru este secolul
trecut/ Noi suntem propria noastră istorie;/ Ce
stranie senzație a destinului încheiat/ Pe când
continuăm să fim!/ Materie primă a schimbă
rilor/ Care se vor pu
ne pe seama mileniu
lui nou,/ Victime ale
unor inundații./ Cu
tremure și revoluții/
Care nu ne mai sunt
destinate,/
Suntem
puși în fața faptului
împlinit/ Cum e pusă
sămânța în pământ/
Știindu-se totul: ce
plantă va crește,/ Ce
fructe va da,/ Dar nu
și când se va hotărî să
moară”.
Cele trei vo
lume de versuri ale
Anei Blandiana apă
rute în anii ’60 (Per
soana întâia plural,
1964, din care sunt
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sau somnul („E-atâta fericire/ C-aproape că ți-e
somn”) având rădăcini adânci în marea tradiție liri
că românească (Eminescu, Blaga, Arghezi), cu vise
și reverii care traversează contrariile, cu o expe
riență a uimirii naturiste echilibrând, ca niciodată,
conflictul moral, cu versuri limpezi, sentențioase,
stând alături de altele cu o cadență inconfundabilă.
erspectiva antinomică sau oximoronică do
bândește noi conotații. Astfel, antinomia în
lăuntru/în afară („Nu pot vedea și-nafară/
Și-nlăuntru în același timp”), sinonimă adesea cu
opoziția corporal/spiritual, ne atrage atenția și asu
pra faptului că imaginația poetei se naște nu din pre
zența obiectului, a ceea ce se vede, ci din absența
lui care impulsionează creația (Făcând lumină în
mine). În memorabilul poem Dealuri, dezvăluind
și o preferință a formei, incompatibilele concepte
viață/moarte coabitează în viziunea juxtapusă a
„dulcilor sfere-mpădurite” avându-și o jumătate
ascunsă în pământ iar cealaltă jumătate ascunsă în
văzduh.
Se preferă acum, spre deosebire de „înțele
surile clare”, clamate în poeme din trecut, „clipa
incertă” care „nu e nici moarte, nici gând”, pendu
larea între vis și viață, „amiaza-mbrățișată de frigul
dimineții și al serii” sau plutirea în blânda lumină
crepusculară a toamnei, care, arghezian (să ne
amintim „sufletul bucuros de moarte” din Niciodată
toamna!), ne învață cu fascinația ei cum se moare:
„Ce poate fi fericirea,/ Dacă nu această plutire/
Printre fructe și frunze,/ În raza de miere prăfoasă,
foșnind/ Pe locul vrăjit unde viața sfârșește/ Dar nu
începe moartea/ Și-ntre ele e numai/ Un limpede
jind” (Această plutire).
apacitatea Anei Blandiana de a defini și rede
fini lucrurile și abstracțiunile în formulări
aforistice e remarcabilă. O lume paralelă,
ireală, își face apariția cu această ocazie, căci sin
gurătatea, de pildă, e un oraș fericit „în valea din
tre suferință și moarte”, mirosul – „o cetate de
aer”, o „ctitorie a vântului”, un sat – „mai mult
miros decât imagine sau sunet”, cântul greierilor
– asemeni unui „palat isteric” plutind în văzduh.
Poezia trupului, care ocupă un loc bine determinat
în aceste volume ale maturității poetice, descrie, ea
însăși, o pendulare între vitalitatea excesivă și bea
titudinea metafizică. Întâlnim astfel, abandonat de
suflet, trupul în care bolborosește sângele și prea
plinul organic, „amar”, stimulat de lumina unui
„soare nerușinat”. Contrapartea sa fericită e trupul
blagian din Imn, „numai miros, numai auz, numai
privire”, golit de gânduri și dorinți, conectat însă la
ritmurile cosmice. La fel, iradiind miracolul de a fi,
trupul din Planetă fierbinte („vrăjit de sine însuși”)
sau cel aflat în mijlocul reveriilor somnolente din
Să stai în fân sau din Când voi fi-mbătrânit.
Experiența uimirii, a fascinației inexplica
bile în termeni raționali rămâne în urmă odată cu
placheta Stea de pradă (1985), ultimul volum pu
blicat de poetă până la schimbările din 1989. O exa
sperare de-abia mascată răzbate din aceste poeme
austere, majoritatea în vers liber, cu un discurs în
care se interpelează uneori cititorul, solicitândui-se reacția („E chiar atât de greu să ghiciți?”).
n n n
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Iluminările poeziei

reținute în antologie doar șapte poeme, Călcâiul
vulnerabil, 1966, A treia taină, 1969) aduc, în cli
matul poetic al momentului, tocmai curățat de ne
gura proletcultismului, un aer proaspăt, sonorități
noi, gesturi de superbie și intoleranță pe măsura
vârstei, un apel la gravitate și reflecție ce va deveni,
cu timpul, definitoriu pentru timbrul poetei, mul
tă oralitate, căci autoarea dramaticului discurs din
Torquato Tasso cultivă, alături de exprimarea ale
gorică, adresarea directă, declarativă, susținând nu
meroasele profesiuni de credință. Unele teme abor
date sunt recurente în lirica scrisă de poeții generației
’60 (tema copilăriei de după război, descoperirea tru
pului tânăr, tema căutării și a opțiunii, tema cuvintelor
care ne-ar media, în sens sartrean, accesul la realitatea
sensibilă). Într-un poem, de pildă, poeta deplânge
„darul tragic” de-a preface totul în cuvinte, așa cum
regele Midas transforma în aur orice obiect atins.
ema cuplului antinomic puritate/maculare, poa
te cam prea abstract-programatic tratată la în
ceputuri, va suferi multe metamorfoze pe par
cursul operei, ajungând să definească însăși arta po
etică a Anei Blandiana, pentru care scrisul poeziei
înseamnă o continuă îndepărtare de sinele empiric,
confesiv, un soi de „moarte a autorului”, redus, în
cartea care îl reprezintă, doar la vocea sa, pe cât se
poate de impersonală. Acest lucru îl vom citi însă deabia în 1981, într-un poem (Încă un pas) din volumul
Ochiul de greier: „Nu mă laud,/ Știu să mor cum
puțini oameni știu –/ Mă învelesc întâi în tăcere,/
Apoi în pustiu/ Și pornesc astfel încet, un pas,/ Încă
un pas și încă un pas,/ Până nu se mai vede din mine/
Decât un glas/ Așezat somptuos/ În al cărții sicriu”.
Deocamdată, suntem în anii ’60, și în Elegie de dimi
neață, poeta, imaginându-se în rolul zăpezii care a
„albit” peste noapte orașul, se adresează reprobator
locuitorilor insensibili care acoperă neaua imaculată
cu cenușa din sobe, sugestiv numită metaforic „pra
ful focului mort”. Tâlcul moral al poemului este evi
dent, dar ceea ce trebuie reținut, dincolo de încăr
cătura etică frecventă a versurilor, e faptul că Ana
Blandiana va recurge adeseori la asemenea personi
ficări de basm, creând o lume fabuloasă, de ipoteze și
conjecturi, în care zăpada vorbește, copacii văd sau
poeta se gândește cum ar fi dacă ar fi o lumânare
care să se consume treptat, de la un capăt spre altul
(Totul simplu).
Din volumele anilor ’60 să mai remarcăm
abordarea temei satului („Fiecare venim dintr-un
sat –/ Unii direct, alții trecând prin părinți”), care
va cunoaște dezvoltări pe cât de profunde, pe atât
de originale în plachetele care vor urma (Un cuib
de barză, Satul întreg, Satul în care mă-ntorc, Un
sat), ponderea olfactivului în câmpul senzațiilor ori
apelul, incipient pentru moment, la codul vegetal,
decisiv însă în imaginarul Anei Blandiana, căci plan
tele oferă cel mai bun exemplu al neprihănirii, dar și
al morții și renașterii ciclice.
Volumele anilor ’70 (Octombrie, noiembrie,
decembrie, 1972, Somnul din somn, 1977, la care
ar putea fi adăugat, ca un pandant, volumul Ochi de
greier, din 1981) conturează poezia de maturitate,
densă, gravă, învăluitoare, a Anei Blandiana, cu teme
precum moartea („Lumină luminând spre moarte”)
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Scurtă poveste
a vieţii mele
Sunt un învingător încă dinainte de a mă fi
născut și anume din momentul în care, aflat într-o
competiție cu două sute de milioane de spermatozoizi,
am ajuns primul la destinație. M-am născut la 6
noiembrie 1947, ceea ce poate crea impresia falsă
că am avut timp, până în prezent, să mă acresc, iar
locul nașterii a fost orașul Lugoj, ceea ce poate crea
impresia falsă că sunt bănățean (în realitate, părinții
mei, amândoi din nordul Moldovei, se aflau temporar
la Lugoj; în 1951 s-au întors în ținutul lor natal și s-au
stabilit definitiv la Suceava, astfel încât eu sunt și mă
consider bucovinean).
Spre deosebire de George Bacovia, autorul
versului „Liceu, cimitir al tinereții mele...”, eu aș
avea motive să declam: „Liceu, paradis al tinereții
mele...” Pe atunci eram supranumit „poetul orașului”
și eram răsfățat de fete care, la fiecare 1 martie, când
le prindeam câte un mărțișor în piept, mă lăsau să fac
numeroase încercări de înfigere a acului cu gămălie
în stofa bleumarin a uniformei lor școlare, ușor bom
bată în zona sânilor.
n 1965, am devenit student al Facultății de Limba
și Literatura Română a Universității din București
iar, în 1967, am fost anchetat de Securitate și dat
afară din UTC pentru „afirmații dușmănoase” la adresa
regimului comunist (de fapt, pentru unele observații
critice de bun-simț referitoare la modul de viață de
atunci și pentru scrierea unei inocente satire politice
licențioase, Țăran și secretar, parodie după Împărat
și proletar). Drept urmare am ratat șansa de a rămâne
asistent la catedra de literatură universală, de a mă
înscrie vreodată la doctorat, de a călători în Occident și
de a lucra la revista România literară (unde am ajuns
să lucrez abia după căderea comunismului, în 1990, și
de unde m-am retras în 2010).
În timpul studenției, am continuat să scriu ver
suri și le-am trimis, sub pseudonimul Ioana Matei, lui
Geo Dumitrescu, care, încântat de frumusețea lor, dar
și de ipotetica frumusețe a autoarei, mi le-a publicat
în Contemporanul și în România literară. În ultimul
an de facultate, tocmai când mă pregăteam să predau
unei edituri un volum de versuri intitulat Ospitalitate
regală, Nicolae Manolescu m-a îndemnat energic să
renunț la poezie și să scriu critică literară.
Tot în timpul studenției (iată cât de multe
lucruri făceam în același timp!), m-am îndrăgostit
de Domnița-Maria-Eugenia Andreiovici și m-am
căsătorit cu ea la 29 august 1970, în Catedrala din
Ploiești (cu două zile înainte, la Starea Civilă, la în
trebarea primarului „de bună voie și nesilit de nimeni
o luați în căsătorie pe Domnița-Maria-Eugenia...”
răspunsesem: „da, pe toate trei”).
Eu și Domnița am plecat în toamna anului
1970 ca profesori la o școală generală din Cașvana
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din județul Suceava (comună din care provine Luca
Pițu și în noroaiele căreia mi-am pierdut definitiv un
pantof). După șase luni am fugit îngroziți de acolo. Eu
am ajuns, nu printr-un concurs pentru ocuparea unui
post, ci printr-un concurs de împrejurări, la revista
Tomis din Constanța. Iar Domnița – la Biblioteca Ju
dețeană tot din Constanța. Acolo ne-am simțit bine,
foarte bine, extraordinar de bine, trăind peste 50 de luni
de miere. Totuși, în 1975, ne-am stabilit în București,
eu lucrând la ziarul Scânteia tineretului (unde mi s-a
găsit un loc potrivit la Suplimentul literar-artistic al
Scânteii tineretului – pe scurt, SLAST) şi Domnița – la
Editura Albatros.
poi... Am citit, am citit, am citit. Am scris, am
scris, am scris. Eu băteam noaptea la mașina de
scris iar vecinii (locuiam la bloc) băteau în calo
rifere, ca să fac liniște. Am publicat, în total, peste cinci
mii de articole de critică literară și treizeci de cărți:
• Preludiu, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1977 (critică literară)
• Jurnal de critic, Bucureşti, Editura Cartea Româ
nească, 1980
• Tudor Arghezi interpretat de..., Bucureşti, Editura
Eminescu, 1981 (antologie)
• Între da şi nu, Bucureşti, Editura Cartea Româ
nească, 1982 (critică literară)
• Dialog în bibliotecă, Bucureşti, Editura Emines
cu, 1984 (teorie literară)
• Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Bu
cureşti, Editura Minerva, 1986
• Prim-plan (35 de profiluri de scriitori români
contemporani), Bucureşti, Editura Eminescu, 1987
• Gheaţa din calorifere şi gheaţa din whisky (jurnal
politic, 1990-1995), Institutul European Iaşi, 1996
(Premiul Uniunii Scriitorilor)
• Întâmplări, Institutul European Iaşi, 2000 (proză)
• Ceva care seamănă cu literatura, Chişinău, Edi
tura Ştiinţa, 2003 (critică literară; Premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Bucureşti)
• Melania şi ceilalţi, comedie romantică în şap
te părţi, Bucureşti, Editura Publicaţiilor pentru stră
inătate, 2004
• Jurnal secret, ilustraţii de Ion Barbu, Bucureşti,
Editura Corint, 2005
• Istoria literaturii române contemporane (19412000), concepţia grafică de Mihaela Şchiopu, foto
grafii de Ion Cucu, Bucureşti, Editura Maşina de
scris, 2005 (Premiul Uniunii Scriitorilor; Premiul Aca
demiei Române)
• Jurnal secret. Noi dezvăluiri, ilustraţii de Florin
Ştefănescu (Linu), Bucureşti, Editura Corint, 2007
• Cum te poţi rata ca scriitor. Câteva metode sigure
şi 250 de cărţi proaste, Bucureşti, Humanitas, 2009
• Jurnal secret. Dezvăluiri complete. 2003–2009
(ediţie de autor, ne varietur), desene de Florin Ştefă
nescu, Bucureşti, Corint, 2009, reeditare în 2010
• Bărbat adormit în fotoliu. Întâmplări, viniete de
Florin Ştefănescu, Bucureşti, Editura Curtea Veche,
2010, reeditare în 2011
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Despre mine
• Cum se fabrică o emoţie, Bucureşti, Editura Ideea
Europeană, 2010 (teorie literară)
• Cum este să fii femeie?, dialog cu Lia Faur, Bucureşti,
Editura Maşina de scris, 2012
• Ioana Revnic, Convorbiri cu Alex. Ștefănescu, Bucu
rești, Editura All, 2013
• Texte care n-au folosit la nimic, București, Editura
All, 2014 (selecție din publicistica de după 1989)
• Un scriitor, doi scriitori, București Editura All, 2014
(întâmplări cu scriitori, ilustrate de Bogdan Petry)
• Mesaj către tineri. Redescoperiți literatura!, Bucu
rești, Editura Curtea Veche, 2014, reeditare în 2015
• Eminescu, poem cu poem. Luceafărul, Editura All, 2015
• Eminescu, poem cu poem. Călin (file din poveste),
București, Editura All, 2015
• Eminescu, poem cu poem. Venere și madonă. Ru
găciunea unui dac. Cugetările sărmanului Dionis.
Melancolie. Floare albastră, București, Editura All, 2015
• Eminescu. Poem cu poem. Scrisoarea III, București,
Editura All, 2015
• Eminescu, poem cu poem. Doină. Împărat și proletar.
Glossă. Epigonii. O, mamă..., București, Editura All, 2015
• Jurnal secret. Serie nouă, desene de Costel Pătrășcan,
București, Editura Corint, 2016
• Eminescu, poem cu poem. La nouă lectură (toate
poemele antume), București, Editura All, 2017 (Cartea
Lunii Noiembrie 2017)
• Eminescu, poem cu poem. La o nouă lectură (toate
poemele postume), București, Editura All, 2019 (Premiul
pentru eminescologie decernat de Fundația Credință și
creație. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta).
m îmbătrânit pe neobservate, m-am îngrășat, mi-am
ruinat sănătatea. Dar, în mod paradoxal, succesul
meu la femei a crescut. (Este, recunosc, un fals
succes, datorat unor doamne și domnișoare care, având
nevoie de mine, simulează dragostea, dar seamănă foarte
mult cu succesul.)
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De ce scriu
De câte ori am citit răspunsurile scriitorilor la întrebări
de genul „De ce scrieţi?” am fost dezamăgit. Mi se părea că
toate acele răspunsuri sună fals, că n-au nicio legătură cu re
alitatea, că fac parte dintr-o politică a promovării propriei
imagini sau doar dintr-o retorică a condiţiei de scriitor, folo
sită mecanic. „Scriu fiindcă n-aş putea trăi fără să să scriu”,
„scriu pentru a mări, cu mijloacele mele modeste, frumuseţea
lumii”, „de fapt nu scriu eu, prin mine se exprimă o conştiinţă
superioară” etc., acesta este genul de filosofări-poetizări de
care mă simt cu totul străin.
e ce scriu? Caut un răspuns în adâncul conştiinţei mele.
Vreau să trec dincolo de straturile de explicaţii con
venţionale care mi s-au sedimentat de-a lungul timpului
în minte. Sap, sap şi dau doar de sterilul mistificărilor suc
cesive, preluate de la alţii sau practicate de mine, la diferite
vârste, pentru a-mi lua avânt existenţial ori pentru a mă apăra
de dezaprobarea celor din jur.
De ce scriu? De ce dracu’ scriu de o viaţă întreagă,
când sunt atâtea altele de făcut pe lume? Mă uit în oglindă şi
văd un bărbat masiv, care ar putea să taie copaci în pădure sau
să împingă un tun prin noroaiele patriei şi care, în loc să se
ocupe de aşa ceva, stă toată ziua gârbovit la masa lui de scris,
cu cearcăne la ochi din cauza nopţilor nedormite, şi combină
la nesfârşit cuvinte.
Înainte de a începe să scriu, am compus versuri – oral.
Am fost un creator... folcloric. Bineînţeles, solitar. Aveam
şase ani şi mă aflam în grădina casei din Suceava, în care
locuiam atunci. Dintr-un măr a căzut un măr. L-am luat de jos
şi am început să scandez: „Am-un-măr mare/ Bun-de-vân-zare/ Dar-nu-vreau-să-l-vând/ Vreau-ca-să-l-mă-nânc.”
Întorc pe toate feţele aceste versuri-vestigiu de la şase
ani. Mă impresionează acel „ca” din versul „Vreau ca să-l
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mănânc”. L-am introdus acolo abuziv, numai ca sămi iasă ritmul. De unde ştiam eu însă ce e ritmul?
Dar ştiam? Mai curând, simţisem că lipseşte ceva
şi am adăugat o silabă. Probabil nu ştiam nici ce
înseamnă „a vinde”. Am preluat mimetic, de la ma
turi, ideea că de ceea ce vinzi nu te mai poţi bucura.
Sau ceva de genul ăsta.
u se întrevede deloc literatura în acest proto
text. Era mai curând o formă de exersare a
corzilor vocale. O răbufnire ritmică a unei
infantile exuberanţe de moment. Aşa cum loveam
cu o nuia, ritmic, pomii din livadă, biciuiam cu sin
tagme liniştea din jur.
Îmi amintesc apoi de o poezie compusă –
de data asta chiar compusă – la nouă ani, în clasa a
doua, de fapt, în vacanţa dintre clasa a doua şi clasa
a treia, în satul bunicii mele. Ţin minte totul amă
nunţit. Într-o noapte s-a răspândit vestea că undeva,
la marginea satului, arde o casă. Eu, fraţii mei şi
bunica ne-am îmbrăcat în grabă şi ne-am dus la faţa
locului. Casa era cuprinsă în întregime de flăcări.
Într-o parte a ei, grinzile de lemn, incandescente,
se frângeau şi se prăbuşeau în jerbe de scântei. Oa
menii se organizaseră ireproşabil. Aşezaţi într-un şir
neîntrerupt, de la fântână până la casă, îşi dădeau
din mână în mână găleţile cu apă, extrem de rapid.
A doua zi m-am aşezat la „masa de scris”
şi am aşternut pe hârtie, cu inevitabilele ştersături
de pe manuscrisul unui „poet”, poemul Incendiul:
„În flăcări arde-o casă-n noapte,/ Toţi oamenii s-au
adunat,/ Pe ici, pe colo se-aud şoapte/ Vorbind de ce
s-a întâmplat.// Părând o feerie-a nopţii,/ Scântei semprăştie în sus,/ Aduce la mulţi mari emoţii,/ Însă
de apă e răpus.”
emarc o exprimare stângace: „şoapte vorbind”.
Dar „aduce” la singular nu este un dezacord,
cum pare. Folosindu-l, aveam în vedere ca
subiect cuvântul din titlu, Incendiul. Încă o dovadă
că era vorba de o „compunere”, pe o temă dată, aşa
cum ni se ceruse de atâtea ori, la şcoală (la şcoală
însă prin compunere se înţelegea proză).
De unde ştiam cuvântul „feerie”? Dar „ră
pus”, care este un termen livresc? Probabil şi ex
presia „pe ici, pe colo” provine dintr-o carte de ver
suri citită la vârsta aceea. Sau din manualul şcolar.
Poemul întreg nu spune nimic despre mine. Este o
fereastră falsă, opacă. Mi se pare dezamăgitor să
existe un document de atunci iar el să nu aibă nicio
semnificaţie în legătură cu mine.
Şi totuşi, dacă îl citesc mai atent... Descifrez
un mod operativ şi judicios de a relata întâmplarea,
o solicitudine faţă de cititor, care îmi va fi proprie şi
mai târziu. (Şi pe care o voi repudia adeseori, pen
tru că-mi va aduce un prejudiciu: voi părea lipsit
de mister.) Şi mai descopăr ceva: existenţa a două
planuri. Unul artistic, în care incendiul are valoare
de spectacol („o feerie-a nopţii”), şi unul practiccetăţenesc („aduce la mulţi mari emoţii”).
Niciun ţăran dintre cei care au asistat la in
cendiu n-a văzut în el – de asta sunt sigur – ceva
frumos. Toţi îl considerau o nenorocire. Iar eu am
avut îndrăzneala să-l socotesc, pe cont propriu, „o
feerie”. Asta spune, poate, ceva despre mine. Des
pre cutezanţa de a trăi anumite sentimente pe pro
pria mea răspundere, fără a avea o confirmare din
partea celor din jur.
În general, însă, compunerea este imperso
nală.
Abia la cincisprezece-şaisprezece ani am
început cu adevărat să înregistrez în poeme felul
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meu de a fi. Recunosc, de pildă, într-un poem din
adolescenţă, cu titlul Poate..., încrederea mea în lu
me, elanul de a mă lăsa în voia ei, cu inima uşoară,
ca şi cum m-aş da pe un tobogan:
„Poate că totul e simplu şi clar,/ Noi încâlcim
urzeala luminii,/ Flori aşezăm laolaltă cu spinii,/
Tragem hotar unde nu e hotar.// Şi poate că lumea
e-un dans nevăzut,/ Numai dansând îl auzi cum pul
sează,/ Poate că noaptea e-o altă amiază/ Şi-un vis
câştigat este visul pierdut.// Poate că vorbele-s spu
se-n zadar,/ Fluviul goneşte mereu către mare,/ Poa
te că lumea e-un fluviu de soare,/ Poate că totul e
simplu şi clar.”
Dar... de ce scriam? Ce mă apucase? Părinţii
şi fraţii mei nu scriau. Şi nici printre colegii de şcoa
lă nu era vreunul care să scrie.
rocedez ca un arheolog al memoriei şi ajung
la o experienţă de la vârsta când încă nu ştiam
să scriu. Tata îmi citea cu glas tare cărţi de po
veşti şi cuvintele rostite de el mă transportau, mă
fermecau, îmi răvăşeau sufletul. Când rămâneam
singur, mă analizam, în felul meu. Ce se întâmplase
cu mine? Cum reuşise tata să mă tulbure? Ca să mă
lămuresc, am făcut o experienţă cu prietenii mei de
joacă. Le-am povestit ceea ce-mi povestise tata. Şi
am constatat că reuşesc şi eu să-i emoţionez!
Am descoperit astfel o putere nouă, mai
subtilă decât cea a mâinilor, pe care deja învăţasem
să o folosesc. (Aveam să citesc mai târziu, întrun manual de psihologie, că orice copil se simte
încântat când constată că o acţiune a lui are un
efect asupra realităţii înconjurătoare. Acel efect îi
confirmă propria lui existenţă. Plăcerea de a obţine
noi şi noi dovezi ale prezenţei sale în lume este atât
de mare, încât copilul va continua să spargă pahare
şi să răstoarne scaune, oricât de mult i-ar înfuria asta
pe maturi. De altfel, chiar şi unii maturi trântesc obi
ectele...)
Ascultătorii mei reacţionau ca nişte păpuşi
cu cheiţă. Când le descriam un balaur, îşi măreau
ochii, cuprinşi de spaimă. Când le povesteam cum a
fost păcălit ursul de vulpe râdeau în hohote şi băteau
din palme. Când deveneam incoerent, clipeau des,
nedumeriţi. Iar dacă mă îndepărtam de subiect, se
trezeau treptat, ca dintr-o vrajă, iar eu îi pierdeam de
sub control. Reluam testările şi mecanismul func
ţiona iarăşi.
La şapte-opt ani experimentul devenise mai
complex. Exageram dramatismul unei situaţii pentru
a obţine un efect mai puternic. Şi, tot exagerând,
constatam că de la un moment dat încolo nu mai
sunt crezut şi se ratează totul. O luam de la capăt, cu
o mai mare grijă pentru nuanţe. Căutam noi tehnici
de impresionare: recurgeam la suspense, la mărirea
numărului de personaje, la imitarea limbajului lor
ş.a.m.d. Făceam, cu alte cuvinte, literatură.
a începutul începutului a fost, deci, plăcerea
infantilă de a vedea că pot modifica starea su
fletească a celor din jur – sau măcar expresia
feţei lor – după cum voiam. Era şi o cruzime în acele
practici (ca şi atunci când speriam pisica, făcând-o
să creadă că o arunc în fântână). Dar o asemenea
cruzime unii scriitori o au şi la maturitate...
Scrisul, ulterior, a început să însemne şi alt
ceva pentru mine, dar nu mai contează, originea
unei activităţi este chiar esenţa ei. Se poate spune,
deci, că scriu ca să acţionez asupra celor din jur, ca
să-mi exercit – într-un mod inofensiv – puterea asu
pra lor. n
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i-au murit amândoi părinții, pe care i-am iubit mai
mult decât pe mine însumi. De tata mi-e atât de dor,
încât aș fi de acord să dispară în neant tot ce am scris
până acum, numai să îl mai văd o dată și să-l strâng în brațe.
Și de mama mi-e dor, dar mă ajută să nu sufăr prea mult o
plapumă făcută de mâna ei, de care mă simt noaptea îm
brățișat. Îi mai am pe frații mei, Alexandrina și Florin, amân
doi superiori mie ca intelectuali, cu mari realizări în munca
științifică, dar mai puțin vizibili decât mine.
Am făcut emisiuni TV, am scris piese de teatru care
s-au jucat, am ținut conferințe (care au fost aplaudate) etc.
Când fac o emisiune TV, cel mai mult îmi place momentul în
care o fată de la machiaj se uită atentă, de aproape, la fața mea
și mi-o mângâie cu un pămătuf diafan, încărcat de pudră. Am
primit premii numeroase (mai puține decât mi-aș fi dorit).
Am înființat și o editură, Mașina de scris, de care s-a
ocupat soția mea, ca directoare a ei. De soția mea nu m-am
plictisit niciodată. O privesc uneori când doarme și o înve
lesc. În studenție, era cea mai frumoasă fată din facultate.
Acum e cea mai frumoasă dintre noi doi. M-a înduioșat până
la lacrimi nu demult, când mi-a spus: „Alex, Alex, tu care ai
grijă de toate, de ce n-ai avut grijă să nu îmbătrânim?” I-am
răspuns: „Îmi pare tare rău, am fost neatent, m-am luat cu citi
tul și cu scrisul și am uitat.”
Cu banii câștigați pe Istoria literaturii române contem
porane mi-am făcut o casă la țară (în mijlocul unei livezi de
peste o sută de pomi, plantați toți de mine, încă înainte de
a-mi construi casa). Acolo îmi primesc cu drag prietenii, când
înfloresc pomii, când rodesc și când îi acoperă zăpada.
Și tot acolo, sub un cireș, aș vrea să fiu (nu înainte de
a muri) îngropat.

lucian blaga
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Vârstele poeziei
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C
olumul lui Lucian Blaga (1995 – 1961) in
titulat Poemele luminii (1919) aducea în
poezia română, sub semnul sincronizării,
o nouă estetică și o nouă sensibilitate, ambele de
factură expresionistă. Marile teme ale poeziei ex
presioniste – dionisiacul, transcendentul, vitalis
mul și panismul, erosul, miticul, cosmicul, origi
narul, apocalipticul... – au fost valorificate de Lu
cian Blaga, într-o modalitate personală.
Analizând fațetele constantului raport al lui
Lucian Blaga cu expresionismul, Marin Mincu a
utilizat, cu o deplină justificare critică, expresia
„blagianizarea expresionismului” ca proces liric
constând, în primul rând, în profunzimi de ordin
metafizic: „Pornind inițial de la expresionism,
Blaga își adaugă aripile metafizice pe care niciun
poet expresionist european nu le-a purtat; în exem
plaritatea aceasta înaltă, teoretică și practică, po
etul român realizând ceea ce am putea numi bla
gianizarea expresionismului” (Panorama critică
a poeziei românești din secolul al XX-lea, Editura
Pontica, 2007, p.242)0. În orizontul aceluiași as
pect se înscriu și poeziile târzii, „ancorate în for
mule folclorizante” și cele care ilustrează opțiunea
pentru o „acută muzicalizare” a versurilor.
„Blagianizarea expresionismului” se îm
plinește, desigur, și în alte modalități lirice. O
notă particularizantă a poeziei metafizice, constă
în efectele obținute în portativul unei revolte cu
întunecate accente existențiale: „De ce m-ai trimis
în lumină, Mamă,/ de ce m-ai trimis?// Trupul meu
cade la picioarele tale/ greu ca o pasăre moartă”
(Scrisoare); „Cu câinele și cu săgețile ce mi-au
rămas, mă-ngrop,/ la rădăcina ta mă-ngrop/ Dum
nezeule, pom blestemat” (Cuvântul din urmă).
lanul vitalist-dionisiac, prezent mai ales în
primele două volume (Poemele luminii și
Pașii profetului, 1921) alternează cu stări în
care incandescența trăirii se domolește în favoarea
unui expresionism orientat spre concretețea trans
figuratoare, de tip traklian, a imaginilor poetice:
„Cai galbeni și-adună sarea vieții din ierburi./
Mocnind sub copaci Dumnezeu se face/ mai mic/
să aibă loc ciupercile roșii/ să crească subt spatele
lui./ În sângele oilor noaptea pădurii e vis lung/ și
greu./ (...)/ Sub scut de stânci, undeva/ un bălaur
cu ochii întorși spre steaua polară/ visează lapte
albastru furat din stâni” (În munți, volumul Lauda
somnului, 1929); „O durere mi-a fost singurătatea
ta ascunsă,/ Dumnezeule, dar ce era să fac?/ Când
eram copil mă jucam cu tine/ și-n închipuirea
mea te desfăceam cum desfaci o jucărie” (Psalm,
volumul În marea trecere, 1924).
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întuneric, Euridice împlinește rolul polului fe
minin al spiritului blagian; este anima sa, „câtimea
feminină a ființei lui”.
În alte poezii, temele creștine, raiul și
iadul, sunt convertite în viziuni lirice de co
loratură „eretică” menite să tensioneze ideea de
mister pe care o conţine codul poetic al lui Lu
cian Blaga: „Ca un eretic stau pe gânduri și măntreb:/ De unde-și are raiul –/ lumina? – Știu: îl
luminează iadul/ cu flăcările lui! (Lumina raiu
lui). Sau: „Satanic câteodată flăcări – flăcări
uriașe –/ Ridică-se din iad așa de mari de-ajung/
Pân’ pe pământ deasupra: una dintre ele/ Ești tu
iubita mea –/O flacără, ce-o-ntinde cu sete iadul
după mine” (Flăcări).
alorificarea unor motive și teme filosofice,
precum tăcerea („Dar pe liman ce bine-i/
să stăm în necuvânt” – Ulise), panteismul
(„Umbra lui Dumnezeu e tot ce vezi,/ ce-n spa
țiu se desparte și s-adună” – Umbra lui Dum
nezeu), „marea trecere”, extincția... și, în etapa
expresionismului contemplativ, motive și con
cepții orfice, se circumscrie unei noi atitudini
creatoare care constă, în primul rând, în intelec
tualizarea emoției poetice și în asumarea unei
perspective „luminoase” asupra existenței: „Și
azi, dintr-o dată, neașteptat, acest răsărit!/ Ce cân
tec nemăsurat!/ Ca unui orb vindecat/ Lumea în
lumină mi s-a lărgit” (Schimbarea zodiei). Reve
lația frumuseții lumii („un foc veșnic viu”, în
definiția lui Heraclit) este rodul unei stări care
implică o dublă analogie: cu un orb ai cărui ochi
s-au vindecat, spre uimirea lui, dintr-odată, și,
respectiv, cea dintre cântec și un neașteptat răsărit
de soare – fenomen de factură ignee în orizontul
imaginarului diurn. Însăși lumina este o cântare
a cărei divină revărsare consumă, la fel ca un
foc, materia, cântecul și arderea aflându-se într-o
firească relație structurală: „Dacă lumina ar cânta/
Vărsându-și puzderia/ Am vedea cum cântecul/
Consumă materia” (Suprema ardere).
oetul se simte un fir dintr-o mare țesătură mu
zicală, un isonar (al unei arderi!) în simfonia
cosmică – deopotrivă cântec și ardere: „Cât
încă mai dura-va cântecul/ nu-ți fie nici cutre
murare/ și nici chin./ Sunt isonarul unei arderi/
să mai palpit?/ sau mai degrabă să apun?” (Laudă
văzduhului, s.n.). Elanurile vitaliste s-au domolit
iar înțelesul cuvintelor „ardere” și „foc” oscilează
între sensul de ardoare sufletească trăită pe durata
„marii treceri” și cel pe care îl au în literalitatea lor.
Verbul „a apune”, aflat în vecinătatea contextuală
a verbului „a palpita”, susține, la nivel conotativ,
înrudirea semantică dintre „a palpita” și „a pâlpâi”
(ca o flacără în declin!).
Înțelegerea lumii drept o cântare („Din
umbră mă ispiteam singur să cred/ că lumea e
o cântare” – Biografie) și asumarea credinței că
„nici o suferință nu-i așa de mare/ să nu se pres
chimbe-n cântare” (Catren) relevă o atitudine liri
că de factură orfică.
Slăvind lumea, cu sentimentul transcen
denței, și existența în dependența ei de dialectica
„trecerii”, poezia lui Lucian Blaga – din etapa
echivalenței dintre ardere și cântare – dobândește
valențe imnice. n
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reptat, discursul poetic al lui Lucian Blaga
a fost marcat de o evidentă de-retorizare a
gesticulației expresioniste. Tentației spiritua
lizării peisajului îi incumbă, în toate „pastelurile”,
o tensiune metafizică fără precedent în lirica au
tohtonă: „Pretutindeni pe pajiști și pe ogor/ sera
fimi cu părul nins/ însetează după adevăr,/ dar
apele din fântâni/ refuză gălețile lor./ Arând fără
îndemn/ cu pluguri de lemn,/ arhanghelii se plâng/
de greutatea aripelor” (Paradis în destrămare, vo
lumul Lauda somnului).
În poezia Vreau să joc (Poemele luminii),
elanul dionisiac, asumat doar ca deziderat („vreau
să joc”!), are un scop care implică, în spirit blagian,
aglutinarea dionisiacului, transcendentului și cos
micului, pe de o parte, în matricea concepției or
fice despre trup ca temniță a sufletului („O, vreau
să joc, cum niciodată n-am jucat!/ Să nu se simtă
Dumnezeu în mine/ un rob în temniță – încătușat./
Pământule, dă-mi aripi:/ săgeată vreau să fiu, să
spintec/ nemărginirea, să nu mai văd în preajmă
decât cer,/ deasupra cer,/ și cer sub mine”) și, pe
de alta, inversarea relației teologice dintre natura
umană, precum „ceva mic, limitat”, și nemărgi
nirea divinității. Natura umană – afirma Grigore
din Nyssa – „este doar ceva mic, limitat, dar ne
mărginită este Divinitatea; cum poate fi atunci cu
prinsă nemărginirea în ceea ce este mărunt? Și cine
se încumetă să spună că infinitatea Dumnezeirii
este circumscrisă în mărginirea cărnii ca într-un
vas?”
ub poleiala biblică a termenilor (Dumnezeu
și Satana) și a viziunii poetice din Pax magna
(Poemele luminii), este valorificată sugestia
orfică referitoare la natura duală a firii umane:
„Pesemne – învrăjbiți/ de-o veșnicie Dumnezeu
și cu Satana/ au înțeles că e mai mare fiecare/
dacă-și întind de pace mâna. Și s-au împăcat/ în
mine”... Potrivit mitului dionisiac, în varianta
sa orfică, oamenii au fost plămădiți de Zeus din
cenușa titanilor pe care i-a nimicit cu fulgerul,
sancționându-i, astfel, pentru vina de a fi băut sân
gele și de-a fi îngurgitat carnea lui Dionisos Za
greus. În consecință, natura umană, dependentă și
de Dionisos și de titani, este și divină și titanică.
Prin acest mit, doctrina orfică a impus așa-numita
cultură a vinovăției (căreia i se circumscrie, prin
reverberație religioasă, și mitul biblic al păcatului
originar).
Adesea, sub protecția mitului literar, Lu
cian Blaga își asumă libertăți creatoare față de
sensul și conținuturile anumitor mituri. Unde pașii
iubitei ating țărâna, pământul întunecat de odiosul
fratricid biblic îşi redobândește starea originară:
„Subt pasul tău, pe unde treci/ sau stai, pământul
înc-odată, pentru-o clipă,/ cu morții săi zâmbind,
se face străveziu” – A fost cândva pământul
străveziu). În Epitaf pentru Euridike, Lucian
Blaga „o salvează” pe Euridice, mutându-i, prin
resemnificare, „domiciliul” postsepulcral din întu
necata împărăție a lui Hades în întunericul – ai
doma celui dintr-o fântână – din adâncul ființei
poetului unde ea locuiește precum o stea: „Cineva
într-o zi te-a luat, Euridike, de mână/ ducândute foarte departe/ prin negura care desparte./ În
întunericul meu locuiești/ de atunci ca o stea în
fântână” (Epitaf pentru Euridike). În „celălalt”
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negre. Aş mai adăuga că nu e deloc întâmplător că Arghezi a tradus Amintiri
din casa morţilor de Dostoievski. La patru ani după cartea de debut întârziat
(Cuvinte potrivite), Arghezi publică a doua culegere de poezii, Flori de mucigai
(1931), mult mai omogenă şi, oricum, provocatoare prin limbajul desferecat
şi toposul poetic insolit. Calvarul închisorii constituie impulsul creator pentru
concepţia acestor poeme „negre”, o suită de scene şi portrete, în spirit realist,
ale „omului din subterană” (fără nici un fior dostoievskian). Premisa poetică
este de recuperare a mediului uman periferic – supus unei vieţi infernale –, o
recuperare deopotrivă estetică şi morală. Considerând acest volum „operă de
rafinament, de subtilitate artistică”, G. Călinescu adăuga, îndreptăţit, în Istoria
literaturii...: „Cu Flori de mucigai arta lui Arghezi se preface în aşa fel încât,
formal, putem afirma că poezia argheziană autentică, lipsită de orice ecouri stră
ine, aici începe.”
n „geniala artă poetică” Testament – cum o defineşte Nicolae Manolescu –
se găsesc, într-adevăr, germenii ciclurilor originale din creaţia argheziană.
Am reţinut din crezul testamentar un fragment care trimite direct la
Flori…: „Din bube, mucegaiuri şi noroi/ Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi/ Biciul
răbdat se-ntoarce în cuvinte/ Şi izbăveşte-ncet pedepsitor/ Odrasla vie-a crimei
tuturor.” Elementele poeticii conturate în Testament sunt completate în poemul
titular al celui de-al doilea volum, dedicat prietenului de-o viaţă Al. Rosetti. Din
poziţia lui ingrată de părtaş la viaţa infernală din spaţiul închis, autorul devine
martor obiectiv al mizeriei umanităţii: „Le-am scris cu unghia pe tencuială,/
Pe un părete de firidă goală,/ Pe întuneric, în singurătate”. Evocând viaţa în
detenţie, „stihurile de groapă” trimit la umanitatea degradată şi, în genere, la
degradarea materiei care e contracarată cu aspiraţia către absolut, sub auspiciile
atemporalităţii şi percepţiei extincţiei: „Sunt stihuri fără an,/ Stihuri de groapă,/
De sete de apă/ Şi de foame de scrum,/ Stihurile de-acum.” Autoportretul schiţat
al poetului de la început pune accentul pe singurătatea absolută şi întunericul
care îl înconjoară între zidurile cu „firida goală” ale temniţei, acolo unde creaţia
presupune „caznă”, durere şi suferinţă. Stihurile scrise în această stare cu „un
ghia îngerească”, sunt spontane şi percutante, întrucât truda poetică n-a fost
nicidecum uşurată de ajutorul spiritual aşteptat dinspre supra-lumea sacră care
distribuie îndeobşte harul divin: „Cu puterile neajutate/ Nici de taurul, nici de
leul, nici de vulturul/ Care au lucrat împrejurul/ Lui Luca, lui Marcu şi lui Ioan”.
Densitatea discursului derivă, în acest context, din valorificarea unor motive
animaliere cu funcţie simbolică (taur, leu, vultur) trimiţând evident la făpturile
vii din jurul scaunului ceresc. Paradigma biblică – invocarea evangheliştilor
Luca, Marcu şi Ioan – apare în antiteză cu imaginea poetului contorsionat între
har şi lipsa de har, dorindu-se un poet al făpturii/creatului care se opune trans
cendenţei.
rghezi preface aici inesteticul în estetic, fără niciun efort de înfrumu
seţare. El coboară nu doar în subteranele existenţei, ci şi ale limbajului,
adăugându-le arhaismelor expresia populară şi argoul colorat al puşcă
riaşilor. Simbolul ordonator al mucegaiului sugerează, în fond, ideea poetică
din substrat. Aşa cum ciuperca parazită provoacă degradarea mediului până la
descompunerea materiei, universul carceral determină specificul vieţii larvare
a osândiţilor, al căror destin îi împinge implacabil spre moarte. Aşa se explică
scenele naturaliste accentuate din lupta crâncenă descrisă în La popice, ca să mă
rezum la un singur exemplu: „ O palmă i s-a lipit pe gură,/ În creştet pumnul
puse-o lovitură,/ Bocancul îi ajunse până-n maţe./ O clipă, văzu numai stele şi
aţe –/ Şi şovăi pe un călcâi./ A! vrei să birui şi ai dat întâi!” Imaginea de ansam
blu a lumii tragic-pitoreşti, văzută de poetul-martor, este comparabilă cu tabloul
vivant al ocnaşilor din romanul Zahei orbul al altui mare scriitor întemniţat – de
comunişti, însă –, Vasile Voiculescu.
Ca un monografist al lumii hoţilor şi ucigaşilor, Arghezi nu pierde din
vedere nici un moment semnificativ din viaţa oamenilor damnaţi: originea şi
motivele arestării lor, intrarea în universul închis, încăierările sălbatice şi bolile
deţinuţilor, stagiul din spital sau morgă; sunt întâmplări sau locuri ale morţii
predestinate. Începând cu perspectiva lirică asupra convoiului de condamnaţi –
după încătuşarea care anihilează sentimentul libertăţii – trecând frontiera dintre
„tărâmuri”: „În potcovăria cu clăbuci de lumină/ Lăcătuşii le-au bătut călare/
O verigă-ntre picioare/ Şi la glezna mânii/ Ca să poată hodini stăpânii,/ Cât,
munciţi pe caldarâm/ Hoţii trec dintr-un tărâm într-alt tărâm.// O şchiopătare de
vulturi căzuţi din stele/ Prin oţăţitul întuneric tare;/ O răstignire fără cruci şi fără
schele,/ O Golgotă şeasă, fără altare”. Încheind cu scena din morga închisorii
n n n
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a începuturi, Tudor Arghezi şi George Bacovia (născuţi la un an distanţă:
1880 şi 1881) s-au modelat în climatul simbolist întreţinut de Al. Mace
donski la Literatorul, mai cu seamă sub influenţa simbolismului fran
cez. Şi amândoi vor debuta în revistele înfiinţate de acesta: Bacovia – chiar
în Literatorul, în 1899, iar Arghezi, la 16 ani, în gazeta Liga ortodoxă (1895),
semnând cu numele prescurtat Ion Theo. În acest climat au intrat în contact cu
poezia lui Charles Baudelaire, precursorul recunoscut (tacit) al lui Mallarmé şi
Rimbaud. Spre deosebire de autorul Plumbului, Arghezi îşi manifestă afinitatea
şi prin traduceri. Tălmăcirile sale – adesea cu „trădări” lingvistice specific ar
gheziene – vor rămâne, însă, în publicaţiile vremii, până când Mitzura Arghezi
le va reuni în seria impunătoare de Scrieri, mai exact în volumul al cincilea
din 1964. Din poemele alese de traducător (Albatrosul, Binecuvântare, Muza
bolnavă, Duşmanul ş.a.) nu transpare încă înclinaţia către Florile răului. Doar
în prefaţa amicală care însoţeşte volumul Les Fleurs du mal/Tălmăciri, publicat
de mediocrul Al. Westfried în 1932, poetul nostru sugerează că ar proiecta
traducerea integrală a ciclului baudelairian. Între timp, Al. Philippide realizează
cea mai bună transpunere în română a versurilor lui Baudelaire în volumul Flori
alese din Les fleurs du mal, ediţiile din 1934 şi 1945, iar intenţia argheziană
rămâne în faza de proiect. Semnificativă este, în schimb, menţiunea editorului
(Editura Forum) de pe manşeta cărţii: „Dintre cei cari au insistat mai mult şi în
tălmăcirile cărora Baudelaire şi-a găsit perfecţiunile integrale au fost d(omnii)
Al. Philippide şi Tudor Arghezi.”
Criticul care pune la punct, primul, gradul influenţei baudelariene
asupra liricii lui Arghezi (şi Bacovia), argumentând diferenţele organice, este
Vladimir Streinu. El distinge în formarea poetului român două etape: asimilarea
baudelaireianismului şi diferenţierea creatoare. Prima etapă este ilustrată doar
prin poemele de tinereţe (scrise până în 1916), fiind marcată de un „lirism dez
voltat din contemplarea necrofilă a cadavrului iubitei” şi alte amănunte de sen
zaţional care trimit la Florile răului. Dar perioada de asimilare va fi repede
depăşită datorită „geniului verbal arghezian”. Comentând apoi antinomiile
din lirica lui Baudelaire, criticul remarcă o atitudine poetic pozitivă în cazul
lui Arghezi. Întrucât comunicarea directă „cu Divinitatea îl descarcă de osânda
satanismului, care întunecă fără speranţă poezia omologului său francez; şi
aceeaşi răsturnare afectivă în cazul tuturor opoziţiilor morale care îl încearcă.
Poezia lui se luminează de aceea ca şi paradiziac în cele din urmă, diferind cu
totul de refuzul baudelaireian al existenţei. Căci energia vitală, care îi susţine
copleşitoarea materialitate a expresiei, îl duce la afirmaţii lirice capitale.”
Trebuie să recunoaştem că influenţa poetului spleen-ului şi al corespondenţelor
simboliste este transparentă la Arghezi în grupajul omogen al Agatelor negre,
scris în acest interval de asimilare a poeticii baudelariene, mai pregnant în
conturul universului macabru. În 1904, când înfiinţează, împreună cu V. Deme
trius, revista Linia dreaptă, tânărul Arghezi publică acolo mai multe poeme
concepute sub influenţa lui Baudelaire – după ce se despărţise în chip manifest
de primul maestru, Macedonski –, grupate sub titlul generic amintit (proiect ră
mas în manuscrise). Este de reţinut că acest grupaj a fost semnat pentru prima
dată cu pseudonimul de consacrare Tudor Arghezi, provenind, după ultimele
indicii documentare, din numele mamei sale reale, Rosalia Arghesi (nu aceea
indicată în certificatul de naştere).
e ştie că ciclul Psalmilor şi prozele satirice din volumul Icoane de lemn
sunt rodul amintirilor vieţii monahale de la Cernica şi stagiului de secretar
la Mitropolie între anii 1900-1905. În cazul Florilor de mucigai, expe
rienţa existenţială care deschide supapele creaţiei este – la polul opus – viaţa
„mizerabililor” din închisoarea interbelică. În 23 februarie 1919, regele şi guvernul
liberal de-atunci intentează un proces răsunător pentru colaboraţionism, în care
sunt acuzaţi 24 de gazetari care publicaseră la ziarele pro-germane din timpul
primului război mondial. În fruntea lotului de arestaţi se afla veteranul prozei
clasice româneşti, Ioan Slavici – dintre poeţi, trăia încă Alexandru Macedonski.
El şi tânărul Arghezi (singurii scriitori din grupul ziariştilor), care colaboraseră
la Gazeta Bucureştilor, vor fi condamnaţi la cinci ani de puşcărie sub acuzaţia de
„atentat la siguranţa statului”. Vor fi eliberaţi, totuşi, din închisoarea Văcăreşti
prin intervenţia publică a unor personalităţi precum Nicolae Iorga şi N. D. Co
cea. (Prin ironia sorţii, după două decenii – în 1943, în Bucureştiul, iarăşi, sub
ocupaţie germană –, Arghezi este din nou arestat şi condamnat la trei luni de
puşcărie, din cauza pamfletului antifascist Baroane.) Reacţia creatoare a poe
tului şi prozatorului a fost imediată. În acei ani, 1919-1920, câteva poezii, care
vor alcătui ciclul Florilor de mucigai, sunt publicate în gazeta Hiena. Tot acolo
apar şi fragmente din prozele pe aceeaşi temă, care vor constitui fondul Porţilor
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n acea zi din vara anului 1967, eram cu mama pe
Bulevardul Magheru, urcând de la Piaţa Unirii spre
Universitate, traseul preferat în rarele noastre des
cinderi în Bucureşti. Ca orice provinciali care ajung în
capitală, făceam niscai cumpărături, nu înainte de-a ne
clăti puţin ochii cu râvnitele frumuseţi citadine. Totuşi,
ceva nedefinit, o tăcere misterioasă într-un loc cunoscut,
de obicei, prin animaţie, făcea să-mi cenzurez bucuria re
întâlnirii, fie şi numai stradală, cu magazinele mele pre
ferate: Vulturul de mare şi Victoria. Deodată, ca într-o
poveste, misterul s-a dezlegat: o mare de oameni care
cobora spre noi nefiresc de lent, tăcută, învăluită parcă
într-o ceaţă fumurie; o procesiune ciudată, impresionantă
prin grandoare pentru copilul de 12 ani venit dintr-un
pierdut sat ilfovean şi obişnuit doar cu înmormântările de
la ţară, mai intime, pământene putem spune, prin partici
parea restrânsă care le era specifică. Tăcerea asurzitoare
a petei negre, compacte, ce se scurgea spre noi, dădea
întregului un aer de sfârşit de lume care m-a înfricoşat.
Nici mulţimea coroanelor înşirate pe zeci de metri, de
parcă întregi grădini de flori se pogorâseră de undeva pe
pământ, nu mi-a putut goni senzaţia că, în plină zi, aluneca
peste noi, tot mai apăsat, de neoprit, o negură ciudată.
Din uşa unui magazin, cineva, în sfârşit, a dezlegat mis
terul: asistam la procesiunea de înmormântare a lui Tudor
Arghezi.
Aşa s-a petrecut prima mea întâlnire cu un scri
itor; înainte de a-i parcurge cărţile, l-am petrecut şi eu de
pe margine, preţ de câteva minute, cu privirea, cu gândul
meu confuz, pe cel care colindase de atâtea ori Cu bas
tonul prin Bucureşti, şi care se ducea acum, pentru ultima
dată, spre Mărţişorul său îmbrăcat în cireşi, spre Prisaca
vegheată de duhul lui Zdreanţă.
Auzisem, desigur, şi eu de Tudor Arghezi şi de
celebrul său căţel, ba chiar îi văzusem şi chipul la senec
tute, de „bijutier obosit” după ce o viaţă întreagă migălise
la cuvinte, pe coperta cărţii Cu bastonul prin Bucureşti,
ajunsă nu ştiu cum şi-n mica noastră bibliotecă de ţară.
(Poate o cumpărase tata ca să-şi mai ostoiască dorul de
Bucureşti, după ce, ca agronom la fermele patriei, co
lindase de zeci de ani câmpurile Bărăganului). Şi iată
cum, pe neaşteptate, aveam şi eu privilegiul de a asista
la ultimul omagiu adus marelui poet de bucureşteni şi
oficialităţi – de unii cu sinceritate, de alţii, probabil, cu
o bine ascunsă prefăcătorie. Abia peste ani am desluşit
enigma: marea poezie de altădată a lui Arghezi îi adusese
pe unii, cei mai mulţi, în uriaşul convoi iar nenumăratele
compromisuri ale poetului din anii „puterii populare” („o
salvare cu mari pierderi”, potrivit lui Alex Ştefănescu) îi
alipise şi pe ceilalţi, mai puţini, în acelaşi şir nesfârşit,
dar mai în faţă. Ostilitatea de care avusese parte o lungă
perioadă de timp din partea oficialităţilor comuniste se
topise brusc în jarul unor creaţii minore, conjuncturale, în
care poetul se hotărâse să sufle câţiva ani, tot mai obosit şi
resemnat. Comportamentul lui contradictoriu, manifestat
de-a lungul întregii vieţii, nu se dezminţise nici în ultima
perioadă. Mai târziu, rememorând totul, am înţeles că,
atunci, în acea zi tristă, cu fiecare metru parcurs de carul
mortuar, cu fiecare pas al mulţimii însoţitoare, raportul
temporar al poetului cu puterea comunistă rămânea în
urmă, urcând, concomitent şi sigur, spre cel definitiv, cu
divinitatea.
l doilea moment/a doua întâlnire s-a petrecut câţiva
ani mai târziu, pe acelaşi bulevard Magheru, cam
în dreptul faimosului cinematograf Luceafărul, tot
într-o zi de vară. Între timp, mă dedulcisem cu nesaţ la
citit, îmi clădeam biblioteca mea, ştiam nume de autori şi
de cărţi, aşa că n-am fost luat pe nepregătite, chiar dacă
personajul despre care va fi vorba nu mai era, atunci, în
prim-planul vieţii literare. Alţii erau scriitorii „vedete”,
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publicaţi, cum se ştie, în tiraje uriaşe şi cu portretele
urcate prin manuale şcolare.
şadar, în masa trecătorilor anonimi, am zărit la
un moment dat un bătrân care nu avea cum să
nu-ţi atragă atenţia; în primul rând, prin ţinuta
vestimentară de-un rafinament aparte, nepotrivit,
totuşi, locului, în marea de îmbrăcăminte lejeră, de
mijloc de vară; costumul deschis la culoare, de in,
cu o croială impecabilă, ce estompa gârbovirea ac
centuată a purtătorului, şi o pălărie de pai, cu bo
ruri largi, dădeau nobleţe unui trup cândva falnic,
care, acum, înainta cu greu prin mulţimea pestriţă
şi străină.
Al. Rosetti, căci despre el este vorba, era,
atunci, întruchiparea perfectă a portretului pe care,
mai târziu, aveam să-l aflu cu încântare din spumoa
sa carte a lui Costache Olăreanu Ucenic la clasici:
„Foarte elegant, cu bărbia lui proeminentă, pare o
pasăre de baltă cu apa ajungându-i până la genunchi”.
„Apa” de atunci, pe care o străbătea cu greu, era
marea de oameni, care nu ştiu până unde îi ajungea,
dar de care se detaşa clar, aducând pe acel trotuar
aglomerat, nepăsător şi distrat, ştaiful unor vremuri
apuse. „Bizantinul politicos”, cum îl numise E.
Lovinescu, descendent al unei ilustre familii, omul
de lume şi cultură interbelică, fostul conducător al
Editurii Fundaţiilor Regale, cel care îngrijise mo
numentala ediţie Eminescu, Istoria românilor în 5
volume de Constantin Giurescu şi Istoria literaturii
române a lui Călinescu, prietenul şi editorul lui Ion
Barbu, lingvistul, academicianul şi profesorul de la
Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti,
părea chiar şi aşa, ruinat de timp, abia descins din
călătoriile sale greceşti sau poate de la o întâlnire
de taină cu poetul-matematician, la care au „bătut
medalii şi-au comemorat victorii”. L-am văzut şi
eu, dintr-o dată, pe bărbatul falnic din spumoasa
corespondenţă cu Ion Barbu, chemat urgent de la
Bucureşti de „însinguratul” turist prin Europa, fie la
Stockholm, pe „ţărmul plin de regine ostrogote”, fie
la Utrecht, „târgul magic, numai canaluri, clopoţei şi
case de pantomimă”, cu „negustorese ermetice (dar
monumentale) sau frenetice făpturi neptuniene”,
spre (ne)livreşti desfătări.
Iată două momente, două întâlniri cu un ma
re scriitor şi un la fel de mare profesor şi editor, care
mi-au rămas după atâţia ani în memorie, extrase
din modesta mea călătorie „înspre capătul niciodată
atins al cuvintelor”, cum spune Marcel Moreau.
Două amintiri, ca două „cioburi de oglindă” în care
m-am revăzut şi eu aşa cum eram în urmă cu mulţi,
cu foarte mulţi ani. n
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Prima piesă din culegere trasează, dintru început,
atmosfera predominantă, evocând un arhanghel
cu aripile murdare de funingine. Arhanghelul își
dăduse foc, dar uitase că, de altă esență fiind, n-ar
fi putut să ardă. Un alt poem (Târziu) împrumută
toate semnele epocii, înfățișând o lume degradată,
în care o stea de pradă pândește pe un cer „acid”,
în vreme ce apusul de soare e „rânced” iar răsăritul
„trucat”. Singura soluție de salvare e fuga din
realitate: „O fugă în somn, în tăcere,/ În cărți, în
alcool,/ Ce contează este să fie/ Cât mai completă”.
Finalul versurilor recurge la o comparație enormă
care le sporește mesajul și cu o notă ironică: „Și
totul știut de milenii,/ Frumoasele milenii de
altădată/ Când fugeam în păduri…/ Acum, numai
în propriile noastre măruntaie”.
Singurul volum din anii ’90 (Arhitectura
valurilor, 1990) aduce, într-un univers resimțit
ca haotic și irespirabil, tema înstrăinării („Identic
cu mine mi-e chipul/ Din ce în ce mai străin”),
temă ilustrată, la o distanță de zece ani, în placheta
Soarele de apoi (2000), dar și în volumul din 2004
Refluxul sensurilor („Din ce în ce mai străină/ Cu
tot mai puțini cunoscuți,/ Tot ce-mi era familiar/
A lunecat/ În marea lumină”). Unele poeme merită
a fi citate, măcar parțial, pentru abordările lor
surprinzătoare în cadrul repertoriului tematic al Anei
Blandiana. Astfel, din culegerea din 1990, un poem
(Valurile), cu o viziune oarecum schopenhaueriană
asupra istoriei care se repetă, ”cu aceleași crime, în
același iad”, la fel cum cad valurile pe-același loc.
Din Soarele de apoi, invocația tulburătoare către
Apollo: „Vino, Doamne, să vezi poezia săracă/ Și
poeții căzuți sub istorie blestem,/ Vino, gol și frumos
și, de ți-e frig, îmbracă/ Haina strâmtă a acestui
poem”. Din Refluxul sensurilor, această meditație
despre ceea ce ne-ar putea rezerva viitorul: „Cai
și poeți,/ Din ce în ce mai rari,/ Mai fără de preț,/
Mai greu de vândut./ Negri, suri, albi,/ Din ce în
ce mai albi,/ Apoi transparenți, invizibili/ Într-un
viitor/ Fără ei/ Invizibil el însuși”.
Culegerile care urmează acestora sporesc
în complexitate, în aflarea de soluții existențiale,
în capacitatea cognitivă și inventivă. Patria poetei
se arată, de exemplu, a fi deopotrivă coala de
hârtie de format A 4 și cea a „neliniștii” în care se
așteaptă să se ivească miracolul scrisului (Patria
mea A 4, 2010). Ca răspuns la tema „neînțelesului”
(„O lume din care înțeleg atât de puțin”) reapar
preferințele senzoriale binecunoscute, aliate ale
sufletului: „Afară pe coline sufletul/ Își regăsește
respirația,/ Verdele ierbii îi face bine,/ Rostogolit
prin otava/ Jumătate iarbă, jumătate mireasmă,/
Respiră adânc, inspiră, expiră/ Primăvara care tre
ce prin el/ Curățindu-l de spaime”.
În lirica reflexivă, eliptică din Orologiul
fără ore (2016), poeta înconjoară meditativ câteva
ilogisme din existență și din condiția umană,
pentru ca în Variațiuni pe o temă dată (2018), Ana
Blandiana să ne propună, de fapt, nu poeme, ci
un poem unic, tandru și vizionar, despre dragostea
care desființează frontierele dintre viață și moarte,
realizând o osmoză miraculoasă între lumea de
aici și lumea de dincolo.
O realizare pe măsura credo-ului acestei
mari poete despre poezie: „Am crezut întotdea
una că poezia nu trebuie să strălucească, ci să
lumineze”. n
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Marin Preda,
omul interior
pre regretul meu nu l-am cunoscut personal
pe Marin Preda, așa încât, cu excepția unor
mărturii ale celor care i-au stat mai mult în
preajmă, portretul intelectual și moral pe care îl
am în minte îşi trage substanţa din impresiile pe
care le păstrez de la întâlnirea organizată de Uni
versitatea bucureșteană, la puțin timp după apa
riția ultimului său roman. Dincolo de aparențele
pe care le degajă o persoană de o încântătoare
normalitate, retrasă și interiorizată, fără nimic rigid
sau spectaculos în gesturi, păstrez imaginea vie a
omului și scriitorului Preda. Mă refer în primul
rând la naturalețea cu care vorbea și asculta, con
centrat și profund, ascuns după lentilele groase ale
ochelarilor, aureolat de lumina propriei demnități,
asemenea lui Moromete, dar și chinuit în gesturile
de a descifra adevărul ascuns al ființei umane și
al istoriei. Îi citisem cărțile; întâlnirea cu operele
lui Marin Preda, fie că este vorba de eseuri, fie
că aducem în discuție unele romane care i-au
asigurat o celebritate timpurie, constituie și astăzi
sedimente ale amintirii, înscrise în devenirea cul
turală a fiecăruia dintre noi.
rivită dintr-o perspectivă exclusiv spirituală,
biografia lui Marin Preda începe în momen
tul în care acesta devine un „ales”. Scriitor
cu largi posibilități de exprimare, s-a dovedit un
prozator complet, cu o angajare totală în scris și
unul dintre cei mai originali în ordinea profun
zimii observațiilor asupra vieții. Marin Preda a
fost stăpânit de vocația scrisului din prima tine
rețe până în cea din urmă zi a vieții sale, deși
diferite semne ale acestei înclinații e de presupus,
după propria-i mărturisire, să le fi resimțit întrun fel chiar și mai devreme: „O vocație tulbure
și incertă m-a stăpânit și în anii de școală și mai
târziu (...). N-am presimțit literatura în copilărie.
În privința aceasta, nu am fost precoce. Singurul
lucru pe care îl țin bine minte este că, la 13 ani,
am luat cunoștință de mine. Mi-am dat seama
că există în mine o anumită ființă de care eram
conștient.” Gata să parcurgă o lungă aventură a
cunoașterii prin literatură, Marin Preda își sta
bilise un calendar afectiv al lecturii, cu o extensie
și o diversitate de-a dreptul uluitoare, începând
cu Biblia încă din anii în care este trimis cu oile
pe câmp („Citisem, pe islaz cu caii, Biblia...”)
și are, ca păstor, probleme cu pândarul satului și
cu Bisisica, oaia cea rea. „Când mergea cu noi
la câmp, povestește Ilinca, sora sa, nu uita nicio
dată să ia cartea cu el, mai degrabă ar fi uitat
mâncarea...” „Din acel timp, își amintește Ionel
Georgescu, cel de al doilea învățător al său, cred
că era pe la sfârșitul clasei a șasea, am început să-i
împrumut cărți pe care mi le înapoia totdeauna
repede, cerându-mi altele. În foarte scurt timp, nu
am mai avut ce să-i dau și a trebuit să împrumut de
pe la colegi sau să-l trimit pe el după ele.” „A citit
de ne-a omorât cu cititul...”, va adăuga prietenul
său Milică Roșu, surprins de intensitatea stărilor
de bucurie ale băiatului lui Tudor Călărașu în fața
„comorilor” din cufărul vecinului Cârstea al lui
Ion Dumitrache și din podul lui Nicolae Stroescu,
venit în sat de la Roșiorii de Vede. Citea cu interes
orice, tipurile sale de lectură reprezentând un
efort de acomodare cu cele mai diverse genuri.
Le studia nu doar ca pe niște modele de urmat, ci
şi ca pe niște importante acumulări de experiență
pentru o mai bună înțelegere a oamenilor. Dacă
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simțea totuși atras, între altele, și datorită aversiunii
acestuia faţă de „trufi[a] uman[ă], generatoare de atâtea
josnicii”. În această manieră este refăcut drumul spre
experiențele primordiale trăite în copilărie, cu mo
mentul când, îmbolnăvit de friguri, i se țese cămașa de
înmormântare, discuția cu sanitarul satului despre imi
nența decesului, calendarul lecturilor și al primelor în
cercări literare, impactul marilor cărți, reveriile de pe
câmp sau de pe prispa casei din Siliștea-Gumești. Este
de la sine înțeles ca aceste evenimente biografice să i
se alieze într-un mod fericit naturii sale reflexive și, ca
atare, să-și găsească un loc în Imposibila întoarcere
(1971) și Viața ca o pradă (1977), dar și într-un tip de
carte explicativ-confesivă, în genul Convorbiri cu...,
așa cum sunt acelea cu Borges, Ionescu, Dalí etc. din
Încercarea labirintului (1990), în care Claude-Henri
Rocquet întreabă și Mircea Eliade răspunde.
iața ca o pradă lămurește, sub o multitudine
de aspecte, drumul parcurs de autor, de la anii
formării sale – școala, „parada dascălilor”,
lecturile semnificative, tribulațiile unei existențe
precare, primele contacte cu viața literară – până la
debutul și lansarea în epocă a celui dintâi volum al său.
Putem să raportăm această carte la Anii de ucenicie
ai lui Mihai Sadoveanu sau la Hronicul și cântecul
vârstelor de Lucian Blaga, mai mult memorialistică
superior nostalgică decât eseu, în genul însemnărilor
lui E. Lovinescu din Memorii și al paginilor confesive
din culegerea de articole cuprinse de Liviu Rebreanu
în Amalgam ori din Sărbătoarea continuă a lui
Hemingway. Treptat, Marin Preda abordează tot mai
insistent diverse idei literare și politice, precum şi
probleme morale dintre cele mai grave. Tocmai de
aceea, este comparat, în calitate de moralist, cu di
ferite nume de prestigiu din acest domeniu. Une din
tre cele mai pasionante conexiuni posibile este aceea
cu Dicționarul de idei primite de-a gata al lui Gustave
Flaubert.
vocările celor mai importante momente ale
unei existențe dominate de amintirea satului
se intersectează cu meditații menite să ducă la
o viziune tolstoiană, echilibrată, asupra lumii, a di
mensiunii umanului în confruntarea cu marile mis
tere ale lumii văzute și nevăzute. A revela, atât cât
se poate revela prin cuvânt, caracterul şi geniul lui
artistic, omul interior inconfundabil și inimitabil, pe
scurt portretul proteic ale lui Marin Preda, este un
act de cultură necesar într-un prezent contaminat de
absurditate și agresivitate. Scriitorul Marin Preda,
după cum, în sens modern, Thomas Mann l-a numit
pe Goethe, nu se lasă trăit de viață, ci o transformă în
istorie și o reprezintă; are deci conștiința ei. n
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la paisprezece ani, după cum o mărturisește el însuși
în convorbirile cu Florin Mugur, l-a descoperit pe
Descartes, cu al său Discurs asupra metodei... (să nu
uităm că era născut în 1922), nu multă vreme după
aceea, în ultima vacanță de vară, să fi fost prin anul
1940, Dialogurile lui Platon, operele lui Victor Hugo,
Swift și Gogol, găsite în mansarda neîncăpătoare a
lui Nilă din Cheia Rosetti, îi vor releva alte orizonturi
în planul trăirilor imediate. Experimentând un fel
de a judeca matur opera, în genul tipului de lectură
formulat cândva de Émile Faguet – arta a citi încet,
„foarte încet, pe îndelete, atât pentru plăcerea ta, cât
și pentru a te instrui sau a-i face critica” –, Preda
deprinde reflexele pur estetice de a medita pe marginea
capodoperelor, inteligența lucidă și șarmantă, simpli
tatea francă, îndoiala metodică, gentilețea față de
idei și, nu în cele din urmă, instinctul maiorescian al
eternității valorilor.
oncretul lumii începe să i se comunice de-acum
cu o tot mai puternică intensitate. Gravate
definitiv în conștiință, fapte, aduceri-amin
te, confesiuni, raționamente, o sumă de experiențe
afective și intelectuale, impresionante prin aria lor de
cuprindere, se dovedesc întru totul revelatoare pentru
ambianța în care scriitorul și-a dus existența. Interesul
său s-a îndreptat constant spre marea literatură, aceea
care își asumă teme acute ale existenței, făcând din
ele dileme și nu situații date, spre opere care să-i
întrețină curiozitatea și nevoia de sens, de felul
celor aparținându-le lui Cervantes, Zola, Stendhal
sau Hemingway, atât de atrăgătoare pentru spiritul
său în căutare de bucurii estetice veritabile. De aici,
probabil, și filosofia evadării în intemporalul din noi,
neliniștea metafizică, tăcerea dintre cuvinte și tăcerea
din cuvinte, conştientizarea absurdităţii epocii în
care a trăit, voința sisifică de a-și păstra nealterate
ideile, pentru a se proteja de agresiunile istoriei și ale
destinului. Relația aproape sacramentală cu scriitori
precum Proust, Kafka, Malraux, Céline, Musil, Flau
bert, Turgheniev, Faulkner, Balzac, Saul Bellow,
Malcolm Lowry, Strindberg, Cehov și, cu deosebire,
Tolstoi și Dostoievski, din literatura universală, ori
Creangă, Caragiale, Rebreanu, Mateiu I. Caragiale și
Călinescu, de la noi, i-au determinat consubstanțial
aura sapiențială și inefabilul dubitativ al reflecțiilor,
menite să ateste o cunoaștere a sufletului omenesc în
toată complexitatea lui. Astfel, Lev Tolstoi, a cărui
percepţie a istoriei drept fatum o refuză, i se pare mai
aproape de natură și mai curat decât Gogol, „speriat
de monștrii care îl vizitau și pe care îi crease”. Marin
Preda nu agrea nici eroii cu porniri patologice,
privilegiaţi de un scriitor ca Dostoievski, de care se
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Din Sonetele
unui înger bolnav
41.
O tăcere ca un cor de îngeri
s-a făcut în trupul meu mormânt,
cum e cerul gol pe sub pământ
când din aripi au rămas doar frângeri

adiat prin părul tău ca stuful
într-o deltă fără pescăruşi,
mai molcuţă decât pămătuful
dat peste pomeţii albi, de ruşi –
vino să te mângâi toată cu arcuşul
tras pe corzi ca preşul de sub uşi.
42.
Ne jucăm, iubito, ne jucăm,
ca-n pustiuri, dus de vânt, nisipul
până când, din joacă, pică slipul
şi în apa nopţii ne-aruncăm,
mai frumos, aşa, îţi este chipul,
peste care, singuri, adăstăm,
bucuroşi că nu ne destrămăm
prin bordeluri, cum o face vipul
doldora de bani, ca arnăutul
pe când se visa în viitor –
iartă-mi, Doamne, iarăşi, tot avântul,
că în trupul tău aş vrea să mor
cum ştii tu că ţarina învie
dintr-o sămâncioară de mohor.
43.
Dacă-aş face din tristeţe bani
şi singurătatea mi-ar fi bancă,
aş pleca din lumea asta într-o arcă
şi m-aş reîntoarce, peste ani,
să văd dacă din tristeţe-ncarcă
cu dobânzi de mii de gologani
şi femeia, alta-ntre castani,
ca un vers stingher din Doamna Parcă,
dar din ea nu iese nica,
pacoste pe care o s-o înfrâng,
cum îşi frânge în tăcere frica

scoasă şi-aruncată sub macat
de o mână arsă de scânteia
scăpărată iute pe aleea
cailor duşi noaptea la mezat –
şi-o s-o-nghită toamna fără milă
într-o frunză galbenă de-alun,
încât de pe-acum mi-e silă
de alcooluri, sfârcuri şi tutun.
în alcovuri răstignit, torpilă
sau focoasă în ghiulea de tun.
45.
O să-i las iubitei mele tot ce am,
chiar de-o fi şi-aşa nimica toată,
cerul bleu din care-o să mă scoată
cu un stol de îngeri puşi în ham,
niscaiva steluţe, de-o să poată
să le numere, când va privi pe geam
chipul meu de frondă, cum eram
pe când mă salva, năuc, din gloată –
poate o să-i las, pe spuză de cuvânt,
câteva notiţe, să se ştie
c-am trăit prea singur pe pământ,
bob de nisiparniţă-n pustie,
numai să se-aşeze pe mormânt
încă-odată să mă mai învie.
46.
Seara stau tăcut ca într-un turn
ochiul negru-al nopţii de departe
şi te-aştept să vii ca dintr-o carte
personajul care să mă facă bun,
dar rămân cu mâinile deşarte
adunate într-un semn de scrum,
ca-ntr-un rug arzându-mă acum
până voi ieşi mai viu din moarte –
or fi ochii tăi albaştri într-un cer
mai senin ca niciodată noaptea,
ascunzându-mă în ei, plini de mister,
până-n zori când las din mână cartea
şi te caut, dar în aşternut
locu-i gol şi fără de-nceput.

inima din care nu mai plâng
pe o scândurică neagră ca furnica
într-un muşuroi ca floricica.

47.
Puştoaico-ţi saltă şuncile pe şolduri,
buricu-ţi e un crater de vulcan,
iar sânii-ţi cad de sub maiou în van
ca două rodii rumenite-n corturi,

44.
O să treacă vara, ca femeia
printr-un aşternut fără bărbat

încât înnebuneşte mintea de golan
şi-şi scoate toţi ţechinii de prin conturi
să-ţi facă ţie curte şi afronturi
în loc de vilă într-un câmp viran –

cu nasu-n vânt, îl laşi să se prăvale
în ritmul lui de rocker sau hip-hap
şi-ţi pui un voal de nuntă peste cap
şi peste ani o să-i serveşti sarmale
sau o să-i pui ventuze pe la şale
ca-ntr-un destin în care toate-ncap.
48.
Când se surpă-n mine sufletul şi mor
ca-ntr-o casă plină de păcate
fug la tine, ca-ntr-un han, departe
să mă-mbăt cu vinul acrişor
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din tăcerea ruptă ca într-un cuvânt
înţelesul ne-nţeles când sângeri
peste iarna laptelui din ugeri
te privesc cum te aştern cu vânt

şi-o să ţipe ca decapitat
stârvul ei ca, dintr-o uşă, cheia

pe care mi-l torni în cupe deşertate
în cascade râncede de dor,
reci ca văile din Labrador
peste care lăfăiesc de moarte
urşii albi ca plapuma sub care
vom dormi-mbătaţi până în zori
când de frică, iar, şi disperare
voi sorbi din tine cu fiori –
doar când sufletul se surpă, rareori,
şi loc nu mai e de evadare.
49.
Stă Ronsard cu mine când îţi scriu
câte un sonet de-amar pe săptămână,
nu eu scriu, ci el cu a mea mână
scrie versuri fără să le ştiu,
că femeile din urbe îmi fac vină
că le uit în pat ca-ntr-un pustiu
şi-o să le doresc când n-o să fiu
decât umbra trasă prin lumină –
dar nu eu sunt cel ce-şi uită trupul
într-un gând de fată uneori,
ci Ronsard cu lira lui în zori
cântând versuri pân’ ce asfinţitul
trage noaptea cu trei mii de sfori
peste jocul nostru de-a iubitul.
50.
Blestemaţi să fie cei ce-mi fac
zilele de jar şi de ocară,
nopţile ca aripa de cioară,
chip de cioclu îmbrăcat în frac
şi de nu, blestemul meu să-i doară
când li se va face bunul plac,
să le intre-n suflet ca un ac,
aşa cum în orice clipă mă omoară
când de tine-mi spun că ai plecat
să mă uiţi, departe, într-o ţară
sau să-mi faci viaţa de rahat –
blestemată lume, ca o fiară,
sfâşiind din mine, cel turbat,
de nesăbuinţă, trist şi supărat.
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Kuleaş…
ori zugrav ori tâmplar sau măcar în cea de săpător
cu hârlețul… Noi, copiii de la țară, aveam anumite
deprinderi practice în aproape toate aceste domenii.
La facultatea de filologie („de citire”…) nu prea
erau orășeni – „fără de profesii de construcție”…
orocul meu că „m-am scăpat cu vorba” și
am recunoscut că tăticul meu chiar este con
structor de case… Am fost inclus imediat în
„detașament”. Mi s-a propus chiar să devin un fel de
„brigadier”. Numai că aveam unul: Petrică Deliu,
mare activist comsomolist și sindical, cu un an mai
în vârstă decât mine și, mai ales, cu experiență de
„țelinar”, de student-țelinar, pentru că era la a doua
„expediție”… Nu făcea parte din grupa mea de
studii la Universitate, dar ne cunoșteam destul de
bine, chiar ne simpatizam reciproc. Mărunțel la trup,
dar vânjos, născut într-un sat din centrul Basarabiei,
foarte vioi de felul său, cu ochi albaștri (mureau
fetele după ei…), cu frunte înaltă (mintios!), avea
toate „semnele” unui lider studențesc…
Eu, sincer vorbind, visam să ajung în Ka
zahstan: în Regiunea Aktiubinsk, aulul Troițk, își
pierduse viața în mod tragic (murise de frig și de
foame…) bunicul Gavril, din partea mamei. Mă
gândeam să evadez din tren, să ajung în acel aul
și să-i pun o cruce bunicului, să-i scriu numele pe
ea, anul nașterii, 1885, iar anul morții să-l aflu din
arhivele locale, pentru că familia noastră n-a obținut
niciun certificat de deces (deși ne-am adresat la
raion – Hliboca, la regiune – Cernăuți, la Kiev și
Moscova; eu i-am scris chiar şi lui Leonid Brejnev
la Moscova, dar n-am primit de nicăieri răspuns).
S-a născut Gavril Patraș în Imperiul Austro-Ungar,
a muncit o viață la Căile Ferate Române, s-a trezit
deportat în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, și-a
pierdut viața în aulul Troițk din Kazahstan… Dar
odată ce nu există un act de deces înseamnă că „n-a
existat pe pământ nici un fel de român cu asemenea
nume”. Metodă diabolică sovietică! Astfel, numărul
celor dispăruți în gulag este mult mai mic… Oficial!
rdeam pe dinăuntru. O ură mistuitoare îmi
măcina inima și sufletul. Dar tăceam. Înduram
și tăceam. Visam să mă răzbun. Odată și
odată. Să-mi răzbun neamul meu românesc…
În gara din Chișinău ne așteptau 17 vagoane.
Adevărat: „de pasageri” și nu „pentru vite”…
2000 de studenți! Din toate instituțiile su
perioare de învățământ din Republica Sovietică
Socialistă Moldovenească, „aleși pe sprânceană”.
Aveam să pornim la drum pe la mijlocul lunii mai
(toți am fost supuși unui program-fulger de termi
nare a anului de studii, care, de obicei, se încheia la
sfârșitul lunii mai, după care urma sesiunea de vară
– luna iunie…). S-au cusut uniforme speciale de
„țelinar” – pantaloni de culoare verde și cămașă cu
mâneci scurte, de un albastru deschis, cum e cerul…
Restul – încălțări, pălării de soare, ciorapi, chiloți
– trebuia să le asigurăm „din rezervele proprii”.
Chiar am depus câte o jumătate din bursă pentru
procurarea de la piața alimentară a unor cantități
considerabile de mărar, pătrunjel și alte verzituri,
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pe care le-am mărunțit și sărat, apoi îndesat în
vase mari de aluminiu, prevăzute pentru supele
și borșurile viitoare, căci la locul de destinație nu
aveam de unde să ne procurăm asemenea bunătăți.
in partea statului, fiecare detașament mai pri
mea o cantitate – potrivită șederii de 4 luni
– de orez, hrișcă, macaroane, alte paste făi
noase, mazăre, zahăr, sare, ulei de floarea-soarelui
și carne de porc conservată (în cutii de metal, 10
kg bucata, o comandă specială, onorată de Com
binatul de carne din Chișinău, la intervenția c.c. al
comsomolului, pentru că, de obicei, întreaga pro
ducție a combinatului era expediată spre Moscova
și Leningrad…).
În ajunul plecării ne-au încolonat în Piața
Biruinței din centrul Chișinăului, am defilat, în pas
cadențat, pe sub Arcul de Triumf, după care două
ore la rând s-a desfășurat un miting, de la tribuna
din fața Monumentului lui V.I. Lenin. După care
am fost trimiși „la culcare”, ca, a doua zi, dis-de-di
mineață, să pornim, din nou în coloană, spre gară,
la tren…
Ultima noapte basarabeană se dovedi a fi
călduță și moleșitoare. Ne-am risipit prin grădinile
publice, care cu mândruța la braț, care „la un pahar
de vorbă”, pentru că la „țelină”, timp de 4 luni, eram
avertizați: „suhoi zakon” (adică regim „uscat”, fără
nicio picătură de băuturi alcoolice…).
Eram îmbrăcat într-o cămașă neagră, destul
de luxoasă. O împrumutasem, cu asemenea ocazie
festivă, de la colegul de cameră din căminul Uni
versității Sanea Stoianov, un bulgar, originar din
Sudul Basarabiei, student la secția de limbă rusă a
facultății… Și am convins-o pe colega de grupă Eu
genia Josan – o fată simpatică, foarte cuminte, tă
cută, eminentă la învățătură, cu care mai înainte nici
măcar nu mă sărutasem… – să-mi ofere „bucuria
ultimei seri”. De parcă plecam la război!
-a înduioșat că acceptase o întâlnire „de
dragoste” (svidanie!). Am luat-o de braț și,
șoptindu-i la ureche mai multe poezii (eram
recunoscut ca poet…), am tot încercat s-o sărut, s-o
întreb dacă mă va aștepta cele 4 luni și… Aveam
un gând ascuns, pe care nu i l-am destăinuit: să mă
însor cu ea în ultimul an de studii…
Nu departe de Catedrală (transformată în
Sala Centrală de Expoziții!), cam în locul unde se
înălța, pe timpuri, Clopotnița Neamului (demolată de
ocupanții sovietici!), mi-a apărut în față consăteanul
meu Eugen Latii, student la Politehnică… S-a mirat
că port cămașă neagră la o întâlnire de dragoste…
– Tăticul Sașa a murit astăzi, Mihai…
M-am cutremurat!...
Ne-am despărțit. Toate pornirile mele amo
roase s-au întors împotrivă.
Am condus-o pe colega de grupă până la că
minul nr. 7 (unde locuiam și eu, într-o cameră de
patru locuri, dar eu, al cincilea, pe pat pliant iar al
șaselea, Mișka Popov, transnistreanul, viitorul diplo
mat, ministru de externe, și el pe un pliant), într-o
mare tăcere. Nici n-am sărutat-o pe Eugenia (sărma
na fată…), atât doar, la despărțire, i-am strâns mânuța
și i-am promis că o să-i scriu, „de la țelină”…
– Ai să-mi răspunzi la scrisori, Eugenia?
– O să-ți răspund, Mihai…
Cu atâta m-am ales. Și cu o noapte albă… n
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Aulul Amangheldî… Raionul Kzîl-Orda…
R.S.S. Kazahă… Un fel de cătun uitat de toată
lumea. În stepă. În pustiu. Un șirag de căsuțe, într-o
rână, un fel de bordeie și câteva iurți, mai izolate…
asele sunt locuite. Așezate pe ambele maluri ale
arîkului (un braț de canal de circa 3-4m lățime),
mai toate au în spate câte un petic verde, un fel de
grădinuță: pătrunjel, salată, dovlecei, bostani, dar, mai
ales, pepeni – de două feluri: verzi și galbeni, aici li se
spune „harbuji” și „zămoși”, taman ca în Basarabia…
Pentru ochii flămânzi ai străinilor, aceste grădinuțe,
udate, zilnic, „cu litra și vadra” din arîk, sunt îngrădite
cu câteva fire de sârmă ghimpată, mai mult simbolic…
Vițele cărnoase ale pepenilor verzi se întind
până la apă. Gălbuie. Ca și nisipul. La prima vedere,
apa ți se pare stătută. Cu adevărat, sistemul de irigație,
vechi, elementar, asigură o ușoară unduire a apei.
Fundul arîkului a fost probabil „săpat în praguri”, pen
tru că stepa – nisip și doar nisip – este netedă, ca pal
ma… Nici un pom fructifer. Nici un copac. Nici un
tufar. Doar ici-colo, departe, în imensitatea amețitoare
a stepei, a pustiului, câte un saksaul, încârjoiat, butu
cănos, aplecat-târâș, parcă frânt de la rădăcină, dar cu
frunzulițe verzi, subțiate, așchioase, înțepătoare – vâr
furi de cuțite!...
Cum am nimerit în această pustietate?
Simplu de tot: m-am făcut și eu „țelinar”…
Primul val hrușciovist de cucerire-însușire a
pământurilor de țelină din Asia Mijlocie s-au încheiat
cu câțiva ani în urmă. După care, „la chemarea
partidului și a comsomolului”, s-a declanșat „valul al
doilea”, al țelinarilor-constructori…
upă anul doi de studii la Universitatea de Stat
V.I. Lenin din Chișinău, m-am înscris și eu în
detașamentul studențesc cu destinația R.S.S. Ka
zahă… M-a atras speranța fantezistă că voi câștiga
„un sac de bani”, care, pe lângă bursa modestă, mi-ar
fi prins foarte bine, pentru că puțintica bursă, oricum,
o cheltuiam pe cărți, românești, procurate-cărate în
spate de la Cernăuți, Odesa ori chiar din Moscova…
Visam să-mi cumpăr și niște haine, mai ales bocanci
de iarnă, un palton călduros și o cușmă de iepure. Um
blam în niște vechituri, aproape zdrențe, cu pantofii
găuriți… De la părinți nu luam nici un ban; în urma
mea creșteau alte „trei guri flămânde”: surioara Oltița,
fratele Gheorghe și mezinul Gavriluță. Mai ales că
aveau de achitat și un șir de datorii la o jumătate de sat:
la întoarcerea din deportare, casa natală, „brosovaya”
(adică naționalizată de regimul sovietic, dar inclusă în
categoria celor „părăsite” – majoritatea celor deportați
și-au găsit moartea în gulag…), a trebuit „răscumpărată”
de la statul sovietic cu bani grei… În 24 de ore! Mama
Saveta (evadase dintr-un lagăr din Siberia…), tata Va
sile (fugit de sub escortă din coloana expediată spre
minele de cărbuni din Donbas…), bunica Lucheria
(revenise acasă singurică din Regiunea Aktiubinsk…)
au umblat cu mâna întinsă prin sat, o zi și o noapte,
până au împrumutat suma necesară… Până la moarte,
bieții mei părinți au tot avut de achitat datoriile atât de
nedrepte!
Nu era chiar ușor să nimerești în „detașamentul
țelinarilor”. Mai întâi, trebuia să fii eminent la învățătură
(sau „aproape eminent”, precum eram eu: doar note de 4
și 5…), să achiți regulat cotizațiile de comsomolist (eram
și eu „membru”, ca toată lumea…), să ai experiență
elementară în domeniul profesiei de zidar ori tencuitor
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30 de ani
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F . A L E X A N D R U
Mărturisesc că am fost surprins când am aflat tema anchetei la care Lu
ceafărul de dimineaţă m-a invitat să particip. Surprins pentru că, în clipa ur
mătoare, mi-am imaginat reacția plauzibilă a unui mai tânăr confrate care nu a
trăit anii regimului comunist și care, auzind despre ce suntem invitați să vorbim,
nu-și poate reprima întrebarea: „Cenzură?... Ce mai e și asta?!” Cunoaște,
desigur, semnificația lexicală a cuvântului, dar în mintea lui noțiunea de cenzură
este destul de relativă, fără un conținut precis. A auzit vag despre ea, dar nu are
reprezentarea clară a ce a însemnat, a urmărilor pe care cenzura, întotdeauna,
le-a avut asupra operei sau, uneori, asupra vieții celor prinși în roțile dințate ale
acestei mașinării infernale. O instituție fără chip, dar cu puteri nelimitate, care a
avut drept de decizie asupra fiecărui cuvânt pe care tu, scriitor, l-ai pus pe hârtie.
Ea, cenzura, decidea – fără drept de apel! – dacă cititorul/spectatorul poate să
primească mesajul pe care tu, scriitorul, simțeai nevoia să i-l împărtășești. În
clipa în care depuneai un manuscris la o revistă sau la o editură, o piesă la se
cretariatul literar al unui teatru, un scenariu la o casă de producție – din acel
moment deveneai un inculpat virtual într-un proces care se judeca în absența
ta și în care jurații, supuși orbește documentelor de partid ca unor cărți sfinte,
decideau dacă ești vinovat sau nu, dacă paginile tale pot fi publicate sau nu. Nu
ți se dădeau explicații. Nu aveai cale de apel. O hotărâre imuabilă în fața căreia
trebuia să te supui.
Nu am să evoc niciuna din experiențele personale pe care le-am trăit pe
parcursul anilor. Scenarii de film care s-au făcut după mai bine de 10 ani de
respingere sau nu s-au făcut niciodată, spectacole de teatru îngropate definitiv
înainte de a fi avut seara premierei sau după un număr record de reprezentații –
urlete și blesteme în pustii care azi nu mai au nicio relevanță. La ce bun să fac
acum o călătorie imaginară la Zidul Plângerii și să retrăiesc public evenimente
care vor rămâne întipărite pentru totdeauna în memoria și în sufletul meu? Ce
mi se pare însă important de înțeles de cei care nu au trăit acele timpuri – și este
singura rațiune pentru care încerc să-mi aduc o contribuție la lăudabila dezbatere
lansată de Luceafărul de dimineaţă – ține de copleșitoarea dificultate cu care te
confruntai pentru a găsi o cale de-a păși pe un drum care să te reprezinte, fără
să accepți o degradantă abdicare de la propriul tău crez. Într-o bună zi, după
nenumărate dispute cu cel instalat în fruntea Direcției Teatrelor din C.C.E.S.,
încheiate constant cu refuzul de a-mi aproba reprezentarea unei piese sau alteia,
cerute de teatre în repertoriile înaintate Consiliului, l-am întrebat direct despre
ce pot să scriu fără să mă confrunt cu invariabilul „nu!” M-a privit cu un zâmbet
cald și mi-a răspuns plin de bunăvoință: „Despre orice care nu pune în discuție
politica partidului”. Am rămas cu gura căscată. Într-o lume în care până și func
ționarea ascensoarelor în blocuri era o dovadă a valorii inestimabile a documen
telor de partid, erai liber să scrii despre orice, numai să nu te atingi sub nicio
formă de cea mai bună dintre lumile posibile în care ne-a fost dat să trăim.
Ce poate să înțeleagă astăzi un om normal, sănătos la minte, din lupta
perpetuă pentru existență, ca scriitor, pe care erai obligat s-o duci într-o lume în
care cel mai mare secret era adevărul? S-au scris cărți, memorii, mărturii cum
plite – lecturi obligatorii și de maximă importanță. Dar câștigul prețios la care
ajunge cel care se dedică studiului arhivelor și al bibliotecilor nu conferă, până
la urmă, decât o percepție relativă a ceea ce a însemnat zbaterea perpetuă pentru
a nu te lăsa pervertit.
Nu cred că se poate vorbi despre cenzura literară fără a o percepe ca parte
și ca mijloc prin care regimul totalitar a urmărit să opereze asupra ta, scriitorul,
în cazna diabolică la capătul căreia trebuia forjat omul nou. Am reprodus răs
punsul pe care mi l-a dat înaltul cenzor la întrebarea despre ce se poate scrie.
„Despre orice. Numai să nu vorbești.” Nimic mai simplu, nimic mai imposibil
de descifrat. De fapt, o formulă de supliciu. O caznă la care erai veșnic supus
încercând să rămâi fidel crezului tău. Mulți au reușit. Mulți au clacat. n

V I T A L I E
C I O B A N U
Pentru tinerii de azi e greu să-și imagineze ce înseamnă cenzura în lite
ratură. Cum să limitezi libertatea de creație a unui scriitor, cum să decretezi temetabu, să intervii „ideologic”, să elimini straturi și filoane esențiale din existența
noastră, cum ar fi istoria, religia, politica, sexualitatea, psihologia și psihanaliza
etc., cum să întocmești liste de cuvinte interzise? Cine ar face asta, cu ce drept?
Percepția contrariată a tinerilor este oglinda în care vechea lume, din feri
cire dispărută, își poate contempla anormalitatea. E cea mai bună dovadă că liber
tatea este o realitate, în pofida privațiunilor și limitărilor societății în care trăim.
Și mai e speranța că acești tineri vor ști să nu mai accepte tirania, cenzura, că
vor apăra libertatea de expresie și de gândire. Este drept că inocența lor poate
fi vulnerabilă, dar asta este deja o altă poveste, una legată de lumea de azi, nu de
cea de ieri.
Dacă în România ceaușistă a proliferat demagogia naționalistă, trezind
în români dorul de Occident, tentația cosmopolită, în Basarabia a fost invers:
tocmai sentimentul național era ostracizat de ocupanții ruși. Orice aluzie la Ro
mânia, la comuniunea etnică și culturală cu românii de dincolo de Prut era epu
rată, pedepsită cu strășnicie. Acuzația de „naționalism” atârna ca o sabie a lui
Damocles deasupra scriitorilor basarabeni, modelându-le reflexele. Și nu doar
aluziile politice erau reprimate. Deveneai suspect doar pentru faptul că foloseai
prea multe neologisme („românisme”). În fapt, toată lumea executa un ritual al
duplicității. Dicționare românești se găseau în toate redacțiile, evident, procurate
clandestin (le aveau și cenzorii), doar că ținute sub cheie. Un „Macrea” sau un
„Șăineanu” uitat pe birou, peste care dădea intempestiv șeful de cadre sau di
rectorul editurii, crea o situație jenantă, declanșa mascarada unui schimb de re
plici care sfârșea, de regulă, din partea redactorilor „vinovați” cu asigurări că le
vor folosi cu discreție.
Evaziunea în estetic a fost o soluție de supraviețuire pentru mulți scriitori
români. După 1989 li s-a făcut și un reproș din asta, dându-li-se exemplul cehilor
și polonezilor, dintre care unii au renunţat mai degrabă la scris decât să accepte
compromisul cu cenzura. Poate că livrescul, oniricul, miticul, intertextualitatea
etc. nu i-au oferit prea mult ideii de rezistență anticomunistă, dar au sporit gradul
de rafinament și subtilitate al literaturii anilor ’70-’80. Basarabenilor li s-a refuzat
supapa esteticului: dacă scriai prea „complicat”, dacă sondai zonele absconse
ale psihicului uman, erai imediat penalizat. A pățit-o Vladimir Beșleagă, al cărui
roman Viața și moartea nefericitului Filimon, construit după principiul fluxului
de conștiință, a fost ținut de cenzură pe raft timp de 20 de ani, fiind publicat abia
după 1990. Basarabenii trebuiau să rămână în zona unui pitoresc folcloric, ino
fensiv, să ilustreze conceptul „marii literaturi sovietice, națională ca formă, soci
alistă/comunistă prin conținut”.
Tot din aceste motive nu am avut, practic, literatură de sertar în Moldova
sovietică: pentru cine, de ce să scrii texte pe care nu le va publica nimeni și, în
orice caz, nu pe timpul vieții tale? La ce bun să investești într-un viitor alternativ
din care vei lipsi? Îți trebuia o mare putere de abstragere, o renunțare benedictină
la bucuriile lumești și literare, pentru a te deda unui asemenea exercițiu, care
implica și destule riscuri pentru siguranța ta fizică, dacă se afla. Spre deosebire
de confrații lor români, care mai reușeau să ajungă în Occident sau să-și trimită
manuscrisele la Europa Liberă, basarabenii erau complet izolați, având ca singură
opțiune „evadarea” spre est, la Moscova, unde, dacă erai suficient de abil (conta,
desigur, și talentul), obțineai privilegii de scriitor „unional”. Aceste întâmplări din
trecut e bine să nu le uităm. Libertatea de creație trece dincolo de orice limite și
restricții și așa trebuie să rămână. Doar o societate care respectă această condiție
sine qua non a scriitorului se poate considera cu adevărat evoluată.
Ce mi-aș dori astăzi este o „cenzură estetică” din partea editorilor. Se
publică prea multă maculatură și ideea de carte, de valoare și gust literar sunt
compromise. n
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O V I D I U
P E C I C A N
Până în 1989, când împlineam 30 de ani bătuți pe muchie, am încercat
degeaba să devin scriitor. M-au publicat câteva reviste, mai ales studențești
(Forum Studențesc din Timișoara, Napoca Universitară și Echinox din Cluj) și
am trecut prin proba purtării fierului înroșit – adevărată ordalie a tânărului scriitor
– debutând de mai multe ori deodată, ca să zic așa, în volume colective, toate
apărute în 1985. Deși în 1984 scrisesem două romane, niciunul nu a răzbit la
suprafața tipărită înainte de 1989. Veghea cu vigoare și vigilență revoluționară
tovarășul Mihai Dulea.
De aceea pot zice că următorii treizeci de ani, cei care tocmai au trecut,
sunt cei în care viața mea s-a schimbat pentru că am devenit scriitor. Câteva ja
loane în această devenire: în 1990 am fost invitat să particip la inițierea unei
reviste a Uniunii Scriitorilor și am devenit astfel redactor în slujba principalei
noastre organizații de breaslă înainte de a-i putea fi membru. Aproape imediat
după angajare mi-a venit și vestea tipăririi primului meu roman (al doilea a mai
avut de așteptat opt ani de zile, apărând cam pe când îmi susțineam doctoratul
în istorie). În fine, în 1994 am fost acceptat printre membrii USR, deși pe atunci
aveam abia două cărți (una nici nu era a mea, fiind vorba despre o antologie a in
terviurilor date de prozatorul meu favorit, Nicolae Breban).
Visasem cu ochii larg deschiși, ani și ani, să dobândesc statutul de pro
fesionist recunoscut de breaslă. Pe când mă vâna miliția pentru că purtam plete și
barbă, îmi spuneam că o legitimație USR m-ar fi salvat de la arestare sau tunsori
brutale executate de brigăzile alcătuite din paznicii ordinii și din muncitori în uni
forma gărzilor „patriotice”, care patrulau ziua, seara și noaptea prin orașele patriei.
Când ajunsesem deja profesor repartizat la locul de muncă, de fapt „legat de glie”
pentru anii de până la definitivat, în diminețile friguroase din trenurile neîncălzite
și neluminate frecventate cotidian tânjeam după legitimația salvatoare... Le-aș fi
putut râde în nas zbirilor, făcând figură de boem, de Mazilu sau Pucă sau Pâcă
sau Ahoe, neriscând să fiu arestat ca parazit, odată ce mi-aș fi trântit demisia pe
masa inspectoratului școlar, devenind șomer fără a fi recunoscut ca atare (în Ro
mânia socialistă a lui Ceaușescu nu exista șomaj!). Când am primit legitimația
mică, de carton, cu poza mea concentrată, părând un pic încruntată, ea nu mai
însemna, în câmpul social, aproape nimic. Era după mineriadele din iunie 1990
și din septembrie 1991, societatea civilă era cam demoralizată iar regimul Ion Ili
escu nu manifesta interes decât pentru scriitorii care trecuseră de partea lui.
Am păstrat deci legitimația ca pe un simbol cu acțiune retrospectivă și am
început să public. Mie al doilea roman mi-a apărut abia în 1998, deși îl scrisesem
și pe el în 1984. Nu mai era vorba despre cenzură. Pur și simplu, nu am izbutit să
mă descurc mai bine, deși l-am plimbat pe la două edituri, dintre care una de profil
S.F., exact ca scrierea pe care o tot plimbam.
Acum cenzura era economică și comercială. A fost o mare tresărire când
Editura Polirom a început, prin 2000, să publice autori autohtoni din generația
tânără. La acea dată eram un scriitor profesionist matur, însă fără prea multă operă
tipărită. Am mai recuperat de atunci, ajungând chiar la un soi de record personal,
ceea ce înseamnă că am avut de a face cu destui editori, că am publicat printr-o
serie de reviste importante și prin altele, efemere, deci am putut constata că și
cenzura a devenit mai inventivă. Un prieten poet, lider de revistă, m-a rugat duios
să retrag frazele mele neutre despre o organizație religioasă. I se părea că ar fi
putut răni demnitatea unei întregi biserici. Alții s-au mâniat pe mine de la cele
mai înalte tribune pentru că i-am atribuit lui Decebal niște buze... senzuale (nu
sunt?!). O redactoră-șefă despre care am scris cu onestitate m-a urât sincer și mi-a
retras textul după ce a socotit că scrisesem cu condeiul unui dușman, nu al unui
prieten (zău că nu era așa). Un text special solicitat mi-a fost respins fiindcă mă
exprimasem imprudent în legătură cu Sorin Ovidiu Vântu, sponsorul – neștiut de
mine – al publicației respective. Și altele asemenea... Treizeci de ani fără cenzură?
Să fim serioși! n

C O R N E L
U N G U R E A N U
Cenzura „în România” are momentele ei şi locurile ei de afirmare.
Colaborez din 1963 la Scrisul bănăţean (din 1964, la Orizont) şi de fiecare dată
am avut întâlniri obişnuite/neobişnuite cu cenzorii. Cu cenzorii, care erau mai
buni sau mai răi. După vremuri.
Prin martie 1968, am făcut o excursie la Praga de unde, de la un anticariat
extraordinar, am achiziţionat un teanc de cărţi despre masoni/masonerie.
În franţuzeşte. Prin august, am publicat în Orizont un articol amplu despre
Sadoveanu – ziceam acolo şi despre masonerie – şi articolul a trecut. Am mai
publicat unul despre Blaga fără opoziţie.
În 1972, s-a înfiinţat la Timişoara Editura Facla; am predat editurii un
volum cu studii/eseuri despre Voiculescu, Sadoveanu, Blaga, Pillat. Texte şi
subtexte îi ziceam. După numeroase dialoguri cu directorul, am fost refuzat. Am
mai predat unul despre literatura contemporană, de asemenea. Am mai predat
unul, La umbra cărţilor în floare, manuscrisul a fost amânat până, întâmplător,
l-am întâlnit la Cluj pe Vasile Nicolescu care, după ce a dat din cap supărat (ştia
despre ce e vorba!), mi-a explicat că e nevoie de o prefaţă în care să explic im
portanţa tovarăşului – ce zice dumnealui pentru literatură. Întors la Timişoara,
am adăugat o frază (ironică?) în postfaţă, am renunţat la două articole şi cartea
a apărut. Era 1975. Am predat studiile din Texte şi subtexte cu titlul de Contextul
operei la Cartea Românească şi cu tăieturi; a apărut acolo. Spre surpriza mea
citesc în Literatura eretică. Texte cenzurate între 1949 şi 1977 de Liviu Maliţa:
Editura Facla a încercat să strecoare un volum cu articole despre Voiculescu,
Sadoveanu, Blaga, articole „spirituale”, „mistice”. Supărările/interdicţia veneau
de sus şi nu cum bănuiam eu de la directorul editurii, şi el istoric literar!
Fiindcă m-am bucurat de ridicarea interdicţiei privindu-l pe Eliade, cum în
Timişoara trăiau contemporani ai săi sau cărturari de seamă cu care coresponda,
l-am întrebat pe George Bălăiţă, instalat director la Cartea Românească, dacă e
cazul să-i dau, pentru 1984, un volum despre Mircea Eliade.
Am mai colindat prin Bucureşti pe la prietenii lui Eliade, de la Mircea
Handoca şi ai săi, la Sorana Ţopa şi la Arşavir Acterian, să aflu. Cum să nu,
mi-a spus fericit Bălăiţă. Ca să revină: deocamdată Mircea Eliade, nu. Dă-mi
un volum despre proză. Cu oarece ironie, i-am dus Proza românească de azi,
volumul întâi. L-a luat în primire un editor – un scriitor extraordinar, Mircea
Ciobanu. I-am spus că am îndoieli: nu vor trece de cenzură paginile despre
„generaţie”, Mircea Vulcănescu ş.a. Cum nu? M-a asigurat Mircea. Ne ajută
doamna Doxănescu!
Nu ştiam cine e doamna, dar am aflat că editura are, între cenzorii ei,
un ajutor. La Timişoara, cenzura avea şi ea, uneori, ajutoarele ei. Din alte ora
şe primeam veste: nu vrem să publicăm articole de Steinhardt? Cum să nu.
Aşa că am început să publicăm articolele lui Steinhardt. Până când le-a citit
tovarăşul secretar Florescu şi a făcut scandal: a adunat toată redacţia să explice
de ce articolul lui N. Steinhardt despre Glissando nu are ce căuta în revista
noastră. Am văzut noi filmul? Ştim noi ce-i cu el? De la Târgu Mureş, mi-a
venit întrebarea dacă nu vrem să publicăm articole de Arşavir Acterian. Cum
să nu, ştiu că era apropiat de Cioran, să trimită articole despre prietenii lui. Au
venit câteva, am publicat şi articolul despre Cioran, a urmat alt scandal. Răi
erau secretarii cu propaganda, cu activiştii se mai putea negocia.
În fine, se discută mult despre „sentimentul cenzurii” pe care, cred, îl
trăia fiecare. Ce nu putem scrie, despre ce nu putem scrie. După 1989 a dispărut,
pentru (prea)mulţi „sentimentul cenzurii”. O inflaţie a persoanei întâi – un delir
al „creativităţii” a apărut după 1989. S-a manifestat nişte ani. Ultimele cărţi ale
lui Paul Goma – ale cărui jurnale trebuie recitite – păcătuiesc prin „dispariţia
cenzurii”. Din ce an dispare sentimentul cenzurii la Paul Goma? Şi când dispare
el şi la alţi scriitori ai noştri? n
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brian aldiss

B R I A N

A L D I S S

Helliconia. Iarna
prezentare şi traducere de Cristina Ghidoveanu

I. Ultima bătălie
(fragment)

I

d

u

Scriitorul britanic Brian Aldiss (18 august 1925 –
19 august 2017) a semnat peste 80 de romane și volume
de proză scurtă, cu profil SF în mare parte, precum şi cărți
de istorie sau teorie a science fiction-ului. Laureat de două
ori al premiului Hugo și o dată al premiului Nebula, dar şi
Grand Master al Societății Scriitorilor Americani de Sci
ence Fiction. Una dintre povestirile sale, adaptată de regi
zorul Steven Spielberg, a fost prezentată pe marele ecrane
în 2001 sub titlul A.I. Artificial Intelligence.
Trilogia Helliconia (Primăvara, Vara și Iarna, 19821985) este o cronică a ascensiunii și declinului civilizați
ei de pe planeta Helliconia, locuită de două specii inteli
gente, fagorii și oamenii (fiii lui Freyr), de-a lungul ano
timpurilor care, acolo, durează milenii.

c

reaturile păreau umanoide ca înfățișare generală,
cu picioare subțiri și brațe lungi. Erau acoperite
de o blană roșcată, care crescuse destul de lung
în jurul încheieturilor, ascunzându-le pe jumătate
mâinile cu opt degete. Boturile îi făceau să semene cu
niște câini sau cu Alții.
– Nondazi! exclamă ofițerul.
Îi recunoscu imediat, deși îi văzuse doar în
captivitate. Yelkul sări în sus, cuprins de groază. Când
cei doi nondazi din frunte se aruncară la gâtul ani
malului, ofițerul scoase pistolul cu două țevi, dar se
opri pe neaşteptate. Un alt cap ivit printre rădăcinile
străvechi se luptă să-și elibereze umerii și apoi se ridi
că, își scutură țărâna de pe blana groasă și pufni.
Fagorul domina nondazii cu înălțimea sa.
Craniul imens era încoronat cu două coarne zvelte
înclinate spre spate. Când ieși cu totul din gaura non
dazilor, își roti fața ursuză de bivol între umeri și ochii
i se aprinseră la vederea ofițerului ghemuit. Doar pen
tru o clipă, se opri locului. Îi zvâcni o ureche. Apoi îl
atacă pe bărbat, cu căpăţâna aplecată.
Ofițerul de artilerie se rostogoli pe spate, ținu
pistolul fix cu amândouă mâinile și trase ambele
butoiașe în burta fiarei. O stea neregulată de sânge
auriu se întinse pe blana creaturii care continua să se
apropie. Gura urâtă i se deschise, lăsând la vedere un
şireag de dinți galbeni ca niște lopeți înfipți în gingiile
gălbui. Când ofițerul sări în picioare, fagorul îl lovi
cu toată puterea. Nişte mâini aspre cu trei degete i se
strânseră în jurul corpului. Izbi de nenumărate ori în
țeasta lui groasă cu patul pistolului.
Strânsoarea slăbi. Trupul fagorului căzu ca un
butoi pe o parte. Fața i se strivi de pământ. Cu un efort
uriaș, creatura reuși să se repună pe picioare. Urlă.
Apoi se prăbuși moartă și pământul se zgudui sub ea.
Cu răsuflarea tăiată, înecat de duhoarea grea
de lapte a ancipitalului, ofițerul se ridică cu greu în
genunchi. Fu silit să se sprijine cu mâna de umărul
fagorului. Prin blana deasă a cadavrului, căpușele țo
păiau încoace și-ncolo, traversând şi ele o criză. Unele
se suiră pe mâneca ofițerului.
euși să se ridice clătinându-se pe picioare. Tre
mura. Animalul tremura și el alături, sângerând
din gâtul sfâșiat. Nu se zărea nici urmă de
nondazi; se retrăseseră în vizuinile lor subterane, în
domeniul cunoscut sub numele de Optzeci de Bezne.
După o vreme, ofițerul de artilerie fu suficient de
stăpân pe sine ca să urce în șa. Auzise de legătura
dintre fagori și nondazi, dar nu se așteptase niciodată
să se confrunte cu o situaţie ca aceasta. Ar fi putut să
zacă mai multe fiare sub picioarele lui... Înecându-se
încă, porni călare, trebuia să-și regăsească unitatea. n
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arba era dintr-un soi care continua să crească
în ciuda vântului. Se pleca în fața vântului. Ră
dăcinile i se întindeau pe sub pământ, o ancorau
și nu lăsau loc pentru alte plante. Iarba fusese întot
deauna acolo. Vântul era mai recent – ca și mușcătura
lui.
Numai niște ochi ageri ar fi reușit să distingă
făgașele minuscule de prin iarbă folosite de creaturi
care apăreau noaptea sau în timpul zilei-obscure când
numai unul dintre cei doi sori se afla deasupra ori
zontului. Șoimii singuratici, care patrulau pe cer cu
aripi nemișcate, explicau lipsa de activitate pe timp
de zi. Cel mai larg făgaș prin teritoriul cu iarbă era
tăiat de un râu care curgea către sud, spre marea înde
părtată. Adânc și leneș, apele sale păreau pe jumătate
înghețate. Râul își lua culoarea de la cerul zdrențăros.
Din nordul acestei țări neospitaliere venea o
turmă de arangi. Acești membri cu picioare lungi ai
familiei caprelor urmau în mare cotiturile monotone
ale râului. Câini cu coarne curbate mențineau arangii
strâns grupați. Acești asokini muncitori erau la rândul
lor controlați de șase oameni călare pe zenei. Cei șase
stăteau așezați sau se înălțau în șei, pentru a aduce
puțină variație în drumul lor. Cu toții erau îmbrăcați
în piei legate în curele în jurul corpului.
Oamenii se uitau deseori înapoi peste umăr,
de parcă s-au fi temut de vreo urmărire. Păstrând un
ritm constant, comunicau cu asokinii prin strigăte
și fluierături. Aceste semnale de încurajare răsunau
limpezi în spațiul pustiu din jur și acopereau behăitul
arangilor. Oricât de des se uitau în urmă, orizontul
mohorât dinspre nord rămânea pustiu.
În față, apărură ruinele unei așezări locuite
care-şi făcuse loc într-un cot al râului. Colibe de piatră
fără acoperiș erau împrăștiate ici și colo. Dintr-o clă
dire mai mare nu rămăsese decât o cochilie. Plante
zburlite, profitând de adăpost, creșteau printre pietre,
ițindu-se din cadrele goale ale ferestrelor.
Turma de arangi făcu un ocol larg în jurul lo
cului, temându-se de molimă. Câteva mile mai de
parte, râul lua o curbă lină și servea drept hotar, unul
care fusese disputat vreme de secole, poate la fel de
mult timp cât trăiseră oameni în ținut. Aici începea
regiunea cunoscută cândva drept Hazziz, țara cea
mai nordică din Câmpia de Nord a Campannlatului.
Câinii îndreptară arangii de-a lungul râului, pe unde
fusese bătută o cărare. Arangii se răspândiră într-un
șir iute, unul în spatele celuilalt.
upă un timp, ajunseră la un pod lat și rezistent.
Își arunca cele două arce peste fața tulburată de
vânt a apei. Oamenii șuierară strident, asokinii
rânduiră arangii într-o grămadă și-i împiedicară să
treacă podul. La o milă sau două depărtare, întinsă pe
malul nordic al râului, se afla o așezare construită în
formă de roată. Numele așezării era Isturiacha.
Din așezare se auzi o goarnă, anunțând păsto
rii de arangi că fuseseră zăriți. Bărbați înarmați și tu
nuri negre sibornaleze păzeau perimetrul.
– Bine-ați venit! strigară paznicii. Ce-ați vă
zut în nord? Ați văzut armata?
Păstorii își mânară animalele în țarcurile care
le așteptau deja.
Casele de piatră și hambarele fermelor din
așezare fuseseră construite ca o fortificație de-a lun
gul perimetrului. Fermele, unde se cultivau cereale

și se creșteau animale, se întindeau în mijloc. În
centrul cercului, un inel de birouri ca niște cazărmi
înconjura o biserică înaltă. Era un continuu du-tevino în Isturiacha, care se înteți atunci când păstorii
fură duși într-una dintre clădirile centrale ca să
se întremeze după călătoria prin stepă. Pe partea
dinspre sud a podului, câmpia avea contururi mai
variate. Arborii izolați indicau ploile tot mai in
tense. Solul era pătat de nişte fragmente dintr-o
materie albă care semăna de la distanță cu piatra
sfărâmată. La o privire mai atentă, acele fragmen
te se dovedeau a fi nişte oase sfărâmate. Puține
bucăți măsurau mai mult de șase degete lungime.
Din loc în loc, un dinte sau o bucată de falcă dez
văluia că rămășițele erau ale unor oameni sau ale
unor fagori. Acele mărturii ale bătăliilor trecute se
întindeau pe mile întregi de câmpie.
Peste nemișcarea acestui loc melancolic,
un bărbat călărea pe un yelk, apropiindu-se de
pod dinspre sud. La o oarecare distanță în urma
lui veneau încă doi. Toți trei purtau uniformă și
erau echipați de război. Călărețul din frunte, un tip
scund și cu trăsături ascuțite, se opri mult înainte
de-a ajunge la pod și descălecă. Duse animalul în
josul unui povârniș și-l legă de trunchiul unui mă
ceș cu vârful retezat, înainte să urce pe o movilă
de unde se uită prin binoclu ca să vadă dispunerea
inamicului din față. Ceilalți doi i se alăturară ime
diat. Descălecară și ei și-și legară yelkul de rădă
cinile unui rajabaral mort. Pentru că aveau grade
inferioare, se ținură la distanţă de cercetaș.
– Isturiacha, spuse cercetașul și arătă cu
degetul.
Ofițerii vorbiră însă doar între ei. Scrutară
și ei Isturiacha printr-un binoclu, sfătuindu-se pe
ton scăzut. Se făcu o recunoaștere pe fugă.
nul dintre ofițeri – expert în artilerie – rămase
de pază pe locul unde se afla. Confratele
său ofițer se întoarse în galop împreună cu
cercetașul ca să-i transmită informația armatei
care avansa dinspre sud.
Cu trecerea zilei, câmpia fu brăzdată de și
ruri de oameni – unii călare, mult mai mulți pedes
trași – printre care erau împrăștiate căruțe, tunuri
și tot calabalâcul războiului. Căruțele erau trase de
yelki sau de mai puțin robuștii zenei. Erau coloane
de soldați care mărșăluiau în ordine perfectă, con
trastând cu caravanele de bagaje, cu femeile și cu
cei care urmau trupele fără niciun pic de ordine.
Deasupra unui număr de coloane în marș fluturau
steagurile Pannovalului, orașul de sub munți, și
alte steaguri cu însemne religioase.
Mai departe, veneau ambulanțele și încă
niște care, unele cu bucătării de campanie și pro
vizii, dar mult mai multe încărcate cu nutreț pentru
animalele care participau la această expediție de
pedepsire.
Cu toate că aceste sute de mii de oameni şi
vietăţi funcționau ca rotițele unei mașinării de răz
boi, fiecare avea parte de propriile-i incidente, în
acord cu personalitatea sa, şi trăia propria aventură.
Un asemenea incident i se întâmplă ofițe
rului de artilerie care aștepta cu animalul său lân
gă rajabaralul sfărâmat. Stătea tăcut și privea în
față, atunci când scheunatul yelkului îl făcu să se
întoarcă. Patru omuleți, între care nici unul nu-i
ajungea mai sus de piept, înaintau către animalul
priponit. Evident, nu-l observaseră pe ofițer când
ieșiseră dintr-o groapă de la baza copacului ruinat.

DOMENIUL UNIVERSAL (49)
LINDA MARIA BAROS
vă prezintă dosarul
După ce le-a propus cititorilor noştri dosarul
Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul / 24 de
poeţi inconturnabili din întreaga lume şi dosarul
Zoom Québec / 8 poeţi francofoni, Linda Maria
Baros îi invită, începând cu luna noiembrie
2018, să descopere enormele cantităţi de forţă şi
viteză depuse-n cei care schimbă astăzi, la nivel
internaţional, dona poetică.
Indiferent de ţară, indiferent de limbă, indiferent
de formula adoptată. Un new look poetic multiplu,
mutant şi, întotdeauna, tonic, decapant.

pentru tine, dragă Cat., care, în aceste
timpuri dificile, mă ţii treaz pe vârful limbii
Lovely-Cat s-a dus în cele din urmă acasă
ca până mâine – mi-a spus ea la ureche – să mai
crească dorinţa.
Nu era totuşi genul care să capituleze
când lipită de mine
sexul ei făcea semn cu farurile în noaptea promiţătoare.
Am mâncat bine, vinul nu era chiar rău
un Côte du Rhône ieftin cu-un nume suav Nuit des
Dames
filmul mai degrabă de-actualitate: o poveste de familie
şi de monştri
în stil coreean pe fondul unei crize de mediu
îl văzusem deja – ce-i drept – acum câţiva ani.
Până la urmă m-am dus să spăl vasele, să sting lumina
să mă spăl pe dinţi şi m-am băgat în pat
unde-am deschis o carte de Ginsberg şi-am început să
scriu acest poem.
Chestia asta e-un obicei de-acum
când depozitul de singurătate e încă luminat la o oră
atât de târzie
şi când fac pentru a unşpea mia oară
înainte de-a se prăfui de tot
inventarul stocurilor de tandreţe abandonate.
Şi asta nu pentru că n-aş fi lăsat uşa deschisă
chiar şi pe frigul ăsta groaznic de ianuarie.
Mă tot gândesc la soarele-ngrămădit în cuvinte
atunci când durerea mă aşteaptă feroce la marginea
patului ca o muză
e pentru mine o chestiune de onoare să fiu mereu
călduros
în eventualitatea că ai simţi dintr-o dată nevoia să-ţi
plimbi din nou paşii
prin raza delicată a îmbrăţişării.
Ştii că şi eu te doresc? mi-a scris ea ceva mai târziu
când mă ridicasem să fumez la fereastră şi-adulmecam
aroma de pe fundul unei sticle de Togouchi
în plină visare sub cerul mult prea aglomerat al
oraşului luminilor unde, măcar de această dată,
îşi făcuseră drum până la noi nişte ciorchini de stele
frumoase.

B A P T I S T E

Poate unul dintre semnele acelea care vă fac să vă
pierdeţi minţile
dacă sunteţi ca şi mine genul mai degrabă credul.
Cine ştie.
Şi mâine e o zi
o zi pe care, dacă vrei, o să ne scriem orgasmele la
patru mâini.

Adio muzei
„Poezia trebuie să moară pentru ca
poeţii să poată trăi din nou.”
			
Jim Harrison
Era iarnă şi dormeam în patul tumultului.
Ofrande obscene în semitonuri
ca să le facem faţă conjuraţiilor
în violenţa dulce a vieţii.

P I Z Z I N A T
( F R A N Ţ A )

Baptiste Pizzinat s-a născut în 1982 la Agen, în
sud-vestul Franţei. Doctor în sociologie la prestigioasa
Şcoală de înalte studii în domeniul ştiinţelor sociale
(EHESS), a publicat o serie de cărţi de specialitate
şi a predat atât la Sorbona nouă – Paris 3, cât şi la
Universitatea Bordeaux Montaigne. Din 2016 însă,
Baptiste Pizzinat este şi unul dintre reprezentanţii
inconturnabili ai noului val literar francez, acest an
marcând debutul său în poezie cu volumul Cuvintele
roşii. Un al doilea volum pe care-l semnează este în
curs de apariţie. n

Da încă visez uneori la o altă iubire, prăbuşită din
ceruri, imposibilă.
Dar dacă trebuie să-ţi aduc aici un omagiu, îţi spun
atunci că pentru tine mi-aş pune inima la bătaie.
Pentru că am mers dezbrăcaţi printre atâtea tragedii.
Cu ochii-nchişi faţă de restul lumii.
Cu inima deschisă-n aşteptarea unui moment miraculos.

Tu nu eşti cea la care visam altădată.
Tu eşti astăzi o regină
şi surâsul tău se duce-ntr-o fracţiune
de secundă cu tot cu dulceaţa aceea eternă.
Gata cu muzele şi modele, gata cu complezenţa
cu jocurile de cuvinte-n care viaţa nu mai e nimic.
Eu caut punctele de aplicaţie ale vieţii
în fluxul continuu al unui lucru spre el însuşi
singularitatea ta ireductibilă
care sparge-n mii de ţăndări toate gândurile mult prea
moi ale acestor timpuri-trotuar
în care oamenii se-aglutinează ca nişte gume de
mestecat
lipsite de-acum de orice gust.
Poate că frumuseţea nu e decât o chestiune de
contrast.
Un vin delicat
maturat undeva între sublim şi vulgar.
Tu eşti partea aceea de alteritate cu suprafeţe imense
în care limitele mele bat în ciuda voinţei lor în
retragere.
Da îmi este teamă să te iubesc în lumea aceasta-n
care suntem atât de diferiţi.

Seigneur, Senhorita

			
			
pentru tine, draga mea
			
senhorita sagrada!
Doamne! de un oareşce timp încoace
mă las în voia ta
am devenit un adevărat clişeu
mă trezesc peste noapte şi mănânc o grămadă de tâmpenii
beau rom agricol importat din insule-ndepărtate
cu-amintiri vulcanice şi dulcegi
care-n cele din urmă îmi dau întotdeauna arsuri de stomac
sunt un mare sentimental – Doamne!
fumez mult prea mult
gândindu-mă la Senhorita de vizavi
la sexul ei sacru şi sublim
la înălţările noastre somptuoase şi feroce
din ce în ce mai sus în cerurile tale Doamne – Doamne
Dumnezeule!
toate acestea sunt veridice
Senhorita şi cu mine ne tot rugăm pentru tine
scriind orgasme-n locul plângerii
ca să-ţi bucuri şi tu privirea şi să vezi din ce în ce mai bine
cu fiecare îmbrăţişare
partea aceasta de eternitate care ne revine.
traducere © Linda Maria Baros
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Poem de duminică

Poeţii care schimbă dona (17)

SCAN
N I C O L A E
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Nălucile poeţilor
E M I L

c

L U N G E A N U
j’adore sau zece
pentru costineşti
I
o zi la mare e ca o mie de ani în munți
dar valabilă e și viceversa îmi spune
doamna de la vila de alături care tocmai
se pregătește de o plecare la munte nu
înainte de a uda florile de a-și hrăni
cățelușii sunt sătulă de mare mai zice ea
de atâtea valuri de atâția pescăruși de atâta
nesfârșire albastră de atâtea răsărituri &
apusuri de soare de lună și toate din mare
eu ador înălțimile drumețiile montane
potecile cu urme de urși și aromă de
zmeură și tânguiri de mierlă ador vârful
omul și cerbul carpatin retezatul și
masivul ceahlău la munte ai ce vedea și
mai ales ai ce vedea de pe munte la mare
ce? ce să vezi ce să faci? băi de soare băi
de valuri îmbăieri într-o nesfârșire de care
sunt sătulă cum era hyperion de veșnicia sa
II
vaporașul va pleca în două minute grăbițivă doar zece lei o călătorie pe mare aud de
pe terasa unde stau cu o bere ursus retro în
față privind cum vin cum pleacă vapoarele
cum vine mulțimea în valuri cum se aruncă
în valuri și cum se înmulțește
cupluri albe ca brânza cupluri bronzate ca
în revistele style familii cu copii de țâță
fete cu țâțele goale familii cu bătrâni în
cârje slăbănogi slăbănoage grăsani și grăsane
tineri și tinere rockeri punkiști maneliști
noroc că dj-ul chior pune muzică strong
doar zece lei o călătorie pe mare o sută
de lei scufundarea dar niciun preț pentru
mersul pe ape pe ăsta îl știe numai isus
III
să vezi ce fază un copil pe malul mării
construia un castel de nisip l-am privit
curios cum bătea cu lopățica în ziduri în
porți și în turnuri am privit uimit cum
acestea începeau să se înalțe și se înălțau
se înălțau ca un turn babel în miniatură
ca turnul babel din biblie am privit apoi
și am văzut cum copilului îi crește barbă
cum se uită după femei și femeile după
castelul lui
am văzut cum o aduce la curte pe
frumoasa frumoaselor cum îi face copii
și cum o exilează în turn am privit mai
departe și am văzut mai departe cum
copilul se copilărește pentru copilul său
care se copilărește pentru copilul său
care se

IV
mie mi-e dor de o apă mare mare cum e
marea zice una și nu cred că se gândea la
inundații dar eu mă gândesc la cei care
vin să vadă pentru prima dată marea mă
gândesc la cei care vin și o văd pentru
ultima oară mă gândesc la cei care nu se
uită în portofel când merg la munte la
mare mă gândesc la cei care nici măcar
nu se gândesc la munte la mare din cauză
de portofel la câte nu mă gândesc în timp
ce un gând mare pune stăpânire pe mine
și mă înalță pe deasupra mărilor
V
ce forme ce cururi ce țâțe vezi aici nu
vezi nicăieri poate doar în filmele porno
în filmele porno fără sex dar aici nu e
film ceea ce vezi aici se filmează aici
și tot aici se urmărește și filmul e un
cinema subacvatic aici o realitate ireală
care te bucură dacă nu te gândești la
nimic care te întristează dacă te gândești
la timpul tău la veșnicia ta bine sunt
doar vorbe acestea știi și tu că nu există
decât existența acea existență această
existență care nu încetează să existe
VI
dar dumneavoastră îi zic doamnei de la
vila de alături de ce v-ați construit casa
la mare dacă adorați muntele văd aici
clădiri începute și abandonate clădiri
începute și neterminate clădiri terminate
dar nefinisate construcții aiurea la fel
ca în poezia zilelor noastre la fel ca în
deconstructivism de ce v-ați construit
casa aici unde se doarme ziua și se
petrece noaptea
unde vuiesc întruna difuzoarele la
concurență cu un concert de greieri cu
țipetele unui stol de pescăruși sub cerul
brăzdat de lampioane lasere și focuri
de artificii am și la munte o vilă îmi
răspunde ea dar îmi place să locuiesc în
mine însumi
VII
oricât de bătrână ai fi pentru mine
ești bună ești cea mai bună și ești a
mea doar a mea cu toate mările tale
cu toți munții tăi știu că întinerești cu
cel ce vine la tine știu că îmbătrânești
cu cei care pleacă dar pentru mine
rămâi fără vârstă precum rugul aprins
approved quality geprüfte qualität new
york frankfurt london hongkong seoul
bucurești costinești nu știu de ce
ai vrut să fii a mea dar mă bucur că ești
a mea și ador să fii totdeauna a mea
căci vorbesc despre tine mândrindu-mă
cu tine și vorbesc despre frumusețea
ta mândrindu-mă cu frumusețea ta cu
frumusețea ta unică și irepetabilă
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riptic şi provocator, afişul noului recital liric susţinut de Aurel
Ştefanachi cu Eidola. trecere-petrecere (Tipo Moldova, 2018)
are solemnitatea unei invitaţii cu menţiunea „ţinută obligatorie”.
Fiindcă s-a mai văzut acest generic neologic şi la case mari. Din ale
sale Eidólons, Walt Whitman făcuse o întreagă teoretizare verslibristă
aplicându-i operei artistice alegoria peşterii din Republica şi explicând
astfel alcătuirile poetice ca pe nişte materializări aparente, proiecţii im
perfecte şi variabile ale unor modele transcendente eterne: Unfix’d yet
fix’d,/ Ever shall be, ever have been and are,/ Sweeping the present to
the infinite future,/ Eidolons, eidolons, eidolons. Asemenea cultivatorului
ilustrelor Fire de iarbă, poetul ieşean îşi pune în scenă propria versiune
declamatorie a acestui spectacol platonic al umbrelor: „precum nebunul
în faţa gândurilor/ şi faptelor sale/ aşa stau eu pe aceste ţărmuri/ şi te cânt
şi tu nu exişti.../ Eidola, Eidola, Eidola// viaţa mea dublă euforic trăieşte/
amintirea fiinţării tale – şi ochii tăi (legănătoare/cenuşă) dezleagă apele
sângerii ale verbului/ care mă îneacă”. Impresia de serenadă cântată sub
geamul vreunei palachide e înşelătoare, eidola nefiind altceva, de fapt,
decât pluralul anticului eidolon („nălucă”, „apariţie”, „duh”), echivalent
al perispiritului teozofilor („dublul astral”). Dar aparenţa onomastică li
s-ar potrivi totuşi Muzelor, exemplele de eidola pomenite de clasicii greci
fiind mai ales feminine. În scenariul homeric, beleaua aia afrodiziacă
care-i pusese coarne lui Menelau, deşi înmormântată în Rodos, plecase
în vacanţa de cinci stele a vieţii de apoi în „Insula Albă” a lui Ahile să
facă împreună plajă la aceeaşi lumânare. Mai puţin pasionaţi de turism,
Stesichor şi Euripide scriu însă cum că, de fapt, Elena nici la Troia nu
fusese prezentă în carne şi oase, eidolon-ul dumneaei având un alt înţeles,
de „iluzie”, percepere eronată a realităţii, întocmai ca şi maya vedică.
Ambiguitatea îl pune greu la încercare şi pe autorul nostru: „să te numesc
iubită?/ să te confund cu o pasiune narcisiacă?/ să fii o lepădare în graiul
arhaic al zorilor şi/ întunericului?// fidelă transpunere a genului magic
în/ urma trecerii morţii, în urma arderii zeilor/ (...)/ să te numesc ştiinţă
a sufletului?/ (...)/ să te numesc arta rostirii gloriei Eladei?!/ (...)/ să te
numesc luciditatea sferelor prin/ spaţii plutind ca nişte corturi de gheaţă?/
(...)/ atât de omenesc te caut şi/ TU nu exişti”. Şi încă e nimic pe lângă
întrebările care m-au asaltat pe mine atunci când, la Buşteni, am dat peste
o bizară pensiune pe nume Eidolon!
Puţinele ocurenţe ale controversatului eponim par să plaseze cen
trul de greutate al întregului volum în masivele poeme Cartea de dimi
neaţă (din care am citat deasupra) şi Din ţara verbului şi umilinţei, acesta
din urmă ceva mai asertiv, încă nevindecat complet de interogaţiile celui
dintâi şi nu mai puţin flamboaiant: „lucidă ordine a haosului/ chip de
mătrăgună/ în dimineaţa ce-mi străfulgeră viaţa şi/ moartea – dintr-un
elogiu al nebuniei şi/ realităţii/ (un adevăr venind fără să existe/ fiind
miezul a tot şi a toate)// din ţara verbului şi a umilinţei –/ când în nin
soarea eternă în pielea/ goală –/ ca în picturile lui goya/ ai cugetat să
exişti – Eidola, Eidola//(...)// nu te arăţi, nu doreşti, nu-mi vrei să exişti/
(...)/ materie a absenţei/ materie a absenţei” etc. Altfel, ar fi greu de găsit
vreun alt reper în geometria variabilă a acestui discurs luxuriant şi lichid,
pe jumătate îmbuteliat în peste 200 de paranteze (unele chiar încatenate),
cu sublinieri prin repetiţii insistente şi majuscule, sau paragrafe picurate
cu pipeta în chipul textelor normative: „cine călătoreşte în haine de piatră
din/ cetatea EREBULUI către amurg?/ – odioasa de slugă!/ habotnica în
josul cărţilor proliferând un gând:/ a) despre lucrul armonic/ b) despre
avatarurile iubirii până la destrămare/ c) despre apele care aduc la ţărmuri
sticle şi/ manuscrise şi cărnuri poeticeşti/ d) despre sinele cela din moarte
şi din cer/ pe dinlăuntru-mi imperiul durerii”. Torentul liric cu care Aurel
Ştefanachi umple fel şi fel de recipiente este ca palinca locală cerută de
maramureşean la magazin: „Cincizeci de litri!? Păi, ai vas să cari atâţia,
bade?” „No, bravos! D’apoi, io ce mi-s?” Formele pe care le ia acest şuvoi
sunt deci pe cât de întâmplătoare şi diverse, pe atât de nesemnificative, ceea
ce contează fiind doar fluidul vărsat în ele, nectar şi cucută deopotrivă, în
care-ţi zăreşti oglindit adevăratul chip aruncând „priviri în fântâna/ de
azur a trecerii şi chintesenţei”. Sus paharul, poeţi! n
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Lecţia de abis
D A N

Să apeși un buton
să folosești o cartelă
de acces
să ridici
un chepeng
ca să fii acceptat vom amâna
prea scurta noastră moralitate
eu nu mă mai întorc niciodată
cu aceeași limbă
altfel lovește acum limba
cu sistemul ei inchizitorial
bolta
altă încărcătură
alt „nu mai suport”
altfel cad
în propriul meu întuneric
ca într-o vomă (se întâmplă)
alt nimic
în urma
imploziei
alt Dumnezeu care nu este
şi asta mă îngrozește mai mult
decât dacă
ar fi crud
neiertător, răzbunător
rece
cu mielul lui
cibernetic
care nu se lasă jertfit
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pentru mine
ești
şi nu ești
așa cum eu sunt
şi nu sunt

* * *
dar ce faceți voi
când mă închideți cu degetele voastre
prelungi și subțiri și foarte reci
în camera obscură
și mă uitați acolo
după ce mă priviți îndelung
prin gaura cheii
și-mi spuneți prin ușa închisă ermetic
că sunt minunată
și-a voastră
și ochii cenușii s-au și întors
spre altcineva (deși
îi spuseși cu puțin timp
înainte că nu există salvare)
simțind ceva ce simte
cel ce ucide din neputință
și tu chiar ai crezut
că poți

să știi
cine, după această pierdere,
va fi mai ușor
voi fi mai ușoară
ca un fulg de zăpadă
căzut pe fruntea lui rece nepenetrabilă
încât pot
să-mi schimb subit
dispoziția plăcilor tectonice
și să evit
cu o milionime de secundă
cutremurul devastator

* * *
renunț la mine din obligație: ar trebui
să mai fie ceva
nu este, s-a demonstrat
îmi aranjez cu ruj
contururile rănilor (orice
rană e bruscă și definitivă)
am multe guri fără legătură cu mine
ah, gura întotdeauna își amintește
un animal
de un alt animal
nu mă corecta: sunt un fluture negru
(Parnassius mnemosyne)
uitat în plasa de prins fluturi

* * *
acest cuvânt a mai lovit o dată
urma lui roșie nu poate fi ștearsă
îmi lipeam urechea de orice
de unde vine auzul
nu am surprins momentul
s-a format o fisură
s-a adâncit
a trecut pe partea cealaltă
nu se mai vede
deci specia aceasta va dispărea
genul acesta
regnul acesta
care sunt
trupul va suporta dispariția
tot ce trebuie să fac
e să stau nemișcată
exact în centrul meu obiectual: trebuie
să-mi găsesc centrul: asta poate fi
copleșitor

* * *
acoperă-ți ochii
și urechile
lasă-ți doar gura să simtă
ceva alcătuit din tot felul de toxine

a

cesta este titlul unui elegant volum de poezie a lui Daniel Corbu,
apărut acum un an la editura Princeps multimedia, editură înfiinţată
chiar de autor. Volumul beneficiază de prefaţa lui Ion Mircea, fapt
remarcabil, deoarece Ion Mircea este la ora actuală unul dintre cei mai
importanţi poeţi ai ţării. Nu este vorba de nişte rânduri de complezenţă,
ci de o analiză serioasă a liricii confratelui, chiar dacă făcută pe un spaţiu
redus. Iată ce spune prefaţatorul: „Poetul nostru cultivă poza nonşalant sa
cerdotală, tenta sapienţială, tonul oracular. Postura lui predilectă este aceea
de explorator al spiritului... Daniel Corbu se mai distinge însă prin ceva de
mulţi dintre congenerii săi, şi anume prin umor. Un umor de înaltă cali
tate, care nu poate fi transmis prin procură, unul imanent propriei scriituri
şi imposibil de separat de marca ei stilistică. Magistrul Ursachi, într-un
comentariu la jurnalul lui De Chirico, includea umorul de acest tip în cate
goria umorului absolut... Umorul de-a dreptul maiestuos şi feeric al acestui
moldovean autentic e consubstanţial cu tragismul veritabil şi abia reprimat
pe care creaţia îl expiră prin toţi porii. Pentru că Daniel Corbu este înainte
de orice un iniţiat şi nu se sfieşte să o recunoască public. Dar felul cum o
recunoaşte acreditează instantaneu în cititor certitudinea că se află în faţa
unui mare poet...”
Am dat acest lung citat deoarece reprezintă o excelentă introducere
în poezia autorului nostru. Faptul că el alătură umorul tragismului este ceva
destul de rar. Dar reuşeşte aceasta fiindcă respectă o condiţie. Nu foloseşte
un umor facil, de gazetă, ci descoperă resursele sale profunde. Daniel Corbu
are capacitatea de-a se detensiona cu uşurinţa cu care pune în scenă situaţii
dramatice. Îl vezi crispat, încrâncenat şi deodată ştie să se relaxeze, vrând
parcă să ne demonstreze că, oricât de obsedată de abis ar fi lumea, cine
ştie să fie magistru, adică să predea „lecţia de abis”, realizează o minune,
aceea de-a arunca peste prăpastie puntea nepieritoare a cuvintelor. Cartea
de faţă este exemplul cel mai grăitor. Aproape oriunde o deschizi, întâlneşti
paradoxuri, contrarii care nu intră în conflict, ci devenind complementare,
ajung să se armonizeze. Puntea cuvintelor este ţesută şi modelată cu mare
atenţie. Fiecare element din construcţie contează. Dacă nu se îmbină în
modelul gândit de autor, eşecul nu mai poate fi evitat.
Daniel Corbu face parte din categoria optzeciştilor discreţi. Crescut
la şcoala nemţeană de poezie, alături de Radu Florescu, Aurel Dumitraşcu
bunăoară, primind din când în când şi câte un impuls de la vrânceanul LIS,
el s-a format citindu-i pe alţii, dar ascultându-şi cu respect vocea interioară.
Anii au trecut şi, odată cu perindarea lor, versurile sale parcă s-au cizelat
de la sine. „Ziceam: toate uşile dau în haos.../ şi mai ziceam: NIMENI NU
A VĂZUT MORMÂNTUL UNUI CUVÂNT/ Şi mai încă ziceam: stai
singur ca o uşă săpată în ziduri/ râvnind mereu orizontul de după orizont/
trece adevărul dintr-o cameră în alta şi te ignoră/ trece umbra morţii şi te
sperie”... Am citat din poemul Prolegomene de şoapte.
Există, din păcate, în poezia lui o tendinţă de-a forţa cu orice preţ
expresia. Din acest motiv riscă să piardă naturaleţea şi să capete o arti
ficialitate care-i poate dăuna. Sunt convins însă că dorinţa sa de-a fi tot
mai expresiv nu se explică atât printr-un impuls narcisist, determinat de
exagerata iubire de sine, cât printr-o nemulţumire faţă „cărămizile” lite
raturii, respectiv cuvintele. Până la urmă, nu-i nimic de mirare, întrucât
orice poet caută „necuvintele” – de aici vine şi titlul volumului lui Nichita
Stănescu –, doar că operaţia aceasta, dacă nu eşti poet de valoare, comportă
o sumedenie de riscuri.
Unul dintre acestea este, cum am spus, căderea în artificial şi falsi
ficarea fiorului liric. Am avut această senzaţie citind lungul poem Simfonia
întâi, imperiala. Miza fiind ridicată sus, autorul pare la un moment dat că
se dezechilibrează şi se înstrăinează de sine. Versurile sunt din ce în ce mai
opace şi nu emoţionează. Dar efortul său e de preferat minimaliştilor care,
temându-se de cuvintele mari, eşuează de multe ori în enunţuri banale.
Totuşi, Daniel Corbu rămâne poet când e... simplu. De exemplu acest vers
face cât o mie de alte construcţii voit complicate: „Mi se făcea tot mai urât
în trupul strâmt şi nehotărât”.
La aproape 70 de ani, el a reuşit să-şi rotunjească destinul printr-o
caligrafie a tristeţii. n
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Sunt aici
să dau explicaţii
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SCAN
Gheorghe Vidican şi
cortegiul său de imagini
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P A U L
A R E T Z U

O, versul meu
Prietenul meu grecul-grec
mi-a mințit până și graiul
de pe-o gură de cuțit când
mi-a strigat că versul meu
e-un coridor de litere
mirosind a abator.
Sunetul sandalei iartă totul,
ca și plânsetul vinului nebăut!

Verde
Verde în față îți spunea
să mă lași să patinez pe
luciul armelor tale,
fiindcă, orb fiind, știu pădurea
din ochiul vânătorului,
după aripa ruptă ca o pleoapă
sângerând!

Casa însăşi
Lutul ogrăzii întră în casă
nimănui nu-i convine, nimănui,
fiindcă tăcerea lui prea o apasă
și cad, o, cad icoanele din cui!
Casa însăși (e mereu cea care)
se-nclină
ca o horă ruptă, de prea departe
de cercul strâmt, din care o să vină
semnul divin înflorind o carte!

Cabina
telefonică
În cușca de fier,
cu pereții de sticlă spartă,
pe podeaua ruginită
ca burta unei corăbii,
o femeie abia respirând
naște din picioare...
Pe lângă cușca de fier
necunoscută ca o troiță
trece preotul de la biserica
franciscană și-și face cruce,
mai trece o dansatoare aproape
goală și admirând picioarele
femeii cu șuvițe de sânge
și mai trece, în sfârșit,
poetul urbei care se oprește
și scrie pe geamul șters
cu șapca Hristos a înviat!

V I C O L

Toba
Părintelui Octavian Pelin
Nimeni nu ştie când baţi, doamne, toba:
Atunci pielea câinelui ucis cu ciocanul
pe dealul de nisip, pielea sună şi pompează
praful de pe tălpile lumii până-n
respiraţia părintelui Pintea
şi mai departe până-n chiliile
Mânăstirii Putna!
Când baţi, doamne, toba, nu pielea doare,
nici odoarele ce cad singure de pe altar,
numai vederea doare, muc de lumânare –
Nici Tatăl, nici Fiul n-au cum să vestească
când este odihna prafului de pe tobă;
Doar tăcerea, cât pânza perforată de-o piatră,
poate sluji scrierii unui rând de testament,
abia atunci încă se mai poate ghici
absenţa ta şi curgerea ta ca absenţă,
ca un fir de praf care a fost pe tobă,
în fiecare bătaie, care-a fost, dacă-a fost;
Mă îndoiesc, doamne, de lumina propriului
meu sânge, bici destrămat de-atâtea lovituri!
Fiindcă nimeni nu ştie, chiar de ştie,
când baţi tu, doamne, praful de pe tobă!...
Când baţi, doamne, toba şi praful învie,
clopotele asurzesc şi se umplu de uitare,
mamele cad pe morminte cu lacrimi subţiri
şi trag cuiul ruginit de pe cruce, atât de simplu
precum tata scoate iarna vrana la butoi…
Şi nimeni nu ştie…

Adam de Dunăre
		

Lui Adam Puslojic

Dacă zborul pescărușului e unicul vers
pe care-l leagănă Dunărea către seară,
atunci Poetul, ca și soldatul, cum zicea
Nichita, n-are teamă de nimeni, de ce va fi,
el mereu caută ceea ce nu va găsi niciodată!
Numai că Adam al nostru, e singurul corăbier
îmbătat de însăși ielele/velele poemului său,
niciodată abandonat de vreo provocare,
fiindcă unde nu-i aventură, adio, poezie...
când el intră în nunta altcuiva!
Fiindcă Adam este un scrib dat dracului,
cum singur se denunță, fiecare literă
din versul său se mlădie ca o balerină
ce visează să-i fie mireasă ca și Dunărea
(numai că ea, Dunărea, îl vrea fără nuntă)
El, Adam, știe că Dunărea nu-i decât o iapă,
cum zicea și poetul Ioan Flora, undeva,
neîncălecată încă de nimeni,
căci Dunărea, Adame, Dunărea nu trădează
poeții:
adică îi dorește, la pieptu-i, fără nuntă, Adio!...
(poeme dintr-un volum în curs de apariție)
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oezia lui Gheorghe Vidican se încadrează
în criteriile unei insolite, poate oportune,
combinații: modalități ale barocului aso
ciate cu dicteul automat. Ea are resurse imagi
native și combinatorii inepuizabile, urmând o logică a hazardului, dar și o tehnică a
contrapunctului, armonizând dezbinări, fragmente consonante și distonante, aducând
la lumină o polifonie (sinceră) a subconștientului. Deși eteroclită, caleidoscopică,
într-o astfel de lirică apar intuiții pline de expresivitate, sclipitoare. Poetul controlează,
însă, structura textelor, folosind reiterarea, climaxul, focalizarea, intensificarea prin
acumulare, așa cum se întâmplă în poemul liminar al volumului Un interior glisant
(Editura Tracus Arte, București, 2018), intitulat semnificativ Cercuri concentrice
referindu-se la trupul unei femei „arde singurătatea în ceainicul buzelor dezbracă
frigul de răcoare ieri îl ascunde-n clopotniță/ cercuri concentrice inima lui ulysses
își atârnă umbra de streașina nopții foșnesc nerăbdările trupului/ taina buzelor un
pântec cu geometrii nepământene umblă slobod frigul prin noi cercuri concentrice/
trasul cu praștia în mijlocul lacrimei ecou riduri pline de pași cercuri concentrice
pline de rugăciuni/ inima îmi acoperă umbra cu bătăile clopotului simt sângele vâ
natului prin praful de pușcă un șarpe/ îți mângâi trupul umbra ta atât de sălbatică
prin perfecțiunea călărețului liniștea cercuri concentrice/ copilăroase buzele tale bat
în geam cu liniștea singurătății obosită clepsidra un ochi în marea egee”. Observăm,
desigur, existența unor câmpuri semantice, a unor elipse, a unor sincope care susțin
sugestia lirică (indefinibilă). Cercurile concentrice ale lui Gheorghe Vidican au, mai
degrabă, aspectul moale, asimetric al ceasurilor lui Dalí.
Din imagismul abundent se desprind preferințele pentru sinestezii, asociind
senzații sau stări diverse, precum și tentația de a crea atmosferă (obsesia frigului,
crepuscularitatea, o senzualitate abstractizată, peisaje cu alcool): „lirismul se fabrică
în mirosul pălincii/ crâșmărița dă slobod la dezmăț/ obsedat de sărut soldatul venit
în permisie îi dă târcoale/ îi arde pustiul din ochi/ ninsoarea are miros de carne/ prin
ochii bunicului fire de soare tomnatic o siluetă a tinereții înfășurată în miros de pă
lincă/ vârful dealului călătorește prin amurgul ninsorii/ îi umple paharul cu bucuria
copiilor/ sânii crâșmăriței taie sărutul soldatului în clipe/ din buzunarele bunicii cur
ge înserarea/ zâmbetele copiilor se închid în poveștile mamei/ ninge în sobă cu flori
de cais/ steaua polară o casă albastră fire de soare în clepsidră șlefuiesc ochiul pe
acoperiș înfloriri” (Sfârșit de martie 2018). De cele mai multe ori, poetul emite enun
țuri, configurând un puzzle fără desen, cu aspecte disparate în simultaneitate. Acestea
depășesc limitele mediocrei rațiuni, ieșind în absurd. Or, Eugen Ionescu ne învață că
absurdul ne pune serios pe gânduri. Poemul După nuntă pare un tablou de Chagall,
cu fantezii, cu melancolii, cu expectații.
Poetul destructurează lumea formală, decupează crâmpeie, porțiuni, apoi re
construiește, alăturându-le după criterii proprii, învățându-ne un nou limbaj. Reali
tatea lui Gheorghe Vidican este de o varietate fără limite, aflată mereu în mișcare,
permutând termenii între ei, realizând adevărate paradigme lirice. Într-un univers
liric variabil în curgerea lui, există și elemente constante, anumiți termeni, simboluri,
laitmotive. Amintit repetat, alfabetul Braille ne sugerează că metoda scriitorului este
de transfer în alt cod, așa cum se întâmplă cu nevăzătorii care atribuie noi competențe
limbajului, provocând o rivalitate între spus și nespus (care este un alt fel de spus),
între văzut și nevăzut (care este...). Orice poate intra în poezie, toate cuvintele, toate
imaginile, toate ideile, pentru că totul are vocație lirică, adică orfică. Unele versuri
sunt aforistice, altele metaforice, altele emit aserțiuni morale, altele comentează
viața publică, altele recurg la memorie, altele desemantizează, pur și simplu, mesa
jul, derulându-se sincopat, fragmentat, într-un orizont sisific, spre nesfârșit. Alături
de urzelile compoziționale, respiră poezia: „mă dumiresc de singurătatea mea/ când
ajung să fiu eu devin tu”, „memoria mea un sertar cu un alt poet”, „femeia roz poartă
în mână mirosul unui măr ionatan”, „poeții poetele își suflecă mânecile prin liniștea
plină de ruine a timpului”, „sub poalele femeii de serviciu de la grădiniță dorm ju
căriile”, „noaptea o beznă plină de lacrimi/ curge prin oglinzi”, „meticuloasă camera
își deschide fereastra în frumusețea prăpastiei”, „degetele citesc haiku-ul scris în
braille pe buzele crâșmăriței”...
Gheorghe Vidican este un poet special, aparte în lirica de azi, cu un aflux de
imaginar impresionant, descoperind neobosit, cu voluptate, noi posibilități estetice
ale unei limbi eliberate de canoanele coerenței. n
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Marea e calmă și tu îmi șoptești,
valurile aduc la țărm cadavre vineții,
e singurul schimb cinstit din această
ultimă iarnă,
în februarie doar cu tine.
Morții se ridică deasupra apei apoi cad,
vălul de ceață se închide în urma lor.
Respir aurul presărat între noi,
două pietre mângâiate de vântul străin.
Adânc, până în inima inimii mele,
crește dragostea pentru tine, tainic,
în lunga tăcere purtată ca o mască.
Dacă se va rătăci după un nor,
am să-i cer soarelui
să caute pe chipul tău zâmbetul,
regăsindu-te într-o bună zi,
netulburată de vuietul mării.
Dumnezeu nu dă rest,
ne așază sub talpa umedă și rece.
Februarie fără tine – cal alb hoinar
peste dealuri.

Acolo unde
nu te găsesc
M-am trezit mort.
Asta mi se întâmplă de fiecare dată
când nu te găsesc lângă mine.
Nu mă vei crede,
privind în urma ochiului scurs și tot
îmi pare firesc
– o rană golită de carnea albastră.
Și dacă n-am avut norocul să mă sting
de tânăr,
să mă reaprind din dragoste de tine și
tot așa,
cu carnea arzând,
toate orele mi-au rămas înfipte adânc
în creier,
litere care ustură ca fierul încins.
În măruntaie,
viitorul citit în viscere de femei
ascunse în focul negru.
Împachetez visul de insectă
în mii de gesturi cu care vreau să te
surprind.
Mi-am văzut trupul plutind și zburam
paralel lângă mine,
un eu dublu. M-am întrebat dacă
altcineva ne privește.
Cine Dumnezeu știe câți suntem pe
lumea asta,
câți rămânem și câți ajungem la capăt.
Dansator pe sârmă la ultimul pas,

F I R I C Ă

călător în neant.
Cad în vid.
Totul în jur e de revizuit,
nu-mi vine ușor să vorbesc și să rescriu.
Cad și nu mai vreau să visez că mă ridic.

Am ştiut numele
tău dar l-am uitat
O fantă deschisă peste o cicatrice.
Mă lovește partea cea întunecată a fricii,
îmi simt brațele smulse din umeri.
Străbat arșița nopții cu setea în minte.
Dacă n-am să plec din limba aceasta e că
aici ești și tu.
Urmăresc o coloană rătăcită de sentimente,
năucit de bucuria unei morți rapide și fără
glorie.
Să râdem și să ne rostogolim prin cuvinte.
Călărind inorogul care știe ultimul drum
chiar și fără să-l lovești până la sânge.
Sfărâmarea dogmei, ștergerea tiparului,
apoi mi-am pregătit marea trecere
așa cum pui talpa pe o bucată de cretă
și speri că lumea va spune că ai fost pe
undeva.
Totul este vopsit în alb,
nu înțeleg semnele scrijelite pe carne.
Îngeri uitați pe pervaz,
statuete pe care rugăciunile le vor readuce
la viață.
Glonțul de argint nu m-a nimerit nici de
această dată.

Iepurele verde
din tablă
Cineva foarte înalt umblă printre noi
în pantofi de metal,
ne lasă să curgem pe bulevardul lat.
Șuvoi de umilinţă, lacrimi şi dragoste.
Pun mult patos în ceea ce scriu, sunt cald,
căldicel şi parcă îmi aduc aminte groapa.
Am săpat prea puţin şi câteva degete
ies afară, ghiocei înroşiţi de atâta aşteptare.
Ce mi-am zis atunci, mai sapă o groapă,
intră tu în ea, arată-le cum se stă cuminte
– un faraon cu ochii goliți.
Iepure din tablă verde din faţă,
iepure din spate, tot iepure.
Dulce-amărui sărutul tău, cumpărat cu
monede mici
risipite cu zgomot pe asfalt.
După-amiază ciudată şi tristă,
topită în cercuri concentrice,
când mai aproape, când mai departe.

Supravieţuire. Poemele
lui Corneliu Coposu
F L A V I U G E O R G E
P R E D E S C U

v

olumul Poeme de Corneliu Coposu, cu un cuvânt înainte de Ana
Blandiana, editat de Fundația Academia Civică în 2019, reprezintă
o apariție insolită în lumea literaturii noastre, cu atât mai mult cu
cât amintirea autorului a rămas în istoria recentă a României ca lider
al opoziției de dreapta, în democrația primei jumătăți a anilor ’90, și
în calitatea sa de martir al închisorilor comuniste. Povestea vieții lui
Corneliu Coposu și cele îndurate de el pot părea de neimaginat pentru
cineva născut în ultimele decenii. La vârsta 33 de ani este arestat împreună
cu colegii săi din conducerea Partidului Național Țărănesc, printre care
Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Ilie Lazăr ș.a., printr-un tertip cinic rămas
în istorie ca Înscenarea de la Tămădău. Timp de nouă ani a stat în arest
preventiv iar în 1956, când avea deja 42 de ani, a fost condamnat la muncă
silnică pe viață după ce i s-a înscenat un proces pentru înaltă trădare a
clasei muncitoare și crimă contra reformelor sociale. A fost eliberat la
48 de ani, fiind purtat prin aproximativ 15 locuri de detenție, așa cum
arată unul din biografii săi, Tudor Călin Zarojanu: arestul Ministerului
de Interne; închisoarea Malmaison, de pe Calea Plevnei, din București;
penitenciarul Pitești; penitenciarul Văcărești; penitenciarul din Craiova;
penitenciarul Jilava; penitenciarul Bragadiru; Unitatea de muncă nr. 1
Cap Midia (Canalul Dunăre-Marea Neagră); Sighetul Marmației; peni
tenciarul Râmnicu Sărat; penitenciarul Gherla; penitenciarul Aiud etc. De
asemenea, martiriul lui Corneliu Coposu este dramatic și prin soarta soției
sale, Arlette, care a fost acuzată de spionaj în favoarea Franței, a fost con
damnată la închisoare și a murit în 1964, după eliberare.
În prefață, Ana Blandiana subliniază faptul că poemele lui Corne
liu Coposu, care au fost compuse în închisoare pe parcursul celor 17
ani de detenție, văd pentru prima oară lumina tiparului. Poeta exprimă
opinia fermă că acestea reprezintă o formă de luptă împotriva degradării
intelectuale, poezia lui Corneliu Coposu construindu-se logic: „erau pro
duse de un creier pentru care erau nu numai, și nu în primul rând, operă,
ci exercițiu de funcționare, lucrare de supraviețuire”. Iată câteva dintre
aceste versuri: „Martirii înfruntă/ Primejdia cruntă; Apostoli în lanțuri/ Sau
victime-n șanțuri; Străjeri în cătușe/ Scântei în cenușe. Porniri ferecate,
Avânturi legate…” (Martirii) sau „Cerne, doamne, liniștea uitării,/ Peste
nesfârșita suferință./ Seamănă întinderi de credință/ Și sporește roua
îndurării!/ Răsădește dragostea și crinul,/ În ogorul năpădit de ură,/ Și aș
terne, peste munți de zgură,/ Liniștea, iertarea și seninul” (Rugă).
Ana Blandiana, care este, împreună cu soțul său Romulus Rusan,
fondatoarea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței
de la Sighet, mai scrie că: „fiecare dintre sentințele sau sentimentele cu
prinse în aceste versuri reprezintă mult mai mult și uneori chiar altceva
decât pare, dacă așezi în jurul lor în mod corect cadrul în care au luat
ființă: cele două frumoase strofe despre iertare – care străjuiesc și pe pe
reții Memorialului de la Sighet – capătă, dacă te gândești la străfundul
de chinuri în care luminează, valoarea cutremurătoare a unui adevărat
Anabasis.” În poemul Ultima datorie, mesajul lui Corneliu Coposu se
conturează tragic: „Privirea lui plină de viață/ Umbrită de ochii amari/
Zărește sub cruce, de strajă,/ Pe Maica Durerilor mari./ Răpusă de grea
suferință/ Stă frântă, cu sufletu-n prag./ Alături, rămân în credință,/ Apos
tolul tânăr și drag”.
În finalul textului său introductiv, poeta ne dezvăluie de ce Cor
neliu Coposu nu a procedat ca alți foști deținuți care și-au publicat po
emele carcerale imediat după 1989. Aflăm că au fost două motive: unul
derivând din exigența Seniorului față de poezie în general, „despre care
avea o foarte înaltă părere”, și altul rezultat din modul în care concepea
menirea unui om politic. Rămâne ca fiecare dintre cititori să privească
poemele lui Corneliu Coposu prin lupa istoriei, ținând seama de rostul
creării, memorării și reproducerii acestora pentru un autor căruia cei mai
frumoși ani ai vieții i-au fost furați. n
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Februarie doar
cu tine

SCAN

M I H A I

Pielea fragedă
a memoriei

Mihail Gălățanu
Corpul de glorie, Editura Junimea

Gela Enea
Eu sunt Lilith, Editura Neuma
Cele mai recente volume publicate de poeta
craioveană Gela Enea au arătat o inspirație și o forță
deosebite care au atras atenția multor critici și îi
conferă cu siguranță un statut cât se poate de sti
mabil în peisajul liric actual. Originalitatea este de
asemenea o calitate a artistei, ajunse la maturitate
și etalând numeroase mijloace de expresie. Un flux
de libertate și de îndrăzneală străbate poemele unei
autoare de indiscutabil talent. Există poeți dintre cei
mai cultivați, rafinați în cunoașterea artei lirice pe
calea unei instruiri superioare, la care, totuși, calitatea
care impresionează cititorul este o înzestrare nativă
pentru arta cuvântului. Gela Enea intră în această
categorie. Abilitatea sa tehnică și bunele deprinderi
în scriere nu pot trece înaintea talentului. Totuși, ca
o poetă cultivată și atentă la predecesori, Gela Enea
și-i alege cu grijă, după afinități: „n-am cunoscut-o
pe Sylvia Plath/ nu m-a primit în moartea ei/ gazul
n-a fost de-ajuns pentru o ardere dublă/ sau cine
știe/ cu Aglaja Veteranyi nu m-am întâlnit/ deși/ eu
sunt copilul care fierbe în mămăligă/ (…)/ Virginiei
Woolf/ i-aș pune o singură-ntrebare/ când drumul
spre far nu e pavat cu pietre/ ce-i mai rămâne
unui misfit// Anne Sexton a crezut cu tărie că arta

HORIA GÂRBEA
mere obscure/ libertatea se developează/ sinucigaș/
confidența/ înmugurește în urechile microfoanelor/
uită-te la degetele mele cum cresc/ până la/ fire de
înaltă tensiune/ uită-te la inima mea cum descrește/
încât/ se face punct/ eu sunt lilith”. Nu știu dacă Gela
Enea o fi cu adevărat Lilith, dar o poetă valoroasă sunt
sigur că este.
Alexandru Jurcan
După ce mă ucizi, stinge lumina,
Casa cărții de știință
Pe Alexandru Jurcan îl interesează mai ales
acțiunea prozelor sale, insolitul ei, fără multe detalii
de atmosferă. Aceste scurte, uneori extrem de suc
cinte, proze amintesc de nume ilustre ale genului și,
în special, de povestirile cu final neașteptat ale lui Jef
frey Archer. Dintre prozatorii americani, Alexandru
Jurcan ar putea fi apropiat de O’Henry, cel care era
constrâns la un număr redus de cuvinte de condiția
sa de „scriitor la ziar”. Fiecare schiță a lui Alexandru
Jurcan are cinci-șase pagini. Există în volum și schițe
de o pagină și jumătate, nu mai puțin atractive și nici
mai lipsite de meșteșug, dar mai ales de poantă. De
O’Henry și de britanicul Saki, adeseori cu umorul
sec al acestuia, amintesc mai multe texte. Unul ex
celent, de nici două pagini, are ca erou un scriitor
orgolios, dar și circumspect față de reacția cititorilor,
care încearcă să vadă ce impact poate avea cartea lui
asupra publicului. Ca să verifice posibila încântare
sau decepție a „ipocritului lector”, el lasă un volum
pe o bancă din parc, urmărind în taină ce se petrece
cu el. De-a lungul unei zile, cartea este luată, plimbată
și abandonată de fiecare dată de diferite persoane de
felurite genuri și vârste. Dar fără a fi deschisă absolut
niciodată. La sfârșitul zilei, opera tipărită este aruncată
de vatmanul tramvaiului în care ultimul purtătornecititor o abandonase. Scriitorul o recuperează, re
gretă, dar nu analizează mai adânc de ce titlul ei, Șerpi
carbonizați în oala cu sarmale, nu incitase pe nimeni
la lectură. Doar își propune un titlu încă și mai atractiv

pentru cartea viitoare. Ultima povestire este un
omagiu extrem de mișcător adus lui Tedy, câinele
autorului, petrecut din viață după 10 ani de com
panie fidelă. „Ce dracu, nu pot plânge după câi
nele meu?”, se întreabă justificat scriitorul. Cele
50 de mici povestiri interesante, hazlii, unele
având și o dimensiune fantastică, în maniera lui
Buzzati, reprezintă o lectură foarte plăcută pentru
că autorul este, deopotrivă, talentat și ingenios.
Dacă ar face experimentul cu cartea lăsată întrun loc public, precum personajul său, Alexandru
Jurcan nu ar risca nicidecum ca volumul lui să fie
plimbat prin tot orașul fără să-l citească nimeni.
Șerban Tomșa
Casa noastră cea de toate zilele,
Editura Tracus Arte
Doar câteva rânduri de consemnare în
această pagină sunt prea puține, căci o cronică
mult mai extinsă merită volumul cel mai recent
al lui Șerban Tomșa. Acesta este un roman ironic
de înaltă clasă care se prezintă deghizat sub un șir
de povestiri ale aceluiași topos, rural, neo-moro
mețian, cu personaje ce apar în mai multe dintre
părțile narațiunii. Naratorul se schimbă la fiecare
secvență, fiind unul dintre personaje, pe rând, ca
la Faulkner. Fiecare dintre ele are o „suceală”, o
scrânteală proprie. Eroii sunt simultan vicleni și
naivi, blânzi și violenți, prietenoși și nemernici;
într-un loc al încremenirii timpului, ei sunt de o
mobilitate interioară care vine din neliniște. Acești
inși, nelimpeziți în ei înșiși, observă detaliile, le
amplifică în percepția lor stranie, diferită de ceea
ce oamenii educați ar numi „normalitate”, și nu
iau seama la evenimentele mari care de altfel oco
lesc de cele mai multe ori zona lor închisă, izo
lată. Situațiile sunt imprevizibile ca și oamenii.
Prietenii devin brusc dușmani, faptele apar
proaspete și neașteptate (Când am băgat curent,
cel mai mult s-a bucurat câinele), au potențialul
unor detonatoare de bombe, dar se sting rapid
în indiferență. Prozatorul cunoaște din interior
această lume paradoxală pe care o și amplifică
abil. Cea mai importantă dimensiune a cărții este
scriitura magistrală a lui Șerban Tomșa care se
identifică fabulos, ca un actor talentat, cu fiecare
dintre eroii săi. Toate cărțile lui Șerban Tomșa, nu
foarte numeroase, dar lucrate cu maximă atenție
și devoțiune pentru scris, îi oferă cititorului ima
ginea unei inteligențe vii și puternice care pune în
valoare o enormă sensibilitate, chiar ascunsă me
reu sub ironie de cea mai bună calitate. n
P. S.: Unii autori scriu cu î din i, ca și mine
de altfel. Pentru unitatea textului, le-am modificat
citatele, folosind â și sunt, după cum spun norme
le ortografice ale Academiei Române.
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Volumul reprezintă o antologie de autor a
prolificului poet. Primul ciclu se intitulează Isto
ria geniului. Geniul fericit și este subintitulat Po
eme 2009-2017. Al doilea ciclu, numit chiar Cor
pul de glorie, nu este datat. Textele constituie un
ansamblu destul de unitar și tematic și stilistic. Poe
tul abordează subiectele care l-au interesat, aș spu
ne chiar obsedat în ultimul deceniu, dar și mai îna
inte: viața prenatală în pântecul matern, nașterea,
înțelegerea vieții ca o re-naștere continuă, dragostea
și legătura viscerală cu femeia iubită, paralela între
dragostea lumească și credință, căutarea, în acest
context, a iubirii și a lui Dumnezeu, moartea și
transgresarea ei, corpurile eterice suprapuse celui
fizic, dintre care se detașează corpul de glorie. Poe
tul are și el învelișuri care supraviețuiesc celui de
carne și oase, dar îl are în plus, față de alți muritori,
pe cel „de glorie” care transcende moartea. Iubirea
este și ea asimilată când nașterii, când morții sau
învierii. În femeia pe care o iubește, poetul își lasă
viața, sub forma secrețiilor care „hrănesc” femeia
și care conțin esența bărbatului, „fiecare părticică
din corpul lui”, codificată în lichidul seminal. Ea,
femeia, „mă venerează ca pe o sudalmă”. Mihail
Gălățanu se abandonează beției erotice și livrești,
repetând în chip incantatoriu sintagme, încărcânduse de energia lor. Apar pasaje puternice, foarte ins
pirate. Uneori, din cauza repetiției, forța lor se mai
risipește. „Ai o piele fragedă/ ca memoria de co
pil”, începe foarte frumos un poem. În cuprinsul
poemului apare și o strofă neinspirată: „După ce
mori/ am să te jupoi/ Am să te ecorșeu – ceva”.
Bilanțul general este pozitiv, gândul clocotitor al
poetului izbutește versuri memorabile: „Mușc din
tine/ ca din ambrozie/ sunt omul-îndrăgostit care
a supus/ toate iubirile/ și care are/ drept craniu/ o
șlefuită/ placă de ardezie/ din care/ irizează/ toate
razele”.

e neagră/ albă e tăcerea lui Dumnezeu/ (…)/ fiecare
ar trebui să stea acolo/ ca într-o placentă/ măcar o
vreme”. În același poem, autoarea le mai convoacă pe
Angela Marinescu, Nora Iuga și Ana Blandiana întrun text simpatic, de tandru răspăr. Când revine la sine,
în ipostaza asumată de Lilith, poeta păstrează aceeași
temeritate a asocierilor și „obrăznicie” a dezvăluirii si
nelui: „nu-mi rămâne decât să mă uit în oglindă/ sămi rescriu ontogeneza la scara 1/ n/ eu sunt lilith/ m-ai
auzit/ eu sunt lilith/ repetă după mine cine sunt eu/ (…)/
voi primi pachet/ alimente săpun pastă de dinți/ poate
și niște cărți/ de la ruda mea îndepărtată/ lumea în ca

Scriitorii de succes
şi apa de Javel
G. Musso, L. Slimani, M. Bussi, A. Valognes

A U R E L

M A R I A
B A R O S

Pe posturile TV-urile de la noi... Se aude tot mai
des: „pentru că categoriile cele mai afectate sunt...”
Şi se dezbate „încă cazul relaxării”...
n Trei indivizi mai purii (dincolo de 40 de ani) s-au
hotărât să jefuiască o cramă de vinuri renumită. La
plecarea de la locul faptei, unul dintre hoţi a uitat
acolo, din grabă, declaraţia de deplasare pe propria
răspundere cu care ieșise la plimbare…
n Prin America de sud… O idee morbidă sau genială
– asta depinde de sufletul care o analizează – a fost
pusă în practică de curând. Bolnavii de Covid 19
ajunşi la spital sunt aşezaţi în nişte paturi speciale
din carton presat. Este vorba de paturi care, în câ
teva secunde, prin manipulări foarte simple, pot fi
transformate direct în sicrie... O soluţie practică şi
economică în cazuri de urgenţă, nu?
n Animalele sălbatice se urbanizează... Într-un pei
saj magnific, roz, căprioarele se plimbă liniștite pe
sub cireșii în floare din parcul japonez Nada. Iar
nişte reni buimaci galopează prin oraşele lituaniene
care par nepopulate. Oile, într-o localitate galeză,
ocupă în turme străzile pustii. Cerbii, căprioarele
se bucură de peluzele din Romford-ul englez. La
Cannes, un mistreţ trece cu pas grăbit de-a lungul
bulevardelor luxoase dinspre malul mării. Prin par
curile californiene, pe pajiștile acelea bogate, super
verzi, își fac siesta la soare veveriţele. În alte părţi,
în lipsa turiștilor care le hrăneau, mii de maimuţe
organizate în clanuri, fireşte, luptă pentru ocuparea
centrului unui oraș thailandez. La noi, urși singuri
sau cu puii după ei, străpunși de foame, cercetează
străzile orașelor de pe Valea Prahovei. La noi e ca
în fiecare an.
n Clemenţă românească... Elevii stau pe acasă și
le este foarte bine, după cum le-au predat posturile
de radio/tv din spaţiul mioritic, pe toate vocile, de
ani și ani, o idee care promovează îndobitocirea
și demotivarea începând din clasa a doua: Ura, a
venit vacanţa! – Nasol, începe școala!... Acum, la
vremea coronavirusului, elevii primesc pe internet
temele „pentru acasă”. La Buzău, doi băieţi de la
primară (ca să ne menţinem în… tonul jurnalistic
n

n n n
p.7 g
sau „beciul cu morţi”, unde se îmbină grotescul viziunii cu bucolicul din amintire:
„În beciul cu morţii, Ion e frumos./ Întins gol pe piatră, c-un fraged surâs,/ Trei nopţi
şobolanii l-au ros/ Şi gura-i băloasă ca de sacâs/ (…)/ În ochii-i deschişi, o lumi
nă,/ A satului unde-i născut,/ A câmpului unde iezii-a păscut,/ A încremenit acolo
străină”.
Dintr-un unghi original de vedere, poetul surprinde şi momentele umoristice
din existenţa tragică a condamnatului, precum în Ucigă-l toaca şi, mai ales, în
Serenadă, uzând de ritmuri folclorice: „De cu noaptea, câte toate:/ Clopotul toacă
şi bate,/ Broaştele nu ştiu de unde,/ Calcă-n clapele afunde/ (...)/ Pe la trei/ Vin
păduchii mititei;/ Pe la cinci,/ Ploşniţele cu opinci,/ Şobolanul de miroase/ Pe la
şase. Gâlcile dacă ţi-au copt,/ Doctorul vine la opt./ Bezna rece, zidul rece./ Mai
muriră paisprezece”. Umorul arghezian decurge, de fapt, din plăcerea jocului poetic,
evidentă în mai multe cicluri semnate de el. Un poem excepţional în acest sens este
Cântec mut, în care deprinderea ludică se asociază cu perspectivă animistă a mixturii
dintre sacru şi profan: „La patul vecinului meu/ A venit az-noapte Dumnezeu./ Cu
toiag, cu îngeri şi sfinţi./ Erau aşa de fierbinţi/ Că se făcuse în spital/ Cald ca subt un
şal/ (…)/ Zăbrelele s-au îndopat cu faguri de cer/ Şi atârnau candele de stele/ Printre
ele./ Ferestrele închise/ S-au acoperit cu ripide şi antimise/ Şi odaia cu mucegai/ A
mirosit toată noaptea a rai” (s.n.).
O notă aparte conferă grupajului poemele baladeşti Pui de găi… şi Ucigă-l
toaca, în care liricul încorporează elementul dramatic. Ele anunţă, la alt nivel te
matic, resurecţia baladei preconizată de poeţii Cercului Literar de la Sibiu în 1945.
Cu atmosferă de legendă sau basm, cele două secvenţe deschid calea poetului că
tre fantastic. În prima demi-baladă, evenimentul liric este determinat de acţiunea
tâlhărească a unor „oameni de plumb”, care ucid un ţăran care se întorcea de la târg.

susmenţionat) s-au ocupat energic de treaba asta.
Proful de mate trebuia dezvăţat: gata cu atâtea teme!
Au făcut o vizită, așadar, în blocul lui și i-au tăiat
cablul de internet… Iar proful se laudă acum prin zi
are că i-a iertat. Dragă domnule profesor, într-o ţară
civilizată, urma exmatricularea…
n Tresăriri demografice… Dată fiind depopularea
ţării noastre în ultimii ani prin exodul forţei de
muncă, unii își aduc aminte de boom-ul demografic
din anii ’68-’69 (vorbind cu o undă de dispreţ și as
tăzi despre decreţei). În același timp, ca urmare a
izolării prelungite care ne-a consemnat pe toţi lu
nile acestea la domiciliu, ne exprimăm speranţa că
boom-ul demografic se va reedita fără ordin, de data
aceasta, de la împărăţie. Vorbim peste nouă luni!
În altă ordine de idei:
n Drepturile de autor se vând bine... De exemplu,
pentru Leïla Slimani, Le pays des autres (Ţara
celorlalţi) – aţi auzit de autoare, cred – drepturile de
autor au fost vândute în 27 de ţări (dintre care 10 între
septembrie 2019 şi sfârşitul anului). Dar topurile
vânzărilor îi dau drept câştigători ai perioadei de
izolare pe Guillaume Musso şi, după el, pe Michel
Bussi, Joël Dicker, Aurélie Valognes, Marc Lévy…
Să remarcăm: acești scriitori au atins în anii trecuţi,
pentru fiecare titlu (iar unii dintre ei cunosc bine
expresia anu’ și cârlanu’!), tiraje cuprinse cuprinse
între 200.000 și 500.000 de exemplare vândute…
n Carte... Desfășurarea Târgului internaţional de la
Frankfurt, ediţia a 72-a, e menţinută: 14-18 octom
brie 2020. În vreme ce autorităţile bavareze au
confirmat clar anularea – durere! – marii sărbători
populare a berii de la München, Oktoberfest.
n La noi, Uniunea Scriitorilor a inițiat un proiect cul
tural extrem de important: crearea unui fond special
destinat protecției culturii scrise și a scriitorilor din
România, ajutării editurilor și favorizării lecturii! În
acest scop, Uniunea Scriitorilor s-a adresat Minis
terului Culturii și Guvernului României, solicitând
și crearea unui mecanism de achiziționare a cărţii
de beletristică română contemporană care să fie des
tinată bibliotecilor publice și bibliotecilor școlare
din toată țara. Sperăm că acest demers esenţial va fi
încununat de succes! n

Fata lui scapă cu viaţă fugind prin beznă şi reuşeşte să o păcălească şi pe bătrâna
vicleană unde se găzduise. Explicaţia este dată de poetul-narator, adresându-se
direct prezumtivilor ascultători: „Aţi înţeles cu toţii/ Că baba era gazda şi ceilalţi
erau hoţii.” Mai înclinată spre anecdotic este cealaltă piesă baladescă, în care
ţăranul Ilie, întorcându-se şi el de la târg, reuşeşte să demaşte un hoţ travestit în
femeie: „Şi căruţa trase, măre, Ilie,/ De-a dreptul la Primărie./ Ce să vezi?/ Pu
toarea cu brăţară/ Era muiere doar pe dinafară;/ Că pe subt poale/ Avea, ca omul,
de toate şi două pistoale.”
La fel cum procedase în alcătuirea ciclului Psalmilor, împrăştiaţi în Cu
vinte potrivite, anexând noi piese în volumele următoare, Arghezi le adaugă
Flori-lor de mucigai poeme recuperate din publicaţiile efemere. Într-o antologie
postbelică, cu statut de ediţie definitivă (dar „ce poate fi mai provizoriu decât
definitivul!” – exclamă poetul în Cuvânt-ul introductiv), grupajul unitar este
fixat la 25 de poeme. Am descoperit, însă, în această ediţie bibliofilă realizată
de autor (însumând 764 de pagini), o poezie cvasi-necunoscută din 1945, care
face parte din grupajul Poeme şi este intitulată chiar Floare de mucegai. Arghe
zi reconstituie aici atmosfera funebră din anticamera morţii, spitalul peniten
ciarului, în acelaşi limbaj plastic: „Vulturii, corbii, au venit cu toţii/ Şi râd în
coruri grave de metal,/ Văzând cum mor în noaptea lungă hoţii/ Sub lacătele
mari de la spital.// S-au înnodat ca viermii şi limbricii/ Pe coridoare, adunaţi la
zbeg,/ Toţi sluţii beznei şi piticii/ Cu haitele pământului întreg.// Dar sentinela
temniţei pe viaţă/ A-ncremenit pe puşca ei de gheaţă.” Este drept că Floarea…
poate fi considerată o variantă a poemelor pe aceeaşi temă Dimineaţa şi Morţii
incluse în ciclul definitiv. n

21

CUT uP

Î

n aceste vremuri de restrişte, trebuie să trăim
respectând întocmai comandamentele situaţiei
de alertă. Dar, inevitabil, pentru unii dintre noi,
chestiunea aceasta nu însemnă numai izolare, ci şi frus
trare, enervare… Asta ne spune mass-media, asta încu
rajează. Aşa încât simţim nevoia, acut, uneori, să mai
zâmbim puţin…
n Ies la cumpărături dimineaţa… Pandemie – aşadar,
din cinci în cinci zile. Cum se întâmplă peste tot, un
lucrător de-al locului îmi/ne ia tuturor temperatura de la
distanţă chiar la intrarea în supermarket/supermarché.
– Cât am? îl întreb.
– 34 de grade…
– Ah! zic. Înseamnă că am murit deja!
– Nu cred, îmi zâmbeşte el. Cei care au intrat înaintea
dumneavoastră au avut 32 de grade! Şi păreau vii…
n Prin zonele central-europene… La începutul acestei
luni, în plină pandemie totuși, au fost deschise spaţiile
amenajate în mod special pentru nudism. Unul dintre
acestea – care, tradiţional, era afectat de multă vreme
băilor complete de soare – a fost vizitat şi de poliţie. Vă
imaginaţi ce s-a întâmplat?... Toţi cei optzeci de nudişti
au fost amendaţi!... Oh, nu pentru că nu păstrau dis
tanţa, ci pentru că nu purtau măşti!
n De prin zonele mediteraneene… Aflăm că animalele
de companie nu trebuie spălate pe lăbuţe cu apă de
Javel – un dezinfectat (pe bază de clor) obişnuit în
orice gospodărie. Rezultatul: câinii curăţiţi în acest fel
de stăpânii lor – deh, panica provocată de coronavirus!
– s-au ales cu arsuri cutanate grave… Iar pisicile dezin
fectate cu gel hidroalcoolic, după ce și-au lins așa cum
trebuie blana, au intrat în comă alcoolică!
n Pe plajă… Într-o staţiune balneară mediteraneeană,
primarul a avut ideea trăsnită să stropească vreo câţiva
kilometri de plajă – pentru o mai bună igenizare – tot
cu apă de Javel!... Acest lucru a provocat o rumoare
teribilă în întreaga zonă, fiind considerat o „aberaţie”
pentru mediul înconjurător, întrucât a omorât toate
insectele şi, în general, tot ceea ce era viu pe plajă…
n Pe un post TV italian… Într-o filmare de-a lungul fa
lezelor mediteraneene, la două-trei zile după ridicarea
izolării la domiciliu, aflăm de la un tânăr vesel: „Da,
sunt bucuros, bineînţeles! Am simţit briza mării prin
mască!”... Halal mască! zicem și noi.
n Alt canal TV... Pe un ton apocaliptic, despre ravagiile
coronavirusului: „Iată Veneţia! Străziile sunt goale-goa
le!”... Străzile, bine, este neplăcut, dar ni se arată nişte
canale navigabile...

Darts / reviste
Colocviile
revistelor de cultură
şi de ştiinţe umaniste
ediţia a VII-a (on-line), Târgu Mureş,
15 august 2020
Filiala Târgu Mureş – secţia română a Uniunii Scriitorilor din România în
parteneriat cu revista Luceafărul de dimineaţă, Academia Română – Institutul de
Filosofie şi Psihologie C. Rădulescu-Motru, Institutul de cercetări socio-umane
Gheorghe Şincai – Târgu Mureş, Radio România Târgu Mureş şi Editura Ardealul or
ganizează la Târgu Mureş pe data de 15 august 2020 Colocviile revistelor de cultură
şi de ştiinţe umaniste, ediţia a VII-a (on-line), cu tema Situaţia revistelor de cultură
şi de ştiinţe umaniste în vremuri de restriște pandemică.
Sunt invitaţi să participe cu articole, eseuri, confesiuni, studii documentare şi
alte texte publicistice adecvate temei scriitori, cercetători, editori, bibliotecari, direc
tori, redactori-şefi şi redactori etc. – reprezentând edituri, redacţii ale unor publicaţii,
institute de cercetări, centre universitare, filiale ale Uniunii Scriitorilor din România,
fundaţii şi asociaţii culturale şi profesionale, biblioteci publice ş.a. din ţară şi din
străinătate.
Lucrările primite vor fi publicate în numărul din luna august al revistei Iz
voare filosofice – periodic de comunicare multiculturală, care apare la Târgu Mureş
sub egida Institutului de Filosofie şi Psihologie Constantin Rădulescu-Motru al Aca
demiei Române. Autorii lucrărilor publicate vor primi drepturile de autor cuvenite
prin poştă, precum şi câte un exemplar din revista Izvoare filosofice.
Toţi participanţii sunt rugaţi să-şi confirme colaborarea la acest proiect (tele
fon: 0740-647186, mail: eugeniu_nistor@yahoo.com) până la data de 15 iunie 2020,
intervenţia scrisă urmând a fi transmisă electronic până la 15 iulie a.c. Conţinutul
fiecărei intervenţii va fi prezentat rezumativ pe 15 august 2020 în cadrul unei emisiuni
la Radio România Târgu Mureş.
Eventualele modificări de program vor fi comunicate în timp util.
Comitetul de organizare este format din Eugeniu Nistor, Aurel Maria Baros,
Emil Marius Paşcan. n

Nodul la batistă
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C O S T I N
T U C H I L Ă

În numărul 21 al revistei România
literară, Nicolae Manolescu pune degetul
pe rană pentru a ne arăta care este marele
necaz al acestor vremuri generatoare de confuzii primejdioase. Nu cenzura, de
care se plâng unii care nici nu au trăit timpurile dure de altădată este problema, ci
autocenzura. Cei care fac acum atâta caz că le sunt încălcate drepturile individuale
nu ştiu despre ce vorbesc. Nimeni nu le pune „pumnul în gură”; ei au pierdut
însă cea mai elementară noţiune a bunului simţ, adică nu mai sunt în stare să se
controleze şi, împreună cu virusul pandemic, infectează spaţiul din jur. Însăşi ideea
de libertate a fost grav viciată din clipa în care a ajuns să fie manevrată într-un mod
absolut deşănţat. Eşti liber să încalci nişte reguli de la sine înţelese şi care, în fond,
nu au nicio legătură cu cenzura? Aceasta nu mai este libertate, ci manifestarea unei
imbecilităţi nocive. Şi mai grav este faptul că sutele de tineri care, profitând de
relaxare şi-au făcut de cap, nu au făcut asta doar cu de la ei putere. Au fost susţinuţi
de aşa-zişi formatori de opinie, dar şi de politicieni cu greutate care ţin morţiş să
le găsească autorităţilor nod în papură, acuzându-le de o mie de defecte. De aici
şi până la a-i convinge pe oameni că virusul nici nu există şi că totul nu este decât
o „conspiraţie” pentru a ne abate atenţia de la „problemele serioase” este, desigur,
doar un pas. Dar ce este mai serios şi mai important acum decât sănătatea, mai
presus de viaţă? Îşi pune oare avocatul poporului o asemenea întrebare? Ea nu
îi înfioară pe magistraţii Curţii Constituţionale? Nicolae Manolescu este absolut
indignat de prostia care pur şi simplu inundă ţara, prostie instrumentată de persoane
iresponsabile şi inconştiente. Fiindcă prostul n-ar fi prost, dacă în prealabil cineva
nu i-ar picura în minte cu pipeta tot felul de bazaconii! Să sperăm însă că avem
mai mulţi oameni cu scaun la cap decât bezmetici şi măsluitori. De salutat poziția
tranșantă a reputatului critic.
Tot în acest număr continuă dialogul, început acum câteva săptămâni,
dintre Nicolae Manolescu şi Daniel Cristea-Enache, intitulat, cum se ştie, Peştele
pe uscat. Cei doi interlocutori abordează chestiuni extrem de captivante care
formează memoriile politice ale lui Nicolae Manolescu. Aflăm astfel lucruri de
care la vremea petrecerii evenimentelor, cu 25-30 de ani în urmă, habar nu am
avut. În secţiunea de faţă a dialogului, sunt descrise raporturile dintre PNŢCD
şi PAC în cadrul Convenţiei Democratice, mai precis între Corneliu Coposu şi
Nicolae Manolescu. Acestea nu au fost întotdeauna cordiale. Deşi nu o singură
dată Nicolae Manolescu îşi exprimă admiraţia şi respectul faţă de regretatul lider
ţărănist, nu uită să spună că, de fapt, Seniorul lupta pentru a-şi scoate partidul din
neantul în care-l aruncaseră comuniştii şi nu neapărat pentru a obţine o formulă
politică viabilă pentru ţară. Rândurile acestea sunt captivante și, în special, cele
referitoare la momentele în care, la un pahar de whisky, Oliviu Gherman – oare
cine-şi mai aminteşte de el? – îi face lui Nicolae Manolescu nişte mărturisiri de
concertante.
Din sumarul aceluiaşi număr al revistei, semnalăm cronica pe care Daniel
Cristea-Enache i-o consacră volumului Alte cronici de la Snagov al lui Dan
Cristea. Este foarte interesant de observat felul în care un critic literar e privit
de un alt critic literar. Pagina de literatură universală a revistei este ocupată de
Isabel Allende intervievată de Cristian Pătrăşconiu. Alex Ştefănescu îşi continuă
seria de amintiri, cu acelaşi lirism bine controlat şi cu autoironie.
Un număr excelent, ca de obicei, și, mai ales, foarte necesar al revistei
România literară. n (ds)

o sentinţă rostită cu voce marţială de alămuri. Aventura continuă: Adagio
di lamentatione. Câtă tristeţe, câtă suferinţă şi candoare... Oare? Se ivesc
semnale de suflători, într-o grotescă înfăţişare. Lamentaţia se sfârşeşte cu
un pasaj allegro: distratul şi-a revenit. În fine, partea a şasea, Finale. Pres
tissimo, evocă întâmplarea care încununează opera personajului. În ziua
căsătoriei, distratul uitase că el era mirele. Ca remediu, şi-a făcut un nod
la batistă... Grea încercare pentru muzician. Haydn găseşte o soluţie extra
ordinară, cuceritoare prin caracterul ei frapant: după ce orchestra atacă în
forte, iute, acorduri de Do major, urmate de un galop, auzim în partidele
viorilor pur şi simplu sunete de acordaj. Va să zică, muzicienii şi-au amintit
brusc că instrumentele lor nu au fost acordate. Strălucită soluţie pentru a în
cheia caracterizarea tipului universal al distratului. n
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atru măsuri pompoase, acordul de Do major, gama întreagă în vârful arcuşelor
susţinute de oboaie şi fagot, schiţa arpegiului de Do major. Aşa începe simfonia
cu numărul 60, Distratul, de Joseph Haydn. Ce să urmeze după inevitabila
pauză? O frază cântată de viorile prime aduce cu o reverie graţioasă, un balans gingaş,
dacă o notă forte ivită surprinzător nu ar avea darul s-o contrazică şi dacă măsurile
din urmă n-ar desena un capriciu. Când totul pare a se fi liniştit, orchestra alcătuită
din două oboaie, doi corni, două trompete, fagot, timpane şi cvintetul de coarde atacă
rapid cu zâmbetul pe buze. Ca întreaga simfonie, acest Allegro di molto este construit
din contraste: alternanţă de note piano şi forte, sunete repetate insistent, sacadat, la
corzi, reluate de oboaie, salturi de octavă, intervenţia stridentă a alămurilor.
Te aştepţi, ca ascultător, ca iureşul să continue, ca furtuna să crească. Nici vor
bă: primele violine slăbesc tempoul şi repetând aceeaşi notă, mi (cu o biată excepţie,
un interval de un semiton), dispar... Celelalte instrumente cu coarde şi fagotul pierd
şi ele sunetul reluat în valori mici. Perdendosi, indică domnul Haydn. După care,
brusc, 15 măsuri în fortissimo: intră în scenă distratul, personaj de teatru. Şi ca să
fie concludent în mica lui mare zăpăceală, totul se reia, identic sau cu modificări.
Comicul este o rezultantă a contrastului, a stridenţei neaşteptate, nu numai în muzică.
Râdem în faţa apariţiei surprinzătoare, ne amuzăm imaginându-ne cum adorabilul
erou se străduieşte să fie consecvent. Nu va reuşi niciodată, anunţă Haydn în această
glumă muzicală, simfonie, cum s-a remarcat, doar pentru că e scrisă pentru orchestră.
În fapt, ceea ce se numeşte Simfonia nr. 60 în Do major este o suită extrasă din mu
zica de scenă a comediei Distratul de Jean-François Regnard.
Construită pe motive care împrumută vioiciunea populară a cântecelor de
stradă, această muzică „desenează” în peniţă nevinovatele păţanii ale distratului.
După prima parte, cu caracter de uvertură, urmează un Andante în care viorile
se străduiesc să cânte o melodie în Sol major, în registrul grav. Nu durează nici
patru măsuri pentru că perechile de oboaie şi corni le contrazic vehement. Triluri,
ornamente, modulaţii expresive. Ce să fi uitat distratul, la ce visează în proza zilei?
Un Menuet cu trio pare a impune o uşoară notă de severitate și curtoazie. Partea
a patra, Presto, dezlănţuie spaima: încurcături şi consecinţe. Încheierea sună ca
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Steaua, nr. 4/ 2020
Editorialul lui Adrian Popescu, Marea civilizației
europene, despre volumul din 1985 al lui Romulus Rusan
O călătorie spre marea interioară, reeditat de curând
(Spandugino, 2019): însemnările unui voiaj de-a lungul și
de-a latul Europei, împreună cu soția sa, Ana Blandiana, și
autoturismul marca Lada, un cort și multe visuri.
Laura T. Ilea, cu continuarea studiului Imaginarul
exilului și al diasporei – parte a proiectului Enciclopedia
imaginarilor din România. Patrimoniu istoric și identități
cultural-lingvistice – ROMIMAG. De acestă dată, despre
Vintilă Horia, Sanda Golopenția, Nina Cassian, Bujor Ne
delcovici, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Virgil Tă
nase, Paul Goma, Victor Roșca, Andrei Codrescu, Norman
Manea, Herta Müller, Matei Vișniec, Gabriela Melinescu,
Marius Daniel Popescu, Liliana Lazăr, Irina Teodorescu,
Tatiana Țibuleac, Felicia Mihali, Călin-Andrei Mihăilescu,
Saviana Stănescu.
Marius Conkan, Lumi alternative: genul S.F. și fan
tasy în România. În traducerea și prezentarea Mihaelei
Mudure, Ivy Litvinov (1889-1977) cu două proze scurte:
Jane Brown și Cum l-am întâlnit pe Stalin.
Reținem dintre recenziile publicate în acest număr
pe cele ale lui Marius P. Lazăr, Poezia ca proces anamnetic,
și Constantin Cubleșan, Trăind într-un coșmar, dedicate
celui mai recent volum semnat de Varujan Vosganian, Ei
spun că mă cheamă Varujan (Art, București, 2019), res
pectiv volumului Ioanei Diaconescu Țesuturi (Vinea, Bu
curești, 2019). Poeme de Lena Chilari și David Ferry – în
traducerea și prezentarea lui Alex Văsieș.
In memoriam Ion Urcan.
Dintre paginile de cronică literară le amintim pe
cele semnate de Ion Pop despre două cărți care marchează
împlinirea a șapte decenii de la apariția revistei Steaua:
Aurel Rău, Cântece de Stea: Articole aniversare Steaua și
Constantin Cubleșan, Poeții Stelei 70.
Ilustrarea numărului, dar și a copertei – inspirate:
Flavius Lucăcel. n
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DAN STANCA, EMIL LUNGEANU,
HORIA GÂRBEA, IOLANDA MALAMEN,
FLAVIU GEORGE PREDESCU, SIMONA
VASILACHE
Orizont, nr. 4/ 2020

Excelent număr al revistei bănățene! Un
număr tematic, chiar dacă nicăieri nu este indi
cat acest lucru.
Scris cu litere roșii, ocupând întreaga
copertă, cuvântul DICTATURĂ nu ar fi avut
același impact ca fotografia alb-negru, bust, a
unui Constantin Noica împietrit, surprins în
costum și cu bască, în aer liber, în lumina pie
zișă a soarelui. Ochii spun totul, altfel s-ar fi
topit în peisaj. În interior găsim un instantaneu
reprezentându-l pe Constantin Noica alături de
Alexandru Paleologu în fața oficiului poștal
din Păltiniș, cândva, la sfârșitul anilor ’70. Cele
două fotografii ilustrează piesa centrală a re
vistei: interviul – publicat sub titlul Constantin
Noica și „Lotul Goethe” – luat de Davide Zaf
fi
(traducătorul în italiană al volumului Despărți
rea de Goethe) lui Gabriel Liiceanu. Volumul
ar fi trebuit să se intituleze Anti-Goethe, dar,
după cum avea să se confeseze însuși autorul,
în fapt, „Goethe era un autor pe care clasicii
marxism-leninismului îl lăudaseră. Dacă eu
mă declaram, din titlu chiar, un potrivnic al lui
Goethe, atunci exista riscul să fiu declarat duș
man al marxism-leninismului”.
Ivan Bunin, laureatul Premiului Nobel
pentru Literatură pe anul 1933, (re)adus în
atenția cititorilor de Codruț Constantinescu, își
justifica elegant refuzul de a se întoarce în So
viete: „Ar fi deosebit de greu pentru mine să mă
întorc. Prietenii și rudele mele sunt toți morți și
îngropați. Ar fi cam ca o excursie în cimitir”.
Sau, poate, nu voia să sfârșească spânzurat, ca
personajul romanului Pactizând cu diavolul al
lui Aureliu Busuioc, despre care scrie Cornel
Ungureanu în Hronicul Găinarilor.
Cristian Pătrășconiu este prezent în re
vistă cu două interviuri – primul luat lui Sever
Voinescu, La muntele Athos, iar cel de-al doilea
lui Iosif Camară (cercetător la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași, doctor în filo
logie cu teza Rugăciunea Tatăl Nostru în limba
română, 2012) –, dar şi cu ancheta Ce lecții ați
învățat din criza coronavirusului? Răspund:
Teodor Baconschi, Melania Cincea, Simona
Constantinovici, Episcopul Ignatie al Hușilor,
Caiete Silvane, nr. 4/ 2020
Lucian Ionică, Martin S. Martin, Ioana Pâr
vulescu, Ioana Scoruș. Oare ce am învățat
Pe copertă, Apocalipsa lui Albrecht Dürer. Ca de
de la dictatorul invizibil al zilelor noastre? În
regulă, articolele și studiile privitoare la istoria locală,
tandem, am putea spune, Gabriela Glăvan se
bine scrise, ocupă un loc important în economia revistei:
apleacă asupra operei lui Philip Roth, mai pre
Florin Ioan Chiș, Despre epidemii și atitudini sociale în
cis asupra reflexiei patologiei în personajele
ținuturile sălăjene, Dănuț Pop, Pagini din istoria mi
unora dintre cele mai bune romane ale sale.
neritului sălăjean, Daniel-Victor Săbăceag și Viorel
Împlinirea pe 20 aprilie a cincizeci de
Câmpean, Alexiu Varna (1841-1922) – un protopop din
ani de la moartea poetului Paul Celan a fost
generația Marii Uniri și Marin Pop, Inginerul agronom
marcată cum se cuvine de revista Orizont. Radu
Lazăr Maior (1871-1948), personalitate sălăjeană mai
Pavel Gheo, în textul lui Urme de Celan (3),
puțin cunoscută.
vorbește despre paternitatea traducerii roma
Poeme de Artur Lundkvist (1906-1991) în tradu
nului Un erou al timpului nostru de Mihail Ler
cerea lui A. E. Baconsky. Tot cu versuri sunt prezente
montov, editat inițial în 1947 de Asociația Ro
Simona-Grazia Dima, Maria Postu şi Dina Horvath.
mână pentru strângerea legăturilor cu U.R.S.S.
Adrian Lesenciuc semnează o cronică a volumului Multe
(A.R.L.U.S.).
ar mai fi de spus de Ioan Moldovan (Cartea Românească,
Nu pot fi trecute cu vederea textul, datat
2019). Simona Ardelean și Ioan-Pavel Azap – pagini de
din 1970, Eu, Niculaie, al lui Moromete semnat
calitate dedicate cinematografiei.
de Ileana Mălăncioiu și fragmentul de proză
Penultima pagină: Ce trebuie să știți despre noul
science-fiction Dallas al lui Ionuț N. Manea. n
coronavirus (Covid-19). n
(bil & bil)
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I O L A N D A
M A L A M E N

Elogiul porţelanului

VIzual

Daniela Făiniş (n. 1961) a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative în 1986, devenind
una dintre cele mai cunoscute ceramiste din ultimele decenii.
Din 1988 şi până astăzi, activitatea ei a fost extrem de bogată, artista
deschizând expoziţii personale în spaţii de anvergură din ţară (Palatele
Brâncoveneşti, Biblioteca Naţională a României, Clubul Prometheus şi în
galerii celebre), dar şi din alte ţări – Italia, Japonia, Germania, Franţa, Belgia
ş.a.m.d.
Artista a participat frecvent şi la expoziţii de grup atât în România,
cât şi în Iugoslavia, Germania, Austria, Franţa, Italia, Polonia, SUA, Coreea
de Sud, Grecia, Japonia etc. Şi a fost prezentă la simpozioane de artă din ţară
şi de peste hotare, precum şi la competiţii de prestigiu din România, Japonia,
Portugalia, Spania ş.a.
Opera Danielei Făiniş a fost răsplătită cu numeroase premii, printre
ele numărându-se Medalia de Aur XXXI, Concorso Internazionale della
Ceramica D’arte Gualdo Tadino, Perugia, Italia; Premiul Uniunii Artiştilor
Plastici din România (1992); Premiul I al Bienalei Internaţionale de
Ceramică Artistică, Aveiro, Portugalia (1997); Honourable Mention, Mino,
Japonia (2002). Lucrări de-ale Danielei Făiniş se află în muzee şi colecţii din
ţară şi din Japonia, SUA, Belgia ş.a.m.d.
Premiile Festivalului Internaţional George Enescu din 2018 au fost
însoţite de câte o lucrare realizată de Daniela Făiniş.
Artistă proteică, hărăzită metamorfozelor pure, care germinează emo
ţii şi indicibile muzici, exersându-se şi în desen, pictură şi spectaculoase
instalaţii, Daniela Făiniş este unul dintre cei mai profunzi, avizaţi şi originali
plăsmuitori de ritmuri şi nuanţări subtile de alb. Şi ce materie putea să fie mai
potrivită, dăruindu-şi compensator epiderma plăcută privirii şi atingerii, dacă nu
porţelanul, această materie misterioasă, cu preaplinul ei de străluciri şi sonorităţi?
Daniela Făiniş a imaginat un univers impregnat cu virtuţi şi mutaţii care, dincolo
de fascinaţia înzestrării cu infinită frumuseţe, pune stăpânire pe spaţiu, şlefuind şi
răspândind minunile formelor şi ale transparenţelor, precipitând conştiinţa proprie,
ca într-o epopee continuă.
Rezultat al unor întâmplări şi emergenţe spirituale interioare, porţelanul se
defineşte în mâinile Danielei Făiniş ca treaptă superioară de comunicare prin in
termediul unor versatilităţi subtile. Totul devine de o utilitate fremătătoare, atunci
când harul materiei se îmbină cu libertatea visului. Focul este cel care le zămisleşte
şi însufleţeşte, este motorul care le permanentizează limbajul.
Aparent suverane, portretele Danielei Făiniş, multe de-o expresivitate stra
nie, sunt motivări ale unui uman ivit parcă dintr-o arheologie care şi-a păstrat pro
prietăţile epidermice ancestrale. Ele îi populează cumva întreaga operă; artista le-a
inclus cu o rară măiestrie a execuţiei chiar într-un fel de canon uman. Uneori, pe
aceste chipuri aflate într-o stază temporală apar desene cu rupturi bruşte de linii şi
accente febrile, în care poate fi desluşită permanenţa unui freamăt interior, dar şi
jocurile care se aştern pe relieful formelor. Truda mâinilor cadenţează materia în
funcţie de exigenţele formelor. Albul străbătut de o blândă luminozitate mobilizează
şi modifică volumele, care sunt lucrate din interior către exterior cu virtuozitate şi
vocaţie formală. Totul este eveniment al materiei, o acţiune absolută şi inovatoare
în care formele nu ,,lâncezesc” şi nu se fisurează haotic, ci reînvie un timp trăit,
populat cu armonii şi limbaje ferite de automatisme structurale. Materia vitrificată la
temperaturi colosale şi învelită în smălţuiri delicate, miraj perpetuu al desăvârşirii,

este metamorfozată în varii forme, cum sunt portretele care au o mitologie proprie şi un
destin rezultat, fără îndoială, din nesfârşite de experienţe lăuntrice. Aliatul ceramistei
este sentimentul profund al plămădirii, al prelucrării materiei. Sub degetele Danielei
Făiniş, seriile de portrete sunt metafore şi naraţiuni concise, lipsite de ,,mutilări” sau
alterări de limbaj iar legăturile lor cu sculptura monumentală ţin de memorie, imaginaţie,
inteligibil, echilibru, sensibilitate. Zăbovirea asupra chipului uman menţine un raport
constant al acestuia cu valorile lumii reale, la interferenţa dintre psihologic, ascetic şi
mitologic. Măştile, desprinse parcă dintr-un canon fiziologic, par să facă parte dintr-un
ceremonial teatral care completează umanitatea docil-compulsivă din creaţia sa.
Mâinile Danielei Făiniş, „electrocutate” de infinitele resurse ale imaginarului,
clădesc şi modelează, rotunjesc, alungesc, sfărâmă, anulează, desenează, proliferează,
tratează, transpun, ornamentează, abreviază, fluidizează, ducând tehnica ceramicii spre
o perfecţiune greu de atins. Toposul, reînnoit mereu cu grafii, concavităţi, reliefuri şi
elemente insolite, devine astfel un remarcabil câmp de acţiune.
Vegetalul ocupă şi el un loc complex, reîmprospătând mirabilul alb al porţelanului
şi însufleţindu-l structural şi compoziţional. Brazdele au uneori forma unui ştergar;
invadate de inflorescenţe gracile, ele ţin de arta unor timpuri şi locuri în care porţelanul
purta pulsul misterios al materiei.
Daniela Făiniş a exersat, în lungi etape de studiu, aceste tehnici, înnobilându-le
şi vitalizându-le cu harul ei. Peste acest vegetal se abate uneori o boare nevăzută de aer,
făcându-l să se aplece sub răsuflarea lui. O superbă iluzie a mişcării şi a spontaneităţii,
o sintaxă a vieţii! Florile trăiesc în spaţiu, predestinate să-şi înalţe corolele delicate,
sprijinite pe „osatura” tijelor şi încântând ochii privitorului.
În seriile de Vitralii, realizate prin incizia porţelanului, sunt conturate, cu infle
xiuni grafice ale formelor, chipuri şi aripi de îngeri şi de serafimi, care par că se izolează
într-un câmp cromatic evanescent.
Seria Visul florilor de ceai este inspirată de o şedere productivă a Danielei Fă
iniş în îndepărtata şi fascinanta Japonie, în care savurarea ceaiului este un veritabil
ritual. O colaborare cu un maestru japonez celebru în modelarea porţelanului a dus
la acumularea unei experienţe întemeiate pe tehnică, sensibilitate şi puritate gestuală.
Ceştile desăvârşite manual de artistul japonez au primit ca podoabă plante infuzate
de artistă cu duhul pur al esenţelor. Astfel, formele au căpătat o valoare personală şi o
fizionomie hrănită de însăşi materia care le-a stabilit forţa culturală.
Artistă de prim rang în arta românească de azi, a cărui creaţie are, de ani buni,
rezonanţe în întreaga lume, Daniela Făiniş stăpâneşte şi articulează cu autoritate
cutumele unei arte străvechi, desăvârşind şi rostind noi şi emoţionante sintaxe vizuale.
Închei cu spusele artistei despre materia pe care o transformă cu trudă în opere
admirabile: „Dintre toate luturile ceramice, porţelanul e cel mai pretenţios. Pasta de
porţelan se usucă mai repede şi trebuie s-o controlezi mereu. Cu cât o mânuieşti mai
mult, cu atât o pierzi mai repede, pentru că devine rigidă”. n
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