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Socotesc Balada morții ca fiind cea mai profundă și mai emo ți
onantă poemă a lui Topîrceanu, situândo, în același timp, prin tre cele 
mai reprezentative ilustrări ale genului baladesc din poezia ro mâ nă. 
Curios lucru, G. Călinescu nui menționează titlul în Istoria sa, mul țu
minduse să citeze două strofe din baladă pentru a exemplifica „fiorul 
so litudinii silvestre” pe care e capabil săl exprime, întrun mod notabil, 
Topîrceanu: „Dimineața ca un fum/ Urcă pe coline,/ Zvon de gla suri 
dinspre drum/ Pânăn preajmăi vine.// Peste vârfuri lunecând/ În argint, 
condurii/ Înfioară când și când/ Liniștea pădurii”. 

Argumentația lui Călinescu din capitolul consacrat celui care fu
se se perceput, la un moment dat, drept „cel mai popular poet con tem
poran”, rămâne legată de problema lirismului la Topîrceanu. For mu la
rea  marelui critic în această privință, așa cum sa mai remarcat, e me
mo  rabilă : „El nui niciodată atât de liric încât să fie mare, niciodată atât 
de facil încât să nu fie poet”. Nici Nicolae Manolescu, în Istoria critică 
a literaturii române, nu menționează Balada morții, referinduse, în 
schimb, la Balada popii din Rudeni. Problema lirismului la Topîrceanu 
e re pusă pe masă și, de astă dată, întro dicție de ținut minte: „Topîrceanu 
nu e mai niciodată liric, dar e mereu de o inteligență artistică pe care no 
po sedă niciunul dintre marii săi contemporani”. 

Acum, însă, oprindumă doar la baladele topârcieniene (baladă 
vi ne de la ballare, a dansa, desemnând inițial un acompaniament mu
zi cal la un dans), stau și mă întreb de ce ar fi trebuit să fie liric, adică 
su  biectiv, poetul întro specie de poezie epică, obiectivă, care conține 
aproape obligatoriu o poveste? Publicând Balade vesele și triste în 1920, 
după ce în 1916 publicase doar Balade vesele, Topîrceanu, întrun fel, 
urmase și aici cutuma, căci tema baladei tradiționale e adesea tragică, 
lucru care nu exclude și baladele cu conținut comic. Pentru că despre ea 
o să comentăm puțin, să mai spunem că Balada morții a fost publicată 
în 1918, după eliberarea poetului din prizonieratul din Bulgaria. 

Poema e povestea morții unui necunoscut, întorcânduse de la 
mun că și prăbușit la margine de drum. Foarte puține amănunte, doar 
moar tea anonimă, a unui anonim, la o dată fără dată, căci timpul își 
pier de și el individualitatea. Sugerarea acestui anonimat desăvârșit, cu 
mij loace poetice dintre cele mai simple, e impresionantă: 

„Cobora pe Topolog/ Dintre munți la vale…/ Și la umbra unui 
stog/ A căzut din cale.// În ce vară? În ce an?/ Anii trec ca apa…/ El era 
drumeț sărman/ Muncitor cu sapa”.

Ritualul morții la scară umană se petrece în același anonimat, și 
aici primând imprecizia, echivocul. Oamenii îl îngroapă pe necunoscut 
„întrun loc aiurea”, undeva între sat și pădure. De aici începe însă ritualul 
dispariției în cosmosul înconjurător în care lucrurile se desfășoară cu 
regularitatea și cadența lor dintotdeauna. Mormântul e vegheat de eter
ni tate: plopii se zbat ușor în vântul slab al verii, soarele își urmează 
că rarea aceeași spre asfințit, dimineața urcă precum un fum, umbra se 
mu tă după mișcările pe care le face astrul zilei. Un distih ne amintește 
de o metaforă eminesciană: „Zi cu zi lau troienit/ Vremea și uitarea”. 
Așadar, vremea și uitarea, niște abstracțiuni, se aștern, se acumulează 
pe mormânt ca zăpada, în straturi dese și grele. O strofă, care vine cu 
fi nalul pe care îl bănuim, adaugă la anonimatul care domină întregul 
poem muțenia lumii fizice: „Astfel, tot mai neștiut/ Spre adânc îl fură/ 
Șil îngroapăn sânui mut/ Veșnica Natură”. 

Un pandant la balada lui Topîrceanu am putea găsi, firește la altă 
scară, în poemul lui Arghezi Lumină lină din Cuvinte potrivite. Este un 
poem precum un priveghi, adresat albinei care zace „peo margine de 
drum”, prăbușită de vântul care îi întrerupe zborul către stup („Voind să 
duci tezauruți de ceară,/ Te prăbușiși din drumul cel înalt”). Nu este un 
poem al morții, ci un poem al unei „chemări” metafizice spre o menire, 
spre o împlinire care nu exclud jertfa:

„Cu aripan țărână și în vis,/ Strânge la piept comoara ta deplină,/ 
O! te iubesc, frumoasa mea albină,/ Că sarcina chemării tea ucis!” n

            Dan Cristea

Omul şi albina
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CRONICA literarA
DAN CRISTEA

Un roman autobiografic

//
-

 femeie singură, care se apropie de nouăzeci de ani – să subliniem faptul 
că singurătatea este, probabil, marea temă a romanului Norei Iuga („Sunt 
blestemată sau binecuvântată cu o singurătate absolută, sămi retrăiesc 

zilnic întâmplările trecute…”) – își descrie câțiva ani din copilărie (19411944) 
petrecuți în Hermannstadt și scurta perioadă de timp (19541955) când revine 
în Sibiul de după război, ca tânără profesoară de germană la o școală generală.

Orașul de pe Cibin, pe care Nora Iuga îl privește ca pe un loc ce ia fost 
pre destinat, jalonează existența autoarei, rezumată scriptic în trei părți, precum 
o alergare la hipodrom: Start, Cursa, Potou. Este astfel și martorul uneia dintre 
de dublările propuse în cadrul romanului (castitate/erotism), Hermannstadtul 
însuși putând fi considerat, de la bun început, o „dublură nevăzută” a celei care 
îl inventează pe măsură ce șil reamintește peste ani: „Dar ce contează dacă și 
la 90 de ani țiai pus viața în joc ca să mai scoți un nou roman închinat ora șu lui 
în care țiai petrecut perioada de pubertate, când ai simțit prima dată o do rință 
mistuitoare al cărei răspuns îți rămânea ascuns și prima bucurie totală a tru
pului… La pubertate, chemarea greu de stăvilit de a deveni călugăriță și peste 
ze ce ani chemarea la fel de nestăvilit de a deveni amantă!”

Referințele la felul cum e scris și cum se scrie romanul sunt numeroase, 
în special în partea a treia a cărții („romanul octogenarei”), metalimbajul roman
cierei care comentează și se pune în analiză fiind cel puțin la fel de captivant, 
de dramatic, de suculent și de scandalos precum limbajul epic, al întâmplărilor 
narate. Din capul locului să observăm că Nora Iuga nu are pretenții de exactitate 
a relatării, admițând că îndepărtarea în timp a celor două perioade de viață pe 
care se concentrează narațiunea, pubertatea (un „timp al glandelor”) și prima ti
nerețe, nu poate decât să tulbure decisiv oglinda mimetică, a realismului: „orice 
salt înapoi peste zeci de ani este o incursiune în irațional la fel de inexactă ca 
încercarea de a prinde un vis întro povestire logică…”

e altminteri, iraționalul, greu explicabilul, anormalul pătrund masiv în tex
tul autoarei, care se percepe „cam inconștientă”, totul însă spre binele po
e ziei pe care o slujește, căci e evident faptul că romanul e compus de un 

poet suprarealist, hrănit cu vise și reverii, cu obsesii și coșmaruri. Iată un pasaj, 
tipărit cu litere italice, așa cum sunt, în genere, fragmentele cuprinzând vorbirea 
cu sine, text reprezentativ pentru lumea interioară, de flux și reflux, a autoarei, 
aflată, de astă dată, în ipostaza personajului profesoarei de 23 de ani: „Singurele 
ore când se simte în lumea ei sunt alea lungi în pat când somnul întârzie să vină 
can copilărie și păpădiile cresc și cresc cât turnul Eiffel și florile galbene ating 
bolta azurie și se fac stele cu saboți care dansează în jurul lunii sau când derula 
tot mai rapid rola filmului ăla cu profiluri de bărbați cu fețe osoase prelungi cu 
pungi sub ochii roșii sau cu bărbi și foile albumului răsfoite dea valma în vâr
telnița unei tornade…”

Rupturile și salturile în ordinea discursului, incongruențele, abandonul 
ori afectarea abandonului logic în favoarea gândurilor ceți trec prin minte, în
de obște gânduri „trăznite”, plăcerea „dea bate câmpii”, de „a o lua razna” sau 
de a trăi cu „capul în nori”, amestecul de stiluri, de proză și poezie, de exprimări 
de opotrivă la persoana întâi și a treia, mixtura de limbi folosite, română și ger
ma nă, de corpuri de literă, normale și italice, toate acestea o fac pe Nora Iuga 
săși definească romanul drept un „talmeșbalmeș”, în felul unui experiment 
gas tronomic la prepararea căruia se folosește întreg arsenalul de produse rămas 
în tro cămară. Departe de a fi lipsită de interes, scrierea e vie și atractivă, ner
voasă, provocatoare și frisonantă pe alocuri, căci, pe lângă câteva peisaje de 
ți nut minte ale cetății medievale, pe lângă câteva repere ale cronologiei istorice 
ori ale mediului politic și social („Parcă scriu un text pentru un album al Her
mannstadtului din preziua izbucnirii celui deal Doilea Război mondial”), ro
manul propune un portret complex al femeii și poetei Nora Iuga, care, dea 
lun gul experiențelor dezvăluite, poate afirma, cu siguranță și acoperire: „eu nus 
ca toată lumea”. Întâmplările și evenimentele narate sunt puține, pentru că ele
men tul de predilecție al autoarei, precum apa pentru pești, e singurătatea care 
naște dedublarea și monologul interior, dar, bine alese, ele furnizează culori du
ra bile, sugestive pentru fundalul portretului.

o
Eroina primei părți, Norica, „fetița cu cozi lungi și negre, pistruiată ca 

un ou de prepeliță”, e elevă la Școala de maici a Ursulinelor, școală unde nu se 
vor bește decât nemțește. Tatăl, cu nume românizat, violonist, Kapellmeister la 
Römischer Kaiser, șia purtat familia, înainte de a se stabili la Hermannstadt, 
prin turnee în Germania, devenită nazistă, și Olanda. De acolo datează primele 
amin tiri ale copilăriei. Mama, fostă balerină, e o femeie încă foarte tânără, citi
toa re a lui Pitigrilli, „mereu frumoasă și iubită și de fiecare dată învingătoare”, 
do vedind „o plăcere nebună să le sucească mințile bărbaților”. De altfel, „ce fac 
băr bații cu femeile”, ca să folosim limbajul autoarei, e o problemă ce nu rămâne 
stră ină câtorva fetițe din anturajul eroinei, acestea împărtășindui secretul și co
pilei artiștilor. Romanul, cum era și de așteptat, nu ocolește, chiar dimpotrivă, 
ero  tismul și sexualitatea, teme majore în literatura Norei Iuga, care admite că se 
ara tă uneori de „o naturalețe aproape impudică”.

ar „cea mai grea problemă a vieții mele”, se confesează școlărița de la Ur
suline întrun limbaj de adult, se profilează a fi relația cu o mamă, pe cât de 
severă și supraveghetoare, pe atât de reticentă și de stângace în ași ma ni

fes ta iubirea față de propria fiică, asaltată, pe de altă parte, de chinuitoare gânduri 
(„teroarea copilăriei mele”) înainte de a adormi. Pe acest fond, al lipsei de tan
drețe, copila visează că va primi în dar un căluț alb, împăiat, zărit întro vitrină 
din oraș, dorință niciodată împlinită. Calul alb, „ispititorul etern al nopților mele 
albe”, prezent pe parcursul întregii cărți, deschide șirul aparițiilor ori al atracțiilor 
stra nii din roman, devenind, în același timp, și un simbol pentru interlocutorul 
sau confesorul atent și ocrotitor, dispus să asculte, pe care îi plăsmuiește lumea 
interioară a personajului Nora Iuga.

Partea a doua (Cursa) ne face cunoștință cu Iuga Eleonora, o „regățeancă” 
venită din București săi învețe nemțește pe sașii de la o școală germană din Si
biu. Elevii o îndrăgesc repede pe tânăra profesoară, care arată și se comportă 
precum cuiva apropiat de vârsta lor, simțindo ca pe un camarad. Cum suntem 
în anii ’50, sub morală comunistă, lucrurile nu convin și, învinuită de „atitudini 
ne potrivite la clasă”, reproșânduise totodată felul cum se îmbracă („fardată și 
cu pantaloni pêcheur”, „ca o actriță”), profesoara din București, careși dorise în
tradevăr, în copilărie, să devină nu numai călugăriță, dar și actriță sau balerină, e 
mu tată disciplinar la altă școală.

Dincolo de experiența de catedră, istorisită, în genere, cu haz, întâmplări 
diferite, unele șocante, vin să întregească materia acestei părți din roman, dar și 
profilul personajuluiautor. Tânăra este astfel victima unui viol, petrecut la Bucu
rești, și a unei tentative de viol, accidente abominabile relatate cu o mină rece, 
impasibilă, ca și cum ar fi vorbit o statuie. Întro altă întâmplare, după o noapte 
ciu dată, însoțită de un student medicinist, profesoara de 23 de ani e dusă abuziv 
la arestul Miliției sub acuzația de practicare a prostituției în locuri publice. În con
ver sațiile din noaptea respectivă, eroina se confesase studentului că „admiră la un 
om cel mai mult originalitatea”.

flăm din alte mărturisiri, conturând cam aceeași zonă de preferințe, a ex tra
vagantului, că îi place să se dea în spectacol ori că e încântată de „statutul 
de vedetă”, moștenind probabil „gustul circului” de la o bunică din partea 

ta tălui; că „adoră” scriitorii ultrainteligenți, plictisindo sentimentalii, ceea cei 
va labil și în privința bărbaților care o interesează; că e atrasă de Egipt („țara mea 
na tală”), de piramide și mumii, de cultul morților, de faraonul rebel Akhenaton, 
depistânduși, în același timp, o „curiozitate morbidă”. O atracție stranie duce și 
la trăirea primei iubiri adevărate, căci profesoara de 23 de ani se îndrăgostește 
de un elev de clasă terminală, rămas repetent, în care vede o „sosie” masculină. 
To tul ar putea fi rezumat printro declarație a personajului, pe care o percepem 
re zonând în întreg romanul: „Știu că de multe ori scandalizez că nu gândesc ca 
toți oamenii, dar de un lucru sunt sigură. Nu poți să devii celebru dacă gândești 
ca toți oamenii”.

Pagini puternice, din partea a treia a cărții, evocând, printre altele, su fe
rin țele și umilințele senectuții, ne fac să zâmbim ușor la zicerile puse pe seama 
tinerei femei, regăsite și regândite după trecerea a zeci de ani. n

   Nora Iuga, Hipodrom, Editura Polirom, 2020
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ViaTA S i OperA
ALEX S  t EFANESCU

Moda roţilor pătrate

-
-

-

/

//

Foto: Eduard Enea

l
să înţelegem întro clipă că sculptura este cu totul altceva decât viaţa de fiecare zi. 
Manechinele, însă, nu respectă această regulă şi introduc o stranie confuzie între 
existenţă şi imitarea ei; te fac să te gândeşti la nişte oameni morţi sau produşi pe 
cale sintetică.

Acum, hai să intrăm la Universitate şi să ne uităm la statuile din hol.
Sau să nu intrăm şi, în schimb, să ne imaginăm următoarea scenă: că pe 

coridoarele Universităţii, profesorii şi studenţii merg pe biciclete, scoţând clin
chete zglobii din soneriile nichelate.

Nu e o scenă foarte comică? Este, dar de ce? Fiindcă austeritatea care dom
neş te de o sută de ani în masiva clădire a intimidat multă lume şi simţim un fel 
de eliberare imaginândune aşezământul invadat de o larmă de vacanţă; această 
eli be rare se transformă în râs.

Să nu creadă cineva că jocul dea explicarea emoţiilor se poate juca doar 
pe stradă. Pentru un scriitor ar fi util, de exemplu, săşi explice şi emoţiile pe care 
i le provoacă literatura scrisă de alţii.

am întrebat adeseori de ce scrierile vechi sunt privite întotdeauna cu un 
fel de evlavie, chiar şi când nu au o valoare artistică reală. Este, de fapt, o 
mistificare involuntară, datorată ruperii legăturilor dintre text şi cir cum

stanţele care lau generat. Scrise de autori care au trăit în urmă cu zeci sau sute de 
ani, cărţile respective par mesaje testamentare sau profetice. În plus, ele au fost 
în repetate rânduri transcrise, înregistrate şi glosate, astfel încât sau oficializat. 
Ma nualele şcolare le acordă, de asemenea, statutul de inscripţii sacre, infinit 
ana lizabile, iar pe scriitorii în cauză îi prezintă ca pe nişte personaje legendare. 
Chelia luminoasă a lui Vasile Alecsandri, profilul juvenil al lui Mihai Eminescu cu 
privirea îndreptată spre depărtări cuprind un mesaj mut, indescifrabil.

Orice emoţie merită definită şi explicată, pentru că scriitorul trebuie să 
deţină pe deplin „secretul cifrului” şi, astfel, să poată oricând declanşa în conştiinţa 
cititorului o anumită stare afectivă. Jocul se poate juca şi invers: să alegi o emoţie 
– neliniştea, bucuria, teama de necunoscut, senzaţia de adăpostire perfectă, nevoia 
de dăruire etc. – şi apoi să cauţi situaţia care produce această emoţie. 

*

iteratura prezintă un mare avantaj: spre deosebire de statui, care se macină 
sub vânturi şi ploi, spre deosebire de tablouri, care se scorojesc sau ard, spre 
de osebire de pelicula folosită la cinematograf, care se decolorează, spre de

osebire de balet, care se evaporă odată cu spectacolul, cuvântul scris nare moarte.
Se poate invoca, în replică, biblioteca din Alexandria. Dar în zadar ar 

dovedi cineva că şi cărţile (pergamentele, revistele etc.) se pot distruge. Când 
afirmam că, spre deosebire de alte forme de artă, cuvântul scris nare moarte, nu 
mă gândeam că hârtia sau vreun substitut al ei rezistă mai mult. Nu rezistă. Dar 
combinaţia de cuvinte poate fi oricând transcrisă, poate fi săpată în piatră, poate 
fi pur şi simplu ţinută minte şi transmisă din generaţie în generaţie. Limba este o 
convenţie – nu un material, ca bronzul sau cartonul – şi de aceea rămâne în afara 
acţiunii distructive a timpului. Este o idealitate…

Este adevărat, această „idealitate” depinde de oameni şi de modul lor de 
viaţă, deci de ceva concret. Să ne gândim la o flacără albastră, care pare imaterială. 
Este de ajuns să întorci un buton şi să măreşti sau să reduci cantitatea de gaz metan 
folosită drept combustibil pentru ca flacăra săşi schimbe forma. Este suficient să 
modifici compoziţia chimică a combustibilului pentru ca şi culoarea flăcării să 

Sunt la modă scriitorii fără talent. Pare senzațional. Este ca și cum am vorbi 
de o modă a roților pătrate.

De fapt, nu sunt la modă scriitorii fără talent, ci scriitorii care nuşi etalează 
talentul. Cititorul de azi refuză orice mistică, deci şi mistica talentului.

a urma urmelor, poți să creezi şi fără talent, dar cu mai mult efort. Talentul, în 
literatură, înseamnă să ai capacitatea înnăscută de a găsi repede cuvântul ne
cesar, de a intui ce anume îl emoţionează pe cititor, de a contrazice cu fantezie 

şi la momentul oportun aşteptările acestuia. Toate aceste aptitudini pot fi înlocuite 
printro laborioasă activitate a inteligenţei. De altfel, chiar şi scriitorii care au talent 
trebuie să gândească necontenit, pregătinduse pentru scris. Practic, adevăratul 
scriitor nu încetează nicio clipă să se perfecţioneze.

Să se perfecţioneze?! Cineva miar putea reproșa că vorbesc despre scris ca 
despre lăcătuşerie.

De fapt, nu e nimic scandalos. Între aceste două profesii este doar o diferenţă 
de grad de complexitate. Trebuie să renunţăm odată la metafizica actului creaţiei, 
tocmai pentru ai asigura creatorului un loc poate mai prozaic, dar şi mai cert între 
semeni. Există destule exemple în istorie de artişti care nau mai fost invitaţi la 
ospăţul vieţii presupunânduse că sau delectat suficient cu ambrozia din lumea mu
zelor. Literatura este o profesie dificilă, care pretinde angajarea sufletească integrală 
a celui care o practică, dar nu este altceva decât o profesie.

Cum anume ar trebui să se pregătească un scriitor pentru scris?
Principala problemă constă în a înţelege ce anume îi emoţionează pe oameni 

şi din ce cauză. Sensibilitatea estetică a cititorului trebuie să i se înfăţişeze scriitorului 
ca o claviatură pe ale cărei clape el să ştie să apese cu precizie, în funcţie de efectul 
scontat. Ca să cunoască bine mecanismul de producere a fiecărei emoţii, se poate 
stu dia zi de zi, cu atenţie, pe sine. Adevăratul scriitor analizează necontenit ce simte 
şi de ce. Chiar şi când trăieşte extazul contopirii cu fiinţa iubită, chiar şi când i se 
naş te un copil, chiar şi când îi mor părinţii, nu încetează săşi urmărească reacţiile.

Trebuie să facă asta chiar şi când se plimbă pe stradă. Să presupunem că 
plimbânduse trece pe lângă un gard de beton compact, înalt de doi metri. Ce im
presie îi provoacă? Sar putea răspunde: de inaccesibilitate. Dar este un răspuns 
simplist. O şi mai mare impresie de inaccesibilitate poate săi provoace un gărduleţ 
decorativ, care nui ajunge decât la genunchi, pentru că îi face sesizabilă convingerea 
nestrămutată a stăpânului casei că nimeni nu va îndrăzni săi violeze teritoriul; este, 
probabil, un om atât de puternic, încât sa mulţumit să marcheze acest teritoriu. Zidul 
înalt îl poate face pe trecător, dimpotrivă, să se gândească la un locatar înfricoşat, 
care stă ascuns. Aceasta îi dă privitorului un sentiment de superioritate. Îl face să 
în țeleagă că oricând ar putea pătrunde înăuntru, fără vreun risc.

Și acum... să traversăm strada.
În ceea ce mă privește, de câte ori traversez strada şi întâlnesc mulţimea de 

oa meni care vine din sens opus încerc o vie satisfacţie văzând cum se despică în 
două pentru ami face loc să trec. Cred că din orgoliu. Este, din nou, o explicaţie 
superficială. De fapt, în crearea acelui coridor eu văd o confirmare a existenţei mele 
şi, în acelaşi timp, o comunicare fără cuvinte cu semenii.

ă vorbim şi despre semafor: cine a ales roşul pentru „stai” şi verdele pentru 
„liber” a acţionat sub influenţa aceluiaşi mecanism de producere a emoţiilor... 
Roşul evocă difuz în mintea noastră o stare de urgenţă, o rană, un soare în de

clin, rugina; întrun cuvânt, o primejdie. Verdele, care ne aduce aminte de păduri şi 
de pajişti, semnifică o stare de normalitate.

Pe unii, la un semafor îi impresionează şi altceva: faptul că funcţionează 
au tomat, ca un agent de circulaţie impersonal. Este un fel de inteligenţă a străzii, 
su praumană, şi de aceea clipirile sale dau un sentiment de confort şi de siguranţă.

Să studiem, în continuare, impresiile pe care ni le provoacă strada… Iată, 
în această vitrină, un manechin care are ceva neliniştitor. Poate pentru că este de 
aceeaşi mărime cu oamenii reali.

Sculpturile care reprezintă oameni sunt de obicei sau mult mai mari decât 
oamenii adevăraţi sau mult mai mici (statuetele de birou). Această frapantă diferenţă 
de proporţii constituie un mod de a delimita spaţiul realităţii de spaţiul artei; ne ajută 
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de reducere la tăcere a adversarului prin practicarea unor incizii în corpul său şi 
provocarea de hemoragii.

Iam răspuns: Sunt de acord. Dar gândițivă că fiecare noţiune va avea 
nevoie de un asemenea eşafodaj de glose şi că va fi foarte greu pentru cititor să 
trăiască emoţia estetică în mijlocul tuturor acestor complicaţii. I se va explica, 
de exemplu, că „răpciuga de cal” era un mijloc de locomoţie folosit pe vremuri 
de oameni şi, eventual, i se va arăta un asemenea animal la grădina zoologică; 
că frâul reprezenta un dispozitiv de reducere a vitezei „vehiculului”; că jarul re
zulta din procesul de oxigenare a cărbunilor – adică a unor trunchiuri de copac 
păstrate milioane de ani în pământ – în scopul obţinerii energiei termice. Şi aşa 
mai departe. Dar cum săl mai faci să înţeleagă ce halou efectiv avea fiecare 
obiect, ce plăcere simţeai mângâind pielea catifelată a unui cal, cum zăngăneau 
harnaşamentele, ce fericit tremura aerul în dogoarea de deasupra jăraticului? 
Toate aceste trăiri se vor stinge…

Vor exista, bineînțeles, altele, poate mai intense şi mai complexe.
Dar acestea, de acum, vor dispărea din conştiinţa umanităţii.

rebuie spus totuși că nu vor dispărea fără rost. Fiecare îşi va îndeplini rolul 
în tro anumită etapă şi vor fi integrate selectiv în etapa următoare, astfel 
în cât – exact ca treptele purtătoare ale unei rachete, care, pe măsură ce „ard”, 

sunt abandonate în cosmos – vor contribui la evoluţia speciei noastre şi vor per
sista, abstract, în ideea însăşi de afectivitate. Emoţia trăită la explorarea unui pod 
plin de vechituri se va regăsi, fără so ştie nimeni, în emoţia trăită la cer ce tarea 
memoriei unui vechi calculator electronic înainte de dezafectarea lui, emo ţia 
trăită la aprinderea focului în sobă se va regăsi, tot aşa, fără so ştie ni meni, în 
emoţia trăită la aprinderea unei stele stinse…

În concluzie trebuie să admitem că nimic nu poate împiedica pierderea 
treptată a actualităţii unei opere literare. Bineînţeles că fiecare reprezintă o con-
tribuţie, dar ca realitate de sine stătătoare se perimează, lent, până la anulare, 
din cauza necontenitei evoluţii a limbii, ca şi din cauza căderii în desuetudine a 
realităţii istorice din care a fost luată „materia primă” necesară constituirii rea
lităţii artistice.

Cine se ocupă cu prioritate de exotismul ambianţei, cine îşi oferă o 
voluptate de colecţionar inventariind obiectele, cine intră, prozaic, în analiza 
minuţioasă a momentului istoric nu se dovedeşte prevăzător faţă de primejdia 
perimării operei sale. Centrul de interes trebuie mutat spre dimensiunile 
fundamentale ale fiinţei noastre. Iar cât priveşte recuzita cu care evidenţiem 
aceste dimensiuni – pentru că este absolut necesară o recuzită – se cuvine să 
neo procurăm din ambianţa specifică existenţei moderne. Să avem, chiar, un 
gust al anticipaţiei…

a să nu mai vorbim despre faptul că se ajunge, astfel, şi la o nouă nuanţă 
a emoţiei, pentru că ansamblul de circumstanţe are întotdeauna specificul 
său, inimitabil, şi generează o stare sufletească aparte. Şi mai este ceva. 

Scriitorul care ţine pasul cu epoca sa se situează pe o linie de forţă principală, 
mărinduşi în mod inteligent şansa supravieţuirii artistice. Ori de câte ori se va 
mai evoca epoca respectivă, ori de câte ori istoricii, sociologii, antropologii, et
nografii ş.a.m.d. o vor supune unui studiu sistematic, se vor referi, inevitabil, şi 
la literatură şi anume la acea literatură care reprezintă spiritul momentului. Ne 
putem da seama că în secolul douăzeci şi unu nici un cercetător nu se va arăta 
interesat de acea parte din poezia de azi care pastişează creaţia lirică din veacul 
al nouăsprezecelea. Atenţia sa se va îndrepta în mod sigur asupra unor cărţi 
de versuri caracteristice pentru perioada de acum. Recunosc că nu este uşor să 
ai vocaţia prezentului, pentru că trebuie să faci faţă unor situaţii neprevăzute, 
aducând în literatură elemente care n-au mai fost folosite ca mijloace de expresie. 
Este relativ uşor să imiţi ceea ce a mai fost imitat; ţi se pretinde, cel mult, o di
fe renţiere subtilă de stilul predecesorilor („variaţiuni pe aceeaşi temă”). Dar este 
dificil şi adeseori, la prima vedere, imposibil să converteşti în literatură materia 
încă fumegândă a realităţii imediate. n

 

varieze. Iar dacă deschizi fereastra, curentul de aer face ca flacăra să se stingă 
complet. Limba depinde, la fel, de o comunitate umană, de stadiul de civilizaţie, 
de cursul istoriei. Chiar şi limba română, vorbită de un popor stabil, care şia 
păstrat timp de mii de ani reşedinţa deo parte şi de alta a curburii Carpaţilor 
şi, în mijlocul agitaţiei altor popoare, şia constituit cu tenacitate o spiritualitate 
proprie, chiar şi limba română, deci, pe care lingviştii străini o admiră şi o 
invidiază pentru marea ei unitate, fisurată puţin şi nesemnificativ de câteva 
diferenţe dialectale, sa transformat destul de mult dea lungul timpului, făcând 
să se încline, ca turnul din Pisa, destule opere literare solide.

u mă gândesc neapărat la scrierile cronicarilor. Acelea, din punct de vedere 
literar, erau de la început înclinate, fiind construite din cărămizile nearse 
ale unei limbi încă în formare. Mă refer, cum am precizat, la opere literare 

solide, cum ar fi, de pildă, scrierile lui Ion Creangă. Să recitim: „Şi atunci, o dată 
se suie în pod şi coboară deacolo un căpăstru, un frâu, un bici şi o şea, toate 
colbăite, sfarogite şi vechi ca pământul. Apoi mai scoate dintrun gherghiriu 
nişte straie foarte vechi, un arc, nişte săgeţi, un paloş şi un buzdugan, toate pline 
de rugină, şi se apucă de le grijeşte bine şi le pune deoparte. Pe urmă umple o 
tavă cu jaratic, se duce cu dânsa la herghelie şi o pune între cai. Şi atunci numai 
iaca ce iese din mijlocul hergheliei o răpciugă de cal, grebănos, dupuros şi slab, 
dei numărai coastele; şi venind dea dreptul la tavă, apucă o gură de jaratic.” 
Avem clar sentimentul că vin din alte vremuri cuvinte ca „sfarogite”, „colbăite”, 
„gherghiriu”, „grijeşte”, „iaca”, „grebănos”, „dupuros”?

Pe de altă parte, termenii ni se par familiari. Parcă iam mai auzit cândva, 
în vis, sau iam folosit întro altă existenţă. Peste încă o sută de ani şi această 
legătură minimă între noi şi text se va rupe… Cuvintele acestea nu vor mai fi 
nici măcar o vagă amintire. Este adevărat, vor exista îngrijitori de ediţie, filologi 
care să explice, la subsolul fiecărei pagini, ce au însemnat cândva aceste cuvinte. 
Dar vor putea, oare, să explice şi în ce consta farmecul lor?

roblema se pune în mod special în cazul lui Ion Creangă. Valoarea operei 
sale se bazează în mare măsură pe expresivitatea unei variante orale a 
limbii noastre. Dar să nu ne referim exclusiv la aspectul lingvistic. Putem 

să aducem în discuţie şi figuraţia, decorurile de care se serveşte scriitorul. Nu 
cad şi ele în desuetudine? 

Să examinăm încă o dată pasajul citat mai înainte. De suit în pod nu sa 
mai suit aproape nimeni, din copilărie, când unii elevi își petreceau vacanţele 
la bunici. Acum mulți orășeni stau la bloc şi la ultimul etaj nu se găsește decât 
o uscătorie. Căpăstru, frâu, bici şi şa nu mai vedem decât în filmele de western 
şi nici acolo nu le privim cu atenţie pentru că urmărim captivați cavalcada 
şi împuşcăturile. În orice caz, un frâu nu cred să fi ţinut cineva dintre noi în 
mână vreodată. Şi mai sigur este că doar la muzeu am făcut cunoştinţă cu arcul, 
săgeţile, paloşul şi buzduganul. Jăratic, de asemenea, unde să fi întâlnit, dacă ne 
încălzim locuinţa cu calorifere şi nu cu sobe? Toate aceste îndeletniciri şi obi
ec te care, pe vremuri, făceau parte din viaţa de fiecare zi sunt, pentru noi, cei 
de azi, elementele componente ale unui mod de viaţă reconstituit. Reconstituit 
pe baza informaţiilor din cărţi, filme, documente, relatări ale unor bătrâni sau 
amin tiri din propria noastră copilărie. Drept urmare, ele au o forţă de sugestie in
ter mediată, de gradul doi şi conferă lecturii un caracter livresc. O operă literară 
frustă poate ajunge astfel la un rafinament neaşteptat – aşa cum se transformă 
strugurii în stafide prin simpla trecere a timpului – şi, până la urmă, întrun viitor 
îndepărtat, se poate pulveriza, ieşind cu totul din raza experienţei oamenilor din 
epoca respectivă.

Nu sunt sceptic, sunt realist. Peste un veac sau peste un mileniu va mai 
înţelege cineva la ce servea un paloş?

Am pus această întrebare la o întâlnire cu publicul. Și cineva din sală 
mia răspuns: Da, va mai înţelege pentru că, oricât va progresa civilizaţia, 
inclusiv în situaţia în care agresivitatea va dispărea complet din relaţiile dintre 
oameni, tot va exista simţul competiţiei, al confruntării şi oamenilor de atunci 
li se va putea explica faptul că paloşul era, să zicem, un instrument rudimentar 
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Fama di loro il mondo esser non lassa; mise-
ri cordia e giustizia li sdegna:/ non ragioniam di lor, 
ma guarda e passa. (Inf. III, 4951)

Spaima în fața încercărilor extreme ne poate 
împinge chiar la leșin. „Terminând de zis acestea, 
câm pia întunecată sa cutremurat aşa de tare, că de 
spaimă încă mintea de sudoare mio scaldă. Pământul 
înlăcrimat a slobozit un vânt care a fulgerat o lumină 
roşie ce mia învins orice sentiment; şi am căzut ca 
omul cuprins de somn”:

Finito questo, la buia campagna/ tremò sì 
for te, che dello spavento/ la mente di sudore ancor 
mi bagna./ La terra lagrimosa diede vento,/ che ba-
le nò una luce vermiglia/ la qual mi vinse ciascun 
sen timento;/ e caddi come l’uom cui sonno piglia 
(Inf. III, 130136)

Durerea la vederea oamenilor de înaltă va-
loa re culturală, pedepsiți totuși ineluctabil pentru ne-
cre dința lor, este în măsură să ofere o învățătură de 
minte. „Mare durere ma cuprins la inimă când lam 
priceput, fiindcă lume de înaltă valoare am cunoscut, 
care în acel limb era suspendată”:

Gran duol mi prese al cor quando lo ‘ntesi,/ 
pe rò che gente di molto valore/ conobbi che ‘n quel 
lim bo eran sospesi. (Inf. IV, 4345)

Confruntarea cu pedeapsa brutală aplicată 
ce lor careau iubit orbește, uneori incestuos, căl-
când peste regulile sociale și preceptele creștine, răs-
pândește în suflet mila. „După ce lam auzit pe învă-
ţa tul meu numind doamnele antice şi pe cavaleri, 
mi la ma cuprins şiam fost aproape rătăcit”:

Poscia ch’io ebbi ‘l mio dottore udito/ nomar 
le donne antiche e ‘ cavalieri,/ pietà mi giunse, e fui 
qua si smarrito. (Inf. V, 7072)

Impertinența agresivă a oamenilor furioși 
stâr nește mânie și gesturi violente. „Atunci şia în-
tins spre luntre ambele mâini, dar maestrul atent la 
îm pins, spunând: «Marş deaici cu ceilalţi câini!»”: 

Allora stese al legno ambo le mani;/ per che 
‘l maestro accorto lo sospinse,/ dicendo: «Via costà 
con li altri cani!». (Inf. VIII, 4042)

Duioșia recunoștinței față de bătrânul învă-
țător care odinioară nea dezvăluit tainele existenței 
vi ne să însenineze drumul cunoașterii: „fiindcă în min-
te mie întipărită, şi acum mă întristează, draga şi buna 
ta imagine paternă, când în lume uneori mai învăţat 
cum omul se eternizează: şi cât de mult o în drăgesc, 
până am zile de trăit, gura mea o va măr tu risi”: 

Ché ‘n la mente m’è fitta, e or m’accora,/ la 
cara e buona imagine paterna/ di voi quando nel 
mondo ad ora ad ora/ m’insegnavate come l’uom 
s’etterna:/ e quant’ io l’abbia in grado, mentr’ io 
vivo/ convien che nella mia lingua si scerna. (Inf. 
XV, 8287)

e ne mai poate convinge să citim, în aceste zile 
agitate și dificile, versuri scrise de un poet din 
Evul Mediu? Cum poate un om din vremuri 

de mult trecute să ne mai atragă atenția și interesul? 
De ce să ne mai pese de gândurile mâzgălite pe un 
pergament, la lumina opaițului, de un fugar condamnat 
la moarte de cetatea sa natală, în două rânduri, dar 
care continua săși clameze nevinovăția și talentul? 
Sar putea să nu mai fim de acord cu ideile sale (și ne
am înșela), însă nui putem ignora sentimentele. Ele 
sunt, de atunci, retrăite și resimțite de toate ființele 
omenești, deși poate că nu cu aceeași intensitate.

Greața în fața nemerniciei „eatât de amară, 
că moartea abia o întrece”: 

Tant’è amara che poco è più morte. (Inf. I, 7)
Frica provocată de abuzurilor de putere, care 

nu pot fi ocolite de oamenii de rând, ne umple de jale: 
„Și cum e acela ce bucuros dobândește, iar apoi vine 
vremea cel face să piardă, șin toate gândurile sale 
plânge și se întristează, la fel ma făcut să mă simt 
bestia fără pace care, venind împotriva mea, încet în
cet, mă împingea înapoi acolo unde soarele tace”: 

E qual è quei che volentieri acquista,/ e giu-
gne ‘l tempo che perder lo face,/ che ’n tutt‘ i suoi 
pen  sier piange e s’attrista;/ tal mi fece la bestia sanza 
pa ce,/ che, venendomi incontro, a poco a poco,/ mi 
ri pi gneva là dove ‘l sol tace. (Inf. I, 5560)

Conștiința propriei modestii umple sufletul de 
smerenie, dar provoacă teamă în fața marilor aven-
turi ale necunoscutului. „Eu nu sunt Enea, eu nu sunt 
Pavel: demn de asta nici eu, nici altul nu mă crede. 
Fiindcă dacă mă las pe seama drumului, mă tem ca 
mer sul să nu fie o nebunie”:

Io non Enea, io non Paulo sono;/ me degno 
a ciò né io né altri ‘l crede./ Per che, se del venire io 
m’abbandono,/ temo che la venuta non sia folle. (Inf. 
II, 3235)

Prima exigență, înaintea oricărei inițiative im-
por tante, este dea ne scutura de lașitate, un impas 
men tal mai greu de depăşit decât piedicile de care, 
efec tiv, ne izbim: „sufletul ţie lovit de laşitate; care 
de multe ori pe om îl împiedică, încât de la fapte ono-
rabile îl întoarce, ca peun animal care se sperie de 
um bra sa”:

l’anima tua è da viltade offesa;/ la qual molte 
fiate l’omo ingombra/ sì che d’onrata impresa lo ri-
vol ve,/ come falso veder bestia quand’ ombra. (Inf. 
II, 4548)

Pe calea vieții, trebuie să știm să folosim arma 
disprețului pentru a alunga din fața ochilor noştri 
ima  ginile nevertebrate, care ne fac să ne pierdem vre-
mea: „Faima lor să existe lumea no lasă; mila şi jus-
tiţia îi dispreţuiesc: să nu mai vorbim despre ei, te uită 
şi treci înainte”:
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Apariția lui Lucifer stârnește o oroare super-
la tivă, care sugrumă orice altă traumă existențială. 
„Cum am devenit atunci îngheţat şi vlăguit, no în-
treba, citito ru le, şi eu no scriu, fiindcă orice vorbă ar 
fi săracă. Eu nam murit şi nam rămas viu: gândeşte
te deacuma sin gur, de ai pic de iscusinţă, cum mam 
făcut, fără de una şi de alta”:

Com’ io divenni allor gelato e fioco,/ nol di-
man dar, lettor, ch’i’ non lo scrivo,/ però ch’ogni par-
lar sa rebbe poco./ Io non mori’ e non rimasi vivo:/ 
pensa oggimai per te, s’hai fior d’ingegno,/ qual io 
divenni, d’uno e d’altro privo. (Inf. XXXIV, 2227)

Pe tărâmul speranței, întâlnirea cu un bun 
prieten, cunoscut menestrel, rugat să intoneze chiar 
versurile poe tuluidrumeț, dăruiește încântarea îm-
pă cată. „«Iubirea caren mintea mea vorbeşte», an-
ce put el atunci aşa de gi n gaş, încât gingăşia încămi 
su nă dinăuntru. Maestrul meu, cu mine şi cu acea 
lu  me care era cu el păream aşa de fericiţi, parcă ne 
vră jise mintea”:

«Amor che ne la mente mi ragiona»/ cominciò 
elli allor sì dolcemente,/ che la dolcezza ancor dentro 
mi su ona./ Lo mio maestro e io e quella gente/ ch’eran 
con lui parevan sì contenti,/ come a nessun toccasse 
altro la men te. (Purg. II, 112117)

Sfiala penitenței mișcă modest și mereu în 
grup, cu prudență, pașii celor careau evitat damnarea: 
„Cum ies mioarele din staul câte una, câte două, câte 
trei şi ce le lalte stau sfioase cu ochiul şi botun pă-
mânt”:

Come le pecorelle escon del chiuso/ a una, a 
due, a tre, e l’altre stanno/ timidette atterrando l’oc-
chio e ‘l muso. (Purg. III, 7981)

În fața reproșurilor mânioase, formulate de 
Bea tri ce, penitența smulge șuvoaie de lacrimi din 
o chii păcătoși ai călătorului: „gerul ce mi sa strâns în 
ju rul ini mii sa făcut suspin şi apă şi cu frică pe gură 
şi pe ochi a ieşit din piept”:

…lo gel che m’era intorno al cor ristretto,/ 
spi ri to e acqua fessi, e con angoscia/ della bocca e 
delli oc chi uscì del petto. (Purg. XXX, 9799)

Însă iubirea pe care io arată aceeași Beatrice, 
în zborul mântuitor spre originea universului, este în 
măsu ră să edifice o nouă spiritualitate. „Dar ea, care
mi vedea dorința, a început, râzând așa de fericită în
cât Dumnezeu părea să se bucure pe chipul ei”:

Ma ella, che vedea ‘l mio disire,/ incominciò, 
ri den do tanto lieta,/ che Dio parea nel suo volto gio-
ire. (Par. XXVII, 103105)

Descoperirea tainei divine, prin intermediul 
revelației, dăruiește ultimul resort al cunoașterii, cu 
toate că retează puterea vorbirii și îi pune capăt poe-
mului: „ci mintea mia fost străpunsă deun fulger, 
în care voia i sa făcut. Înaltei fantezii aici ia lipsit 
puterea; dar dejami răsucea dorința și voința, ca roa-
ta ce la fel envârtită, iubirea ce mișcă soarele și toate 
stelele”.

… se non che la mia mente fu percossa/ da un 
fulgore in che sua voglia venne./ All’alta fantasia qui 
man cò possa;/ ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,/ 
sì come rota ch’igualmente è mossa,/ l’amor che mo-
ve il sole e l’altre stelle. (Par. XXXIII, 140145)

Iată câteva argumente ale buchetului estetic 
su blim de versuri, pe care odinioară, la lumina opa i
țului, lea construit Dante Alighieri și care ne în drep
tățesc săl citim cu admirație și după 700 de ani. n
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propriei amnezii. El, 
omul modern, este Ulise 
rătăcind în căutarea ace
lei îndepărtate, impro ba 
bi le insule Itaca, a unui 
aca să din ce în ce mai 
di fuz și abstract: „îți dai 
târ coale ca unei case că
re ia iai ui tat numărul/ 
suni strigi chemi pro
pri   e tarul întrebi da că tu 
lo   cu iești în tine/ pa nică 
pani că/ desperarea arun
că semnale/ și des ple tirea 
îngro zirii pe glez ne/ îți 
cauți amintirea și umerii ca sandale/ UNDE SUNT/ care e longitudinea inimii ta le/ ste
phane roll poartă numărul 35 la inimă/ încerci să te prinzi ca întro plasă din rămă și țele 
de noapte/ ACELAȘI ALTUL/ ALTUL ACELAȘI”.

n Ulise, sufletele care se întâlnesc în aer și „cerul de carne” clădit deasupra 
acoperișurilor evocă tablourile lui Marc Chagall cu personajele sale plutind în aer, 
expresie plastică directă a dorinței de libertate și a puterii incomparabile a iubirii, 

ceva în genul acelei dérade (cuvânt inventat de Rimbaud în poemul Le Bateau ivre, cu 
sensul de ieșire din radă, evadare, ieșire în larg) naivă și jubilatoare căreia pictorul Jacques 
Herold, născut la Piatra Neamț și exilat ca și Voronca în Franța, ia dat o reprezentare 
plastică originală. Chiar această mișcare ascensională se regăsește în portretul pe care 
Chagall i la oferit lui Voronca pentru volumul Ulise, în care poetul este reprezentat în 
formă de Turn Eiffel. Nu știm în ce circumstanțe sau întâlnit la Paris Voronca și Chagall, 
probabil în cercul refugiaților ruși reuniți în jurul tipografiei Union, unde Voronca a 
editat, între anii 1927 şi 1929, în condiții grafice și tipografice excepționale, cinci culegeri 
de poezie în limba română purtând mențiunea COLECȚIA INTEGRAL. Dincolo de 
hazardul întâlnirii, cei doi, pictor și poet, au în comun capacitatea de a ridica la rangul 
de miracol bucuriile simple și chiar constrângerile vieții. Astfel, se poate extinde și la 
Voronca această apreciere a lui Fondane referitoare la Chagall: „Iată unul dintre cei care 
ne pun în prezența miracolului” (Benjamin Fondane, Brancusi suivi de Marc Chagall, 
Éditions Marguerite Waknine, 2011, p. 35).

Ulise este „un imn ție, secol al mediocrității”, în care realitățile umile ale coti di
anului sunt tratate ca elemente ale unei noi mitologii. Un imn îi este consacrat săpunului 
CADUM și altul ceaiului, unul, individului al cărui destin este „distribuitor mecanic”, 
al tul, vânzătoarei de legume și fructelor pământului, un imn, spitalului, trenurilor „coupe
papieruri pentru peisaje”, oglinzilor, bulevardelor, sălilor de gimnastică și terenurilor de 
tenis, un imn Parisului, „ulei sfânt pentru încheietura gândului”. Între Paris, unde poetul 
începe să scrie poemul Ulise, și care va deveni orașul lui, și Brăila, locul nașterii sale, 
Vo ronca derulează à rebours referenții unei geografii care acoperă întreaga planetă și re
ve lează propensiunea sa unanimistă.

În Brățara nopților, imnul se extinde la elemente și fenomene naturale, marea, 
noaptea, furtuna etc., întrun joc de definiții ingenioase și memorabile: 

„Noaptea e o fundă la genunchiul Mediteranei”; „Nopțile trec din mână în mână 
ca îmbrăcămintea bogatului”; „Noaptea e manivela care pornește curentul electric al ela
nului”; „Luna e o inimă păstrată în borcanul cu alcool al azurului”; „Marea e o mănușă 
arun  cată în arena nopții”; „Marea e un circ și se dau peste cap maimuțele valurilor”; 
„Mun ții stau neclintiți ca ferestrele oceanelor”; „Cât de mic ești dinaintea acestor raci 
imenși, munții”; „Cerul e o stridie imensă între carapacele munţilor”; „Stelele se schimbă 
la ore regulate ca grănicerii”; „Și furtunile: ce pene strălucitoare în pletele munților!”; 
„Vân tul învârtește și duce în deșerturi arpegiul rupt din harfele marilor capitale”.

oate acesta conviețuiesc cu orașul unde poetul își are reperele lui predilecte, bi blio
tecile şi tipografiile: „Bibliotecile, aceste anticamere ale veșniciei, aceste grădini ale 
extazului”; „Tipografii, voi sunteți țâțele pământului” unde „Ucenicii culeg zvonul 

în tăcere ca scafandrierii”.
Voronca întreprinde concilierea omului cu natura, dândui poeziei statutul de ima

nență a realului, așa cum scrie în Cicatrizări. Poezia nouă: „poezia devine dintrodată 
uni versal umană, poeziapoezie, poeziaciment, poezia planșă, inginer de creer, organism 
viu integrat simplu între fenomenele naturale” (Integral, nr. 4, iunie 1925).

În această epocă Voronca se arată preocupat de a da extensie semnificațiilor ve hi
cu late de cărțile sale, începând cu titlurile Petre Schlemihl, 1932, și Patmos, 1933, care 
tri mit, ca și Ulise, la referenți literari și culturali universali a căror sferă semantică 
este definită, cu unele diferențe de nuanță, de rătăcire (errance), cu un spectru larg, 
in cluzând alienarea și exilul, și de singurătate. Patmos este insula din arhipelagul grec 
un de Sfântul Ioan, retras întrun exil voluntar sau impus – ambele variante sunt validate 
de tradiție –, a scris Apocalipsa. Este locul în care poetul plasează „Insula Nălucă”, o 
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Un imn secolului mediocru

iețile și operele scindate ale scriitorilor și poeților sunt susceptibile 
să atragă riscul judecății parțiale sau, și mai grav, al unei duble uitări. 
În România, Voronca este cunoscut mai ales ca unul din protagoniștii 

avangardei. Timp de un deceniu se investește cu frenezie în practica și 
difuzarea artei noi și se poate spune că entuziasmul, extraordinara dispo ni 
bilitate, optimismul, încrederea în viitor proprii mișcării românești de avan
gardă i se datorează în bună măsură. Textele publicate în revistele vre mii, 
în special Contimporanul, 75 HP, Punct, Integral, unu, manifeste, ar ti cole 
teoretice, poezii, comentarii, proze, au intrat ca piese de bază întrun corpus 
esenţial al avangardei istorice românești și exegeza le recunoaște ca atare.

În mod paradoxal, când ia în considerație textele publicate în vo
lume, tradiția critică pare să adopte ca premiză disocierea dintre opera „se
rioasă” a poetului și extravaganțele avangardiste, relegate definitiv în câ teva 
publicații efemere și validate doar ca obiect de studiu universitar. „Miliardar 
de imagini”, fericita formulă a lui Eugen Lovinescu, cir cumscrie un aspect 
real al scrisului lui Voronca, dar ea a stabilit în ace lași timp un stereotip 
de interpretare și reproșul cel mai frecvent for mulat mereu cam în aceiași 
termeni: „simplă juxtapunere de imagini dăunând unității poemului”. Poetul 
a fost adesea interpretat porninduse de la alte criterii și introdus în alte 
sisteme de referințe decât acelea ale „po eti cii” avangardiste și ale propriului 
program formulat în texte precum Avi o grama, Gramatică, Cicatrizări. În 
fond, spargerea unității, fragmentul, im per fecțiunea (l’inachevé) sunt o 
parte importantă din acest program, ca și eludarea regulilor gramaticale, 
renunțarea la simbol și metaforă în fa voarea „asociațiilorfulger”. Există, 
cum scrie inspirat poetul, „o savoare aproa pe senzuală în înlănțuirea cuvin
telor, indiferent de sensul acestora”. Lec tura acestui tip de poezie e timp 
pierdut dacă cititorul nu e capabil să se plaseze la același nivel de „exaltare” 
conținut în versuri, pare să spună Vo ronca întrun text din 1927: „Poetul 
comunică cu Dumnezeu; glasul lui are răsfrângeri de dincolo; de aceea într
un poem nu se poate pătrunde cu înțelegerea, ci printro exaltare ca injecția 
de morfină” (Despre poem și antologie, în Integral, nr. 1317).

Exuberanța poetului este bine servită de capacitatea ieșită din co
mun de a produce imagini. Departe de a fi doar exterioare sau un exercițiu 
de virtuozitate, aceste imagini creează o rețea inedită de metamorfoze și 
corespondențe. Încântarea în fața lumii îi dă poeziei din perioada româ
nească o prospețime particulară: textele lui Voronca din epoca respectivă 
captează sunetele fericirii. Nici lexicul radical modern, nici tratarea cu 
dezinvoltură a sintaxei nu alterează intensitatea emoției care le animă.  

reația poetică a lui Voronca a cunoscut mai multe metamorfoze, 
sim bolism, dada, pictopoezie, cuvinte în libertate (futurism), con
structivism, integralism, dar a păstrat întotdeauna o forță de sugestie 

ieșită din comun datorată încărcăturii analogice a imaginilor. În culegerile 
Ulise, 1928, și Brățara nopților, 1929, impregnate de un elan fratern 
care îmbrățișează universul și pe locuitorii săi, discursul poetic câștigă în 
amploare. Fidel angajamentului teoretic în favoarea integralismului, capa
bil să racordeze creația la complexitatea vieții moderne, căreia Voronca îi 
dă și un sens mai larg, acela de ai spune da vieții, poetul compune texte 
de alură imnică. Romanticii germani Novalis și Hölderlin se fac auziți în 
aceste texte, la fel ca Whitman, adesea evocat în raport cu această perioadă 
de creație. Nu e mai puțin adevărat că Voronca reinventează imnul, înră
dă cinat de acum în cotidianul mediocru lipsit de mister și căruia îi este 
in fuzat un lexic citadinindustrial: 

„îți închin un imn ție veac al mediocrității/ nu mai vânăm ursul sur 
prin munții americii/ brațele noastre nu mai sângeră păduri sălbatece/ ne 
operăm visele ca intestine/ singuri ne închidem în mucegaiul birourilor/ 
dimineața dactilografele își îmbrățișează logodnicii/ până la revederea din 
ceasul nopții/ când vor face dragoste pe saltele de paie/ dar în aer sufletele 
ni se sărută/ clădim un cer peste acoperișuri ca mădulare/ pe bulevarde 
sirenele autobuzele/ cum acompaniază concertul prin fără fir/ veac al asi
gu  rărilor și al reclamei luminoase/ e ora când englejii o aplaudă pe raquel 
meller/ și refuză buchetul de violete/ aruncă lumini jocurilor de ape/ scrâș
nesc din dinți marile cotidiane/ și iată: agenții companiilor de afișaj/ pri
menesc rufăria zidurilor”.

Secolul mediocru și cortegiul lui de metamorfoze schimbă fața lumii 
și bruschează viața indivizilor. Omul, mai mult ca oricând, este condiționat 
de circumstanțele exterioare, scuturat, aruncat întro parte și alta de valurile 

P E T R E  R Ă I L E A N U

Ilarie Voronca,
metamorfoze şi exil

 

il
a
r
ie
 
v
o
r
o
n
c
a
 
-
 
7
5
  
  

v

T

Î
il
a
r
ie
 
v
o
r
o
n
c
a



8

9400 
semne tipo,
spații incluse

entitate care a abolit și timpul („Fără trecut. Fără viitor.”) și spațiul („Nu mai 
există/ «Aproape» sau «Departe»”. „Timpul și spațiul albesc departe ca niște 
resturi ale iernii defuncte”) și unde poetul are revelația (sensul cuvântului 
grecesc apokalypsis) poeziei ca funcție naturală:

„Nu mai e somn, nu mai e trezie./ Și nu gândim la nimic. Prezent sau 
trecut/ Subțiat ca un cârd de cocori prin fruntea mea străvezie/ Nici așteptare 
nici deznădejde. Un apus. Și un fluviu nesfârșit, mut./ Cum sămi amintesc? 
Fără vorbe? Tot așa unii scot ochii/ Privighetoarei. Și oarbă privighetoarea 
cântă mai frumos/ Cine ia smuls poetului vorbele cum iar smulge ochii?/ 
Și, orb de cuvinte, poetul cântă mai frumos.”

În narațiunea lui Adelbert von Chamisso Strania istorie a lui Peter 
Schlemihl, Ilarie Voronca a putut întrevedea similitudini cu propria lui situație. 
Personajul lui Chamisso, după ce șia vândut umbra Diavolului, vede în 
privirile celorlalți consecința gestului său: aceștia nul mai recunosc drept unul 
deal lor; Peter Schlemihl este proscris, obligat să trăiască ascuns, condamnat la 
însingurare. În 1931, grupul reunit în jurul revistei unu se desparte de Voronca 
reproșândui o prea mare proximitate cu mediile literare oficiale: poetul devine 
membru al Societății Scriitorilor Români și ultima sa carte, Incantații, apare la 
editura Cultura Națională consacrată scriitorilor recunoscuți și capabilă, nu mai 
puțin, să contribuie la consacrarea autorilor publicați. Gestul este considerat 
drept o trădare față de principiile „antisistem” ale grupului avangardist, un 
odios pact cu Diavolul. Aproape simultan, Voronca își pierde postul din ser vi
ciul de presă de pe lângă Președinția Consiliului de miniștri. Primul mi nistru de 
atunci, Nicolae Iorga, adversar radical al oricărei manifestări de mo der ni tate, 
ar fi lansat întro zi, zărindul pe Voronca în birourile instituției: „Nu avem 
ne voie de moderniști. Să nul mai văd pe aici.” (Sașa Pană, Născut în 02, Mi
ner va, Bucureşti, 1973, p. 321).

Je est tous les autres / Eu este toţi ceilalţi

 face act de avangardism nu e un gest lipsit de pericole în România 
anilor ’30. Unii, precum poetul Geo Bogza, tinerii din gruparea Alge, 
printre care Gherasim Luca și pictorul Perahim, au făcut chiar experiența 

închisorii sub acuzația de „atentat la bunele moravuri”. Voronca e prins între 
două focuri: în timp ce prietenii îi reproșează că a trădat lupta împotriva con
for mismului și pentru afirmarea spiritului modern, în ochii autorității el trece 
drept un nonconformist ireductibil. Din narațiunea lui Chamisso, Voronca reține 
pro scrierea din societate a lui Peter Schlemihl și revirimentul din partea a doua, 
manifestat prin solidarizarea cu cei care suferă. Întro scrisoare către Geo Bogza, 
singurul din grupul unu care nu la renegat, Voronca se explică: „De la celebrul 
personagiu al lui Chamisso, Schlemihl al meu are numai hula și izgonirea dintre 
oameni – cum și lipsa de umbră – are în plus o înfiorare și suferință pentru tot 
ce e durere și îngenunchiere umană și de asemeni o iubire” (Ilarie Voronca, 
scrisoare către Geo Bogza, 7 noiembrie 1932, în Epistolar avangardist, ediție 
în tocmită și postfață de Mădălina Lascu, cuvânt înainte de Ion Pop, Tracus Arte, 
București, 2012, p. 240). Câteva zile mai târziu revine pentru a sublinia mesajul 
de solidaritate și de umanism pe care a vrut săl transmită: „Cartea am voito 
cu un orizont mult mai larg, mai uman. E vorba acolo de toți oamenii, de mine, 
de toată umanitatea” (op. cit., p. 241). Este aici formulat chiar mesajul care va 

impregna opera sa în limba franceză demarată prin publicarea acestor trei cărți 
rescrise în franceză: Patmos, Ulise, Petre Schlemihl. 

recerea de la opera în limba română la cea în franceză se face fără ruptură, 
susține exegetul francez al poetului, Christian Dauphin. Integralismul 
teoretizat și susținut cu fervoare în anii 19251928 evoluează în sensul dat 

de titlul unei cărți ulterioare, Poésie commune, ca o metamorfozare reflectată 
și de alunecarea de sens de la Petre Schlemihl, volumul în limba română din 
1932, la Poèmes parmi les hommes/Poeme printre oameni, versiunea rescrisă în 
franceză și editată în 1934, prin care Voronca intră definitiv pe teritoriul limbii 
franceze. Cu alte cuvinte, de la individul exclus din comunitatea oamenilor prin
trun act de voită singularizare la căutarea obstinată a bucuriilor simple printre 
oameni. Provocarea dispare în favoarea angajamentului practic și a aderării la 
idealurile unui umanism fratern. Pornind de la profesiunea de credință a poe
tului vizionar în varianta Rimbaud, Je est un autre, Voronca își stabilește propria 
de viză de poet printre oameni, Je est tous les autres/Eu este toți ceilalți.

De altfel, una dintre temele de reflecție prezente în scrierile sale în pro
ză din perioada franceză o constituie obsesia constantă a poetului, angoasa sa 
majoră, sar putea spune, pe care el o numește le danger du malentendu, pe ri
colul unei grave neînțelegeri generate de jocul dintre unu și multiplu dintro 
sin gură ființă, cum se poate citi în acest fragment din Quarante ou cinquante 
per sonnes/Patruzeci sau cincizeci de persoane, publicat în 1946: „Putem fi noi 
înșine pe rând și în același timp piatră, foc, apă sau aer. În mod simultan om 
și nor, copac și râu, colină și zăpadă, ne înșelăm noi înșine când reacționăm 
în conformitate doar cu unul din aceste aspecte. Când suntem pe tărâmul ade
vă rului ca om, suntem în eroare față de fum. Căci ignorăm propria noastră di
versitate care este infinită. Și, cum suntem în același timp de exemplu oceanul 
și navigatorul, riscăm să ne înecăm în ocean care este noi înșine. Cum suntem 
apa și focul riscăm să ne stingem pe noi înșine. Cum suntem în același timp și 
floarea și trecătorul care o calcă în picioare, riscăm să ne strivim pe noi înșine. 
În asta constă pericolul. Suntem tot și parte în același timp. Victimă și călău” 
(traducere de Petre Răileanu).

larie Voronca a fost, în scurta lui viață, dominat de pulsiuni contradictorii. 
Bărbatul acesta mai înalt decât media – avea 1,85 m –, om afabil, febril 
și senzual, de o politețe împinsă la exces, trăind aparent în regimul unei 

permanente jubilații în fața lumii, admirator al femeilor, era ros pe dinăuntru de 
o angoasă destructivă care la condus la actul din 4 aprilie 1946. Claude Sernet, 
care la cunoscut îndeaproape, fiind nu numai prietenul lui, dar şi fratele soției 
sale, Colomba, vorbește despre: „Neliniștea devorantă, viscerală a cărei jucărie 
pasivă și melodioasă era”. Are dreptate când afirmă că: „Oricum ar fi, ceea ce 
era important pentru el, ceea cel punea pe jar și îl consuma era scrisul, repede 
și fără reveniri în urmă, ca pentru a se debarasa, poem după poem și carte după 
carte, de neliniștea din el și pentru a elibera poezia carel locuia” (traducere de 
Petre Răileanu). Și asta, putem adăuga, până în ultimul moment, căci singura 
scrisoare lăsată de poet înaintea meticuloasei sale sinucideri este cea adresată 
editorului său, scrisoare referitoare la publicarea manuscrisului la care a lu
crat până la sfârșit: Petit manuel du parfait bonheur/Mic manual de fericire 
per fectă. Un titlu și un text care, plasate în contextul menționat, rămân ca un 
testament al lui Ilarie Voronca și ca o dovadă că opera a absorbit contradicția 
majoră a omului, lăsând doar extazul luminos al poetului. Cronicile și evocările 
apărute în Franța, semnate de personalități precum LéonGabriel Gros, 1944, 
Jean Rousselot, 1948, Luc Decaunes, 1948, Tristan Tzara, 1949, DenysPaul 
Bou loc, 1961, Claude Sernet, 1965, au pus în evidență în special fervoarea an ga
ja mentului civic al lui Voronca, aşa cum trebuie el înţeles prin prisma sintagmei 
Po ésie commune, titlul volumului din 1936. Dar universul operei franceze a lui 
Vo ronca e mult mai vast, temele poeziei sale, ca și ale scrierilor în proză, sunt 
iu birea, visul, femeia, miraculosul, frumusețea, solitudinea, angoasa, exilul, ex
plorarea universului interior. n

Bibliografie
Poeme alese, ediție de Sașa Pană, 2 volume, Minerva, 1972; Petit ma

nuel du parfait bonheur/Mic manual de fericire perfectă, ediție bilingvă, tra
ducere din limba franceză și ediție de Sașa Pană, Cartea Românească, 1973; 
Jurnalul sinuciderii, îngrijirea ediției și traducerea de Vladimir Pană, Tracus 
Arte, 2016; Journal inédit suivi de Beauté de ce monde (Poèmes 1940/ 46), 
ediţie de Petre Răileanu şi Christophe Dauphin, Les Hommes sans Épaules, 
2018; Ion Pop, A scrie și a fi. Ilarie Voronca și metamorfozele poeziei, Cartea 
Românească, 1993; Christophe Dauphin, Ilarie Voronca. Le Poète intégral, 
Rafael de Surtis/Éditinter, 2011.
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D A N  G U L E A

Titu Maiorescu, 
ministru al Învăţământului

Primul ministeriat: vocaţia reformei 
(7 aprilie 1874 – 28 ianuarie 1876, guvernul Lascăr Catargiu II)

Din punct de vedere politic1, Maiorescu devine ministru al Culte
lor întrun moment în care se schimbă raporturile de forțe din interiorul 
grupării conservatoare. În fond, „coeziunea dintre conser vatori era rezul
tatul campaniilor electorale și activității în corpurile legiuitoare, când 
deputații de aceeași culoare descopereau liniile tangente. Și în privința 
orientării ideologicopolitice, locul unui program de perspectivă, elaborat 
întrun for central, era luat de programe guvernamentale, precum și de 
proiecte de legi prin care se încerca concretizarea unora din principiile 
conservatoare.”2

n aceste condiții, în 1874 existau trei mari curente conservatoare 
pre zidate de Lascăr Catargiu. Nucleul dur, ordonat în jurul primmi
nistrului Catargiu, din care mai făceau parte prințul Dimitrie Ghica 

(fost premier, noiembrie 1868 – ianuarie 1870) și prințul Grigore M. 
Sturdza (lider din Moldova, bazin electoral de forță al con servatorilor); 
imediat în spatele lor se distingea generalul Florescu, vechi pașoptist 
și deopotrivă filocuzist. A doua tabără, una moderată, îi nu mă ra pe V. 
Boerescu (liderul, ministru de externe), pe C. Bosianu sau pe generalul 
Christian Tell, care nu participaseră la complotul împotriva lui Cuza, dar 
se raliaseră noii politici, de după 11 februarie 1866. A treia tabără, cea 
junimistă, este prodinastică în mod programatic, implicată în detronarea 
lui Cuza, deși mai degrabă în plan secund: doar Petre P. Carp este mai 
apropiat de putere, fiind secretar al locotenenței domnești care a condus 
țara între 11 februarie și 10 mai 1866; Vasile Pogor a fost numit prefect 
de Iași în februarie 1866, fiind ulterior ales deputat, Theodor Rosetti, de 
asemenea, deputat în Adunarea Constituantă din 1866.

Garnitura moderată suferă unele restructurări: generalul Tell, mi
nistru al Cultelor (martie 1871 – ianuarie 1874), își dă demisia și este 
nu mit interimar V. Boerescu (ianuarie – aprilie), o personalitate care are 
obi ecții față de eventuala numire a lui Maiorescu la Culte: „Boerescu 
(mi nistru de externe) în contra mea”, notează Maiorescu în Jurnal, la 
10 ianuarie 1874. Ministrul de externe era un reprezentant de frunte al 
grupării Juna dreaptă, înființată în 1866 – 1867 împreună cu N. Bla rem
berg, Aristide Pascal și junimistul Petre P. Carp (în jurul ziarul Tér ra), 
grupare din care, dea lungul timpului, au mai făcut parte și alți con  ser
vatori, precum Alexandru Lahovari, Gh. Gr. Cantacuzino sau Ion Can
tacuzino. Având un nucleu fidel, Boerescu (reputat și datorită fap tu lui că 
a fost artizanul unei încercări de proclamare a independenței în 1873 pe 
cale diplomatică) fondase încă de la 1870 o grupare intitulată „a ordinii”, 
fiind o personalitate cu o influență con si derabilă. Totuși, în noiem brie 
1875 este forțat să își dea demisia. „Noi nu am acceptat să fie conco
mitent fondator al Banque de Bucarest și mi nistru”, spune Ma io rescu în 
același Jurnal (noiembrie 1875). O vic torie junimistă – în de păr tarea lui 
V. Boerescu (acesta își va regăsi identi tatea la liberalii ra di cali), dar și o 
substanțială șubrezire a guvernării Lascăr Catargiu, care se va destrăma 
la 30 martie 1876. În martie 1876 apărea o nouă efemeridă, Partidul 
Conservator Liberal Democrat, sub în drumarea ace luiași Vasile (Basile) 
Boerescu și aproape cu aceeași mem bri, la cen tru, care îl însoțeau: C. 
Boerescu, N. Blaremberg, Ion Laho vari, G.G. Me itani, Al. Orăscu, Ion 
Zalomit. O altă grupare politică menită să se di zolve în puternicul Partid 
Liberal.

rimul ministeriat al lui Maiorescu va fi marcat, din punct de vedere 
politic, de această rivalitate din interiorul taberei conservatoare între 
Juna dreaptă și Junimea. Este o rivalitate veche: „am căutat să sondez 

terenul, îi mărturisea Maiorescu, deputat, lui Theodor Rosetti, în 18733, 
cu privire la constituirea [unei formațiuni] de centru. Cu «Juna dreaptă» 
nu merge deloc. Sunt invidioși? E spirit de castă? sau amândouă?”

1  Primul ministeriat: 7 aprilie 1874 – 28 ianuarie 1876 (în guvernul Lascăr Catargiu 
II); al doilea ministeriat: 23 martie –12 noiembrie 1888 – 29 martie 1889  (guvernele 
The odor Ro setti I și II); până la 3 iunie 1888 ad-interim la Domenii și între 30 iulie și 3 
sep tembrie 1888, la Justiție; al treilea ministeriat: 16 noiembrie 1890 – 15 februarie 1891 
(gu vernul ge neralului Gheorghe Manu II); de asemenea, ad-interim la Lucrări Publice.
2  Apostol Stan, Grupări și curente politice în România între Unire și Independență 
(1859-1877), Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p. 92. 
3  Titu Maiorescu, Jurnal și epistolar, vol. VIII, ediție îngrijită de Georgeta RădulescuDul
gheru, Editura Minerva, București, 1989, p. 133.

Î
Sumariul şedinţei din 13 Septembre 1874

MCIP, dosar nr. 112 / 1874, f. 60 (Monitorul Oficial, 2 (14) octombrie 1874, p. 1258)

Ședința se deschide la orele 3 p.m. sub președinția dlui T. Maiorescu, Ministrul 
Cultelor și Instrucțiunei Publice, asistat de secretarii C. Troteanu și Gh. Mihăilescu.

La apelŭ nominalŭ respundŭ presenți 20 membri și anume: P.S.S. părintele episcop 
Melhisedec, D.M. Tzoni, B. Constantinescu, P. Poni, I.I. Romanescu, Emil Tocarski, G. 
Popovici, I.A. Darzeǔ, P.S. Aurelian, M. Capuțineanu, Ed. Wachman, Ed. Caudella, G. 
PanainteanuBardasare, C.I. Stăncescu, C. Troteanu, G. Mihăilescu, Dr. G. Juliano, Gr. 
Mândru, B. Șiaicariu, I. Melik.

Absenți motivați: Prea Sf. Sea Naniescu, Episcopul de Argeș, Dl. Major Dimitres
cu și G.A. Urechia.

Nemotivați: Dl Eustațiu; în concediu Dl. Fontamin.
e dă cetire sumariului ședinței precedente și se aprobă cu rectificarea cerită de D. 
Aurelian, că relativ la popórele ce au dat studiului geograficŭ o atenție osebită, să se 
numere și Anglezii, pe lângă germani. Se citesce petițiunea dlui Caudella, prin care 

cere unŭ concediu pentru restulŭ ședințelor Consiliului și se aprobă; asemenea se justifică 
absența Dlui Major Dimitrescu pentru motivele comunicate biuroului. 

La ordinea ḑilei fiind discuțiunea în parte asupra materiilorŭ cursului de Istorie, Dl. 
Secretar Troteanu dă lectură acestui objectŭdespre modulŭ preveḑutŭ în programă.

Se prezintă la biurou o propunere a Dlor Poni, Țoni, Melik, dr. Iulian și Mandrea 
prin care propun ca în anii de la IIIV classe să se dea Istoria generală din unŭ puntŭ de 
vedere mai multŭ a faptelorŭ și a evenimentelorŭ, apoi despre ce s›a schițat să se reia din 
nou tratânduse din puntŭ de vedere criticŭ; iar în anulŭ VII să se revizuiéscă întregulŭ 
studiu spre a pregăti elevii pentru la bacalaureatŭ și în anulŭ alŭ VIIIlea să se prede ast
feliu cumŭ e în projectulŭ de programă. (urméză propunerea).

Dl. Țoni luând cuvântŭ asupra propunerei arată că și studiulŭ Istoriei trebue a se 
ave în privire doue părți bine distinse, partea I seu învețetura istorică din puntulŭ de vedere. 

Dl. Țoni explicând arată că nu e unŭ argumentatŭ dacă sistemulŭ de superpozițiune 
e condamnatŭ să se prevadă și pentru Istorie sistemulŭ de continuitate în dauna 
superpozițiunilor, a revizuirii materiilorŭ fără care va fi cu neputință ca elevii să pótă trece 
bacalaureatulŭ.

l. președinte – D. Maiorescu – resumândŭ cursulŭ desbaterii arată că mai tótă edu 
cațiunea s’a redusŭ totŭ asupra celorŭ doue sisteme; că între sistemulŭ de super
po sițiune și cel de continuitate nu e de câtŭ unŭ ce de timpŭ; că cu sistemulŭ de 

su perposițiune de a reveni în cei 4 ani din urmă asupra celorŭ învețate în cei 3 din nainte 
nu s’ar ajunge la nici unŭ resultatŭ, pentru resonul  că în cei 3 ani începetori nu s’ar pute 
face liniamente de fapte d’ajunsŭ, și în ceilalți 3 din urmă nu s’ar pute face liniamente de 
cri tică d’ajunsŭ și așa resultatŭ studiului va fi perdutŭ. Apoi venind asupra projectului de 
pro gramă espune cum s’ar pute arăta elevilor partea esențială a culturei fie cărei propu
neri, și cum studiile preveḑute la fie ce anŭ ar pute fi predate cu folosŭ.

D. Poni revenind asupra celor propuse arată că tótă grija dséle a fostŭ nu atâtŭ a 
ține sémă de sistemă, câtŭ cum să se predea mai bine elevilorŭ un cursŭ de istorie, treptat 
cu inteligența lorŭ, spre a ave un bunŭ resultatŭ și la acestŭ scopŭ Dsa crede că repetiția 
ar pute ajuta fórte multŭ.

D. Odobescu observă că acésta ar fi o cestiune de metodă, și dacă fără a se rupe 
continuitatea s’ar știi un miḑlocŭ a se face revisuirea materiilor învețate, Dsa nu s’ar opune.

Orele fiind naintate și Consiliul dorindŭ a studia încă cestiunea modului de predare 
– Istoria – Dl. Președinte amână discuțiunea pentru luni 16 Sept. ora 3 p.m.

Președinte, T. Maiorescu (ss). n

(din volumul în curs de apariţie, Titu Maiorescu, ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii 
Publice, Acte şi documente, ediţie de Dan Gulea, Editura Muzeul Literaturii Române)
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reformulat poezia obiectelor, întorcând intensitatea 
percepției moderniste către elementele inerte și 
mis terioase. A explorat și a înscenat pulsiunile, in-
stinctele, fanteziile, pe o scală de perversități, întor-
când din nou poezia către rădăcini de subconștient 
și arborescențe psihanalizabile. A eliberat nu nu-
mai imaginarul, ci și limbajul, scriind cu religi o -
zi tate porcării care pe alți autori, mai puțin în zes-
trați, iar fi distrus; și căutând omenescul, na tu ra-
lul, animalicul, acel „porc” din sintagma „porc de 
înger” accentuată atât de diferit de marele ri val. 
A explorat posibilitățile combinatorii ale cu vin-
te  lor, căzând uneori în capcana versificării fa cile, 
dar scuturânduse și reorientânduse, ca un ma re 
ar tist, spre acea pastă a limbajului din care e fă-
cu tă o creație poetică. Întro operă de vârf, to tul 
co  munică cu tot și totul se poate, inclusiv ca co fo-
nicul, inclusiv scatologicul, modelate și operate de 
o viziune unificatoare. 

Or, tocmai acest organicism al poeziei lui 
Brumaru mă făcea să mă întreb, la Dintr-o scor-
bu ră de morcov (1998) și la Submarinul erotic 
(2005), cei mai poate adăuga poetul – ca strat și 
ca nivel de experiență artistică – unei creații deja 
îm plinite și rotunjite. Ce mai putea face nou, sub-
stan țial și original autorul după ce ajunsese la li-
mi tele de saturație ale noutății și originalității? Ce 
mai putea scoate Brumaru în afară de reeditări, 
an tologii și versuri închise pe vremuri în sertare? 
Mai admitea lirica acestui mare poet o nouă ex-
periență și o diferită substanță?

a această ultimă întrebare (pe cât de retorică 
acum, pe atât de gânditoare atunci) răspunde, 
printrun „simplu” da, Rezervația de îngeri. 

Este un volumeveniment, comparabil cu cartea 
Alcool (2010) a lui Ion Mureșan. El dovedește, ca 
și la colegul „optzecist”, resursele de vitalitate ale 
unui poet care făcuse deja – cum se cerea pe vre-
muri – totul. În cartea de față, Brumaru ima ginează 
o urmare și creează o alternativă la el însuși, cel 
„vechi”, ca poet al interiorului și al universului 
mic, domestic, obiectual. Decorul realist explorat 
mi nuțios până la comutarea perspectivei și țâșnirea 
fantasticului lasă loc unei feerii erotice care își ca-
u tă și își oferă spații de desfășurare. Îngerii fac 
parte din decor și din ritual, fiindcă ei sunt le gă-
tura cu o Dumnezeire blândă și îngăduitoare cu 
omul. Dracii stau ascunși, până la noi ordine, fi-
ind că lumea și supralumea sunt făcute după tex-
tura aventurii erotice, trasă întrun discurs el în suși 
îndrăgostit. Iubita chemată din depărtări și mân gâ-
iată expert e o zână sofisticată, o combinație rafi-
na tă de naivitate de basm și perversiune de poem 
ero tic marca Brumaru. Începutul e soft, aproape 
cu minte, suspect de tradiționalist, ca în Cântec 
naiv (La început a fost cuvântul):

„La început a fost cuvântul,/ Pe urmă ai ve  nit 
chiar tu,/ Mult mai ușoară decât vântul/ În ziua care 
începu./ Șiai luat și florile cu tine,/ Leai desfăcut, 
leai dat la fluturi,/ Can zborul lor fără rușine/ Pă-
rul pe piept blând să mil scuturi,/ Și sămi aduci, 
de dimineață,/ Umeriinguști cu întresânii,/ Plini 
deo mireasmă șio dulceață,/ Prinși în căușul 
moa leal mâinii,/  Ceo știu doar eu, până la moar-
te./ Iar Dumnezeu santors peo parte/ Sprea nu 
zări ce scrien carte…”

n 2013, după opt ani, câți au trecut de la Sub-
marinul erotic (2005), cuprinzând bucăți fru-
moa se, dar și texte de simplă versificare, Emil 

Brumaru revine cu un volum excepțional și unitar 
de poezii noi. Rezervația de îngeri nu are o Notă a 
autorului, utilă pentru a le fi îndepărtat cititorilor 
mai puțin avizați presupoziția că ar fi vorba de o 
antologie, o „rezervație” de texte îngerești selectate 
din volume mai vechi și grupate tematic.

De altfel, îngerii sunt mai mult elemente de 
discurs și imaginar poetic aici decât un ax al cărții. 
Avem în față o aventură și o speță de poezie erotică, 
la care îngerii participă, ca personaje, întrun plan 
secund, dintro obligație trasată de un mare poet 
fericit. Înainte de a preciza ce înțeleg prin „mare 
poet” și de ce îl consider pe Brumaru unul, să spun 
că textele din carte curg, literalmente, întrun flux 
creativ uimitor la un liric din generația lui Nichita 
Stănescu. Poezii noi scrise de un autor septuagenar 
se întâlnesc frecvent în spațiul atât de generos al 
manifestărilor „literare”. Însă numai la vârstnicul 
Arghezi mai întâlnim o astfel de prospețime și un 
asemenea nivel poetic, obținute nu prin colecționare 
și, respectiv, reciclare, ci printro nouă forțare a 
propriilor limite artistice.

rta lui Brumaru a avut întotdeauna un coefici-
ent de risc și o „nerușinată” îndrăzneală. Ris-
cul este de a contraria așteptările cititorului 

comun (și în fiecare critic, oricât de bun, există un 
ci titor comun și speriat) iar îndrăzneala a fost de ai 
„preda” acestuia o cu totul altă lecție de poezie decât 
cea a metafizicului stănescian. Bine sfătuit și orientat 
de criticii generației ’60, cititorul din deceniul șapte, 
când sa articulat noul canon estetic, a identificat 
modernismul abstract și ludic al lui Nichita Stănescu 
cu poezia ideală – și ideal contrapusă maculaturii 
realistsocialiste.

Venind în linie cu Nichita Stănescu, deși a 
de  bu tat editorial zece ani mai târziu, Emil Brumaru a 
fost obligat să fie altfel nu numai în raport cu poezia 
agi tatorică, de teren și tractor, ci și în comparație cu 
struc tura poetică nouă care i se opunea. Rezumativ și 
concluziv, în timp ce lirica lui Nichita Stănescu și ca-
nonul construit pe ea au reprezentat o alternativă mo-
dernistă la realismul socialist, poezia lui Brumaru a 
trebuit să fie o alternativă la alternativă, distanțându
se de ambele structuri oferite ca opțiuni.

Astfel, Brumaru a reabilitat liric și a gândit 
poe tic concretul și categoria aproapelui, explorând 
pal pabilul, senzorialul și senzitivul, tactilul, și sca-
nând infinitezimal interiorul domestic. A privit apa 
cur gând, lung, din cișmea și paharul de pe masă pe 
care se lasă apăsătoare înserarea. A reabilitat și a 
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ndeva, pe la mijlocul aventurii, graba preafe-
ricitei perechi va fi sancționată de niște îngeri 
cu mâh niri de connaisseuri și ridicări de aripi 

în „azur”: „Îngerii sunt atât de mâhniți/ Când ne văd 
cum trecem grăbiți// Printre ziduri de fluturi, sub bolți 
de miresme./ Lor sănțeleagă deloc nu lii lesne// Că 
tră im cam degeaba, cu secundelen pripă./ Eterni își 
ri dicăn azur o aripă;// Doar nimbul lor veșnic o cli pă 
senmoaie/ Pe vreme deamurg, și de vânt, și de ploa-
ie// Și parcăi încearcă sub fulgi o durere,/ Privind pre-
lin  gânduten părul de miere/ Spre calda și leneșa mea 
mângâiere…” (Îngerii sunt atât de mâhniți…)

În fine, ultimul poem din carte, care este toto-
dată și capodopera ei, prelungește întrun infinit al 
re prezentării aventura erotică, experiența ei totală, la-
comă de a nu se mai sfârși vreodată:

 „Ne țineam de mână mergeam
 Prin locuri atât de ciudate
 Tu spuneai că en rai eu spuneam
 Că raiul e mult mai departe

 Acum e doar câmpul șin zori
 Verzui și subțiri ierburi nalte
 Râzând le certai uneori
 Și blând pân’ la sâni să nuți salte

 Ci numai lin palmami primeai
 Săi mângâie fără sfială
 Mergeam și mergeam tu erai
 Alături de mine și goală

 Căci orice veșmânt eun păcat
 Greoi când iubești șio rușine
 Și îngeri cu nimbul lor lat
 Tăcuți tenveleau în lumine

 Să fim mai aproape de cer
 Treceam prin păduri cu izvoare
 Prin vechi văgăuni cu mister
 Din tufe rupeai câteo floare

 Sau câteo ciupercăn venin
 Umflată șiavând pălărie
 De fetru șiapoi cu suspin
 Vroiai să mio dărui chiar mie

 Căci dulcea otravămi plăcea
 So iau fiind alături de tine
 Șiatunci oh atunci de abia
 Simțeai că îți este rușine

 Șin grabă un crin îți trăgeai
 Pe trup sau un fluture mare
 Pitinduți cu chiu și cu vai
 Prelungile albe picioare

 În roua sfărmată în preajmă
 Paingilor pânzele moi
 Furai să teacoperi cu caznă
 Și iarăși plecam amândoi

 De mâini ne țineam și mergeam
 Prin locuri atât de ciudate
 Tu spuneai căi în rai eu spuneam
 Că raiul e mult mai departe…”
 (Ne țineam de mână mergeam...)

Un mare poet: 
       Emil Brumaru
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 Oare ce se mai poate găsi, descoperi, citi 
și descifra în carteaeveniment a unui mare poet?

*

artea lui Brumaru este concepută și rulată 
ca un epistolar liricerotic, cu accent și pe 
„liric” și pe „erotic” și pe epistolarul în suși. 

Acesta e redus la jumătatea lui expeditoare mas-
culină. Poetul scrie sonete iar iubita „din turn” le 
primește, fără ca reciproca să fie valabilă. Prin asta 
se orientează discursul, un discurs amoros, care 
este inclus, de la debut și până la final, în sfera 
unei esențiale poeticități. Poetice sunt nu doar 
ima ginile, simbolurile, sonoritățile eminesciene 
ori elementele recurente în poe zia lui Brumaru. 
Po etic este și agentul liric, epistolierul îndrăgostit 
care construiește minuțios o feerie erotică și o tra-
ge în interiorul vocației sale. Cele două personaje, 
el și ea, ea și el, nu sunt, prin urmare, coplanare. 
Cel care spune eu are incomparabil mai multe 
drep turi literare, pla sân duse în condiția de ași în-
scrie iubita în po vestea pe care el o scrie. Desi gur, 
iu bita este răs fățată și adorată, cu închinăciuni me-
die vale, în să ea intră în discursul și în feeria poe-
tului fără ași putea delimita un spațiu autonom. 
Zâna este om ni prezentă în reveriile și fantasmele 
poe tice, dar – semnificativ – ea tace întotdeauna. 
Vo cea ei nu se poate face auzită, fiind filtrată ca 
prin apă de so netele dense și dulci.

vem, în schimb, descrieri ale sale, făcute de 
un îndrăgostit pe care nul vedem, întrucât 
se manifestă prin discurs. Rezervația de 

îngeri se cuprinde, astfel, între doi poli: unul 
vizual, în care portretizarea iubitei îmbracă forme 
dintre cele mai neașteptate, și unul sonor, în care 
melodicitatea versurilor, a cuvintelor, a literelor 
re prezintă criteriul de selecție. Cartea este opu-
len tă și totodată extraordinar de melodioasă, pri-
ma performanță datorânduse fanteziei unui mare 
poet iar a doua explicânduse prin intimitatea sa 
cu limbajul.

Feeria cu clipoceli și bolboroseli se struc tu-
rează prin forma dată a sonetului, ca și prin cea a 
epistolarului înscris întro anumită durată. „Începe 
anul. Țiam tot scris sonete” e începutul, printro 
suprapunere a cursului scrierii cu cel al adăugării 
zilelor peste zero. „Sencheie anul. Poatei cel din 
urmă” citim spre capătul Rezervației..., întro con-
cordanță de asemenea voită, gândită, speculată 
po etic. Anul liricerotic nu începe însă jubilator, 
pentru a se acoperi, progresiv, de anxietatea sfâr și -
tului. Ar fi fost o variantă prea comodă pen tru acest 
poet sofisticat, care șia propus (și a reu șit) să fie 
fericit pe toată suprafața cărții sale, în stră fun durile 
viziunii ei. O singură poezie (Și ia răși via ța-ncepe 
să ne doară) e realmente golită de sub stanța erotică 
vitalizantă care face întreaga natu  ră să clipocească 
și să se prelingăn spume. Aici, „odăile au geamuri 

sparte” iar cuvintele sunt o povoară, fiindcă Brumaru 
nu se poate abține să în dul cească, printro literă su-
pli mentară, și amarul po verii. Oricum, poezia e o ex-
cepție de la regula unei feri ciri „nerușinate”, trăită pe 
toate nivelurile: de la cel spiritual la cel senzorial, cu 
mintea, cu sufletul, cu carnea.

xistă, pe de altă parte, o autocenzură, o frână în 
dezlănțuirea imaginației și în articularea ima-
ginarului. Întrucât e un basm de Ev Mediu fa-

bulos și fiindcă poetul vrea săși protejeze liric zâna, 
descrierile fizice sunt oprite la pragul „decenței”. 
Per versiunile sunt îngăduite, dar nu ne mai sunt po-
vestite. Datele anatomice sunt selectate și oferite 
în  tro viziune soft, fără insistența exploratorie din 
ero  ticele mai vechi și fără programul din Infernala 
co me die. Iubita e

 „caldă, albă, blândă,
 Învăluităn cârlionți, cu gleznan rouă
 cu umerii «rotunzi» și
 amănunte
 Știute doar de bunul Dumnezeu”.
Cel mai avansat stadiu de dezbrăcare vizuală 

este cel topless iar „părul de miere”, „aurăriile de 
ple te” umplu cadrul văzut prin binoclu de un Dum-
ne zeu îngăduitor și tandru.

Întreaga fire trăiește această feerie erotică iar 
lu mile supramundane o acceptă cu o stranie jovia-
litate. Andrei Pleșu, pe coperta a IVa a volumului, vi-
ne cu întrebări retorice, splendide, puse dinspre jumă-
tatea celestă a tabloului: „Poate fi nerușinată pasiunea 
sa pentru lumea creată, în speță pentru jumătatea femi-
nină a creației, câtă vreme ea culminează în bucurie 
su   pramundană, venerație și simț al miracolului? Poa -
te harul să fie vulgar?” Celestul e, așa zicând, con    ta -
minat. Îngerii sunt voyeuri și pofticioși, nu doar mi -
zerabili complici, ci și avocați pledanți ai dez mă țu lui, 
până la limita blasfematorie:

 „Ci îngerul de sâmbătă mia spus:
 Privește cum senalță, fără spaimă,
 Trupul ei cald, alături de Isus,
 Înfășurat în raze cantro haină
 Și cum din coapsei izvorăște blând
 O altfel de lumină, pământească,
 Ce te așteaptă, trist îngenunchind,
 So lauzi și să lași săți învelească
 Sufletul cald…”
 (Ci îngerul de sâmbătă mi-a spus...)

 „Isus este îngăduitor, firește, căci
 ne îmbien Biblii, prin cuvinte,
 La dragoste să luăm mereu aminte…” 

ingurul care ar mai putea opri, pedepsitor, or-
gia feerică ar fi Dumnezeu, „Marele Supra ve-
ghe tor”. Strategia poetului este de a urmări, 

sec vență cu secvență, plăcerile și bucuriile cărnii, 
fă cândui pe toți părtași la ele și sfârșind, în multe 
po e me, cu argumentul suprem: Dumnezeu Însuși e 
com plice. Ori se uită cu binoclul la perechea noas-
tră, cu o curiozitate de puber transcendental, ori 

a
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daniel cristea-enache
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închide ochii ori întoarce privirea, în câte un final tipic 
de solidaritate cu păcătoșii. Uimitorul basm erotic se 
poate desfășura nestingherit:

 „Poveștile nau timp să se sfârșească.
 Mereu mai leneveșteun vechi iaz cald
 Ceși poartă lin pe nuferi câteo broască
 Având coroana mică de smarald,
 Și zânele se duc săși ieie dresuri
 Din prăvăliile deschisen scorburi mari
 Sau în adânc de peșteri cu mușchi moi
 De îngerii zgârciți și cârciogari
 Ceși țin veninurile în butoi,
 Făcând comerț și alte interesuri,
 Căci li se uită pofticioși la dinapoi,
 Beau din clondire țuică de țânțari,
 Care de care mai fără de lege
 Încât nimeni în stare săi dezlege
 Nu poate, ci doar Domnul înțelege,

 Închide ochii, se preface blând,
 Șii lasă să trăiască pe pământ…”
 (Poveștile n-au timp să se sfârșească, 1)

e remarcat, pe sub frenezia de iarmaroc a naturii 
de basm, catifelarea imaginilor și dulceața 
cuvintelor. În Rezervația de îngeri, cam totul 

este moale, dulce, lin, blând, pâlpâitor, încleiat și 
descleiat, prelins, rotunjit „alene”, lenevos, ca o 
boare, ca o rouă, ca o mângâiere. Nu doar natura, ci 
și lexicul se erotizează, întro somnie a cuvintelor. E 
un registru posteminescian în care marele nostru poet 
contemporan e atins de geniu verbal. Să vedem un 
ultim fragment din nesfârșinda poveste:

 „Poveștile nau cum să se termine,
 Mereu rămânen somn câteun balaur
 Ce se trezește scărpinând rubine
 Cu burta lui bătutăn solzi de aur,
 Și când nici nu teaștepți răsar moi zâne
 Ceademenesc ciobanii de la stâne
 Ca să le dea plăceri anume numai lor,
 Înghesuindule în scorburi cu pridvor;
 Iar îngerii fac tumbe înțelepte
 Și umplu cu irmoase vechi iatace
 În care gingașe și cam buimace
 Prințesele încep să se deștepte,

 Bolborosind dulci rugăciuni și aspre șoapte
 În timp ceși spală degetelen lapte…”
 (Poveștile n-au cum să se termine...)
Fără o poezie (intitulată, parcă premonitoriu, 

Să trecem...), ar merita citat întregul volum, pentru a 
ne reaminti ce înseamnă marea lirică și cât de rari și de 
prețioși sunt poeții care o pot scrie. n

* Emil Brumaru, Rezervația de îngeri, Editura Huma-
nitas, București, 2013.

  (din volumul Linia de contur, 2, 
  în pregătire la Editura Spandugino)
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M I R C E A  B Â R S I L Ă

Poezia 
ca document de existenţă

on Zubașcu (18 iunie 1948 – 29 mai 2011) a debutat 
cu volumul Gesturi și per so naje (Editura Albatros, 
1982). Între „personajele” din acest volum (Ho mo 

lu dens, Omul holografic, Omul antigravitațional, Homo 
Spray, Homo cinema to graficus, Omul statistic, Omul dis
po nibil...), un loc aparte îl are femeia ajunsă, prin „sal   va
toarea” evoluție a științei medicale, întro tragică ipo s tază: 
„Mai rabdămă câ te va clipe, preafrumoasă doamnă/ nu
ți scoate încă blonda ta perucă de pe creștet/ (...)/ nu va 
afla nimeni că ochiul tău drept e de sticlă/ că ai o pungă 
boțită de riduri sub cre ma lucioasă/ știi doar prea bine că 
te voi lua toată viața așa cum ești/ cu rinichiul tău artificial, 
cu femurul de platină/ cu toate pietrele și nisipurile care
ți mușcă în fiecare clipă/ ficatul, cu toate injecțiile de 
supraviețuire pe care ți le faci/ în fiecare seară/ înainte de 
ați vărsa sângele în punga de plastic/ să se odihnească peste 
noapte/ îți voi schimba toată viața bateriile stimulatorului 
cardiac/ oricât mar costa lucrul acesta, știi bine/ pentru 
că trebuie să rămâi în viață și trebuie să trăim împreună” 
(Căldură umană). Lamentația – construită în stilul unei 
„ru găciuni de dragoste” – amintește, prin mesajul ei cen
trat pe ideea unei înfiorător de triste fuziuni științifice între 
biologie și inginerie, de poezia lui Al. Philippide inti tulată 
Incomunicabilul: „Din craniu miau lă sat doar o fâșie,/ 
Un ciob ca sămi servească de suport;/ Șiacum zbâr cit 
și puhav, pe tipsie,/ Stau la hotarul dintre viu și mort.// 
Cu vinișoare fine mă legară/ Deo inimă de gumă, de bro
nhii de oțel.// Aud fără urechi și văd fără privire/ Așa cum 
simți în bra țul absent un puls bătând./ Trăiesc în mine ca 
pură amintire./ Ființa mea e numai me morie și gând.// 
Sunt împânzit cu sârme și cu ace./ Electrice imbolduri mă 
bâ n tuie mereu…/ Cuaceste meșteșuguri subtile, oriceați 
face,/ Tot nu puteți pricepe cei în ad âncul meu”...

răirea lirică pe care șio asumă Ion Zubașcu pendu
lează între sacrificiul de sine, în numele poeziei, și 
ipostaza de victimă a unei lumi ostile. O lume al că

rei sens a eșuat definitiv în absurd. O lume ca un labirint 
subteran și unde necesara dâră de sânge, care ar fi putut să 
aibă rostul unui fir călăuzitor, cum, în mitul lui Tezeu, firul 
Ariadnei, este, din păcate, absentă: „Mama Bătrână ma 
vărsat dea dreptul în subterana aceasta/ apoi a murit lângă 
mine cu plămânii sufocați de cenușa radioactivă/ uitând 
sămi lase un semn măcar o dâră de sânge/ pe cenușa încă 
fierbinte” (La intrare în noua declinare a următorilor 
2000 de ani în poezia română, în Omul disponibil, Editura 
Brumar, 2009). 

Mizeria inumană pe care personajul liric este con
damnat so îndure, încă de la naștere, în „subterană”, în 
ob  scuritatea acelui spațiu infernal (închisoarea), ajunge 
la întunecate cote coșmarești, de vreme ce singura hrană, 
acolo, sunt măruntaiele șobolanilor: „trebuie să te hrănești 
nu  mai cu măruntaiele șobolanilor morți/ împărțindule și 
pe acestea/ cu chițcăiturile celor fătați de curând” (Idem.).

I

n următorul fragment, realizat în stilul plâ n-
gerilor biblice, sugestia decli nu lui, a pustiirii 
este de o excepțională forță li  ri că. Trebuie să 

ai, întradevăr, talent, pen tru a in ven ta o realitate 
care acceptă brațele de ca ra ca tiță ale exagerării 
baroce: „Casa noastră se pus tiește ca mușuroiul/ 
sub crude înghețuri. (...)/ Vaca noastră uitată în 
grajd/ în balegă pu tre dă se va îneca, păianjenii/ 
vor mânca din ea și se vor umfla ca purceii/ iarba 
va crește în pân za păianjenilor/ (...),/ păduchii 
vor încolți pe gă ini/ în flo rind năprasnice roade/ 
în porci se vor îm pot moli șobolanii/ toate se vor 
surpa ca frun zișul de toamnă/ și casa noastră va fi 
mai pustie ca ra mura singură/ sub licărul ste le lor 
picurând/ din în tu necate înghețuri” (Plângerile 
diacului Ion din Dragomirești în sbor nicul de pe 
Valea Izei, în Gesturi și personaje).

Situat, în mod programatic, la antipodul 
li rismului convențional, textul poetic al lui Ion 
Zu bașcu, un text cu o fundamentare epopeică, se 
dezvoltă sub auspiciile scri iturii aluvionare. Filo
nul epopeic (epicodramatic) permite coabitarea 
ba rocă a unor elemente eteroclite și, totodată, os
motica relaționare a concretului teluric și a cos
micului tratat cu o familiaritate de factură, îna
inte de toate, expresionistă: „și ca lea lactee e mai 
plină acum de ființa umană/ decât o gravidă în 
luna a patra când ci ne va dinlăuntru începe să 
miște/ (…)/ În ultima vreme stelele încearcă o 
puternică re acție de adaptare la oameni/ ca pă
du chii verzi de pe spatele frunzelor” (Ecologie 
uma nă, în Gesturi și personaje). 

Privirea liri că a lui Ion Zubașcu asupra 
lumii implică o con știință tragică, frământată 
de contrarii și, în con secință, o încordare a stă
rilor până la maxima apro piere a extremelor: 
„Tot deauna am vrut să țin întro singură mână 
extremele/ cum țineam în copilărie capetele 
ferăstrăului de oțel, îndoit/ și mă minunam de 
țiuitul lui straniu” (Cântul IV, în Omul dispo ni
bil). Aceste stări extreme ex pr imă, pe de o par
te, un sentiment tulbure de in certitudine și de 
revoltă – socială și ontologică – și, pe de alta, o 
subiacentă pulsiune utopică în ceea ce pri veș te 
raportul cu înțelesul is to ric al acestei lumi. În
ves tită cu valențe malițioase, po     le  mice, re ven
di cative, adesea sarcastice, ges ti ca lirică a lui 
Ion Zubașcu – din care nu lip seș  te conflictul cu 
propriul alter ego, care ia as   pec  tul rimbaldian 
al unei încăierări bărbătești („tu sari tot timpul 
la mine și mă zgârii pe față/ îmi spargi arcada 
cu pumnul ce nedisimulat ești/ ce descoperit din 
toate părțile ești apoi mă muști deo ureche/ și
mi șoptești în absența însângerată a urechii ce 
copilăros ești”, Omul de neanderthal și omul de 
cromagnon) – dobândește înțelesul unei ple doa
rii pentru redobândirea demnității uma   ne pier 
du te/alterate de istorie și, deopo trivă, de pro gre
sul civilizației în aspectul său negativ. 

on Zubașcu este un poet al teluricului și al 
vitalismului patetic („Setea mea de iu bi re 
adevărată/ poate oricând întemeia/ o nouă 

Împărăție în lume”, Cântul VIII, în Omul dis-
po nibil), dar și al recluziunii în protestul politic 
și în singurătatea meditativă, ipostază în care își 
asumă o raportare problematică la comedia uma 
nă, în varianta ei contemporană de „lume în tro 
ureche”: o lume a omului disponibil (cel de as
tăzi, adică un antitip, în raport cu sfântul, ca va
le    rul, curteanul, filosoful veacului al XVIIIlea).
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olumul Moarte de om. O poveste de viață (Editura 
Limes, 2010) este „un roman” a cărui tematică 
are în centrul ei dramatica „încăierare” a elanului 

vital cu dușmanul său mult mai puternic, apărut din se
nin: moartea. Despre moarte, ca temă literară, au scris toți 
poeții, dar niciunul nu a făcut din problema trăită efec tiv 
a morții o carte scrisă pe viu, un jurnal în care sunt con
semnate, lucid și amănunțit, toate stările generate de sen
timentul înfrângerii inevitabile – și care este așteptată cu 
o nedisimulată revoltă și, totodată, cu o demnitate de erou 
din tragedia antică. Unele texte sunt construite ca scrisori 
cu mesaje pentru familie sau în spiritul unui testament („îți 
mulțumesc Doamne că mai ținut în viață până acum/ să 
mai pot vedea o ploaie de vară în Dragomirești acasă/ eu 
sunt o pară pietroasă mă coc greu abia iarna în fân/ mai ține
mă Doamne în pom numi da încă drumul/ nu mă scutura 
de pe creanga mea în timpul furtunilor tale cerești”, Ploaie 
de vară la Dragomirești). Altele, între care și aceasta, sunt, 
prin conținutul lor, niște dramatice Rugăciuni: „știu că 
nam niciun temei rațional săți cer ceva/ nicio logică nu
mi dă dreptul și nici nu merit/ și totuși te rog cu lacrimi 
fierbinți în ochi/ salveazămă da că poți te rog părinte 
salveazămă/ și dacă nici tu nu poți cine altcineva ar putea/ 
vreau să trăiesc câțiva ani în plus”. Imaginile din poezia 
Bufetul Oșanca (terasa din curtea interioară a Centrului 
Mondial de Oncologie) cir cum scriu, în succesiunea lor, un 
reportaj cutremurător: „domnul cu valva aortică înlocuită și 
testiculele extirpate/ își bea liniștit cafeaua cu doamna fără 
uter și rect/ cu pun ga colostomică pe masă/ și tuburile lungi 
de plastic pre lungindui intestinul gros”...

În lectura lui Dumitru Augustin Doman, Ion Zu
baș cu a fost „un veritabil Iov al mileniului III”, un autor 
a cărui poezie validează cunoscuta maximă câtă luciditate 
atâta suferință (Augustin Doman, Ion Zubașcu. O viață 
dramatică – o poezie hiperrealistă, în Limba Română, nr. 
910/2011, Chișinău). 

Volumul Omul, pomul și fântâna (Limes, 2011), 
scris ca și Moar te de om în perioada ireversibilei crize a 
sănătății, conține și această tulbu ră   toa re Viziune cu oasele 
tatălui meu în sacoșă: „să scot oasele din sacoșă și săi re 
compun sche letul/ săl reconstitui pe cel care ar fi putut fi 
tatăl meu/ din pro priile lui oseminte ca și cum eu iaș fi 
acum Creatorul/ și laș recompune la Învierea din urmă a 
mor ților/ dar nici măcar nu știu dacă am apucat săi spun 
vreodată tată/ îl voi striga acum pentru prima dată cu acest 
cuvânt atât de nou pentru mine/ când eu însumi sunt pe 
marginea propriului mormânt/ în fața acestor biete oase 
goale și reci”...

atosul civic dobândește accente specifice bocetului 
autohton în poemul Cimitirul Vesel România (ti tlul 
trimiţând la Cimitirul Vesel din Săpânța). Re vol ta 

poetului este stârnită de „jalnicul” prezent istoric (ro mâ
nesc) și de o sumbră și dramatică previziune: „suntem 
morți și nu ne pasă dar dacă lucrurile/ nu se vor așeza cât 
de cât în curând și politicienii de acum/ nu vor înțelege 
că trebuie să fie oameni pentru istorie/ cu planuri durabile 
de viitor pentru România nu hoți la drumul mare/ țara asta 
ruinată de propriile servicii secrete/ o să ajungă un loc 
sălbăticit plin de mărăcini și bălării/ bun doar să se în toar
că să moară acasă milioanele de români/ împrăștiate de 
să ră cie prin toate colțurile lumii”. Excesivele explicitări 
din poemele sale biografice (cu statut de „document de 
exis tență”) sunt justificate de încercarea poetului de a re
a li za un adevărat rechizitoriu al comunismului, cu punctul 
de plecare în biografia părinților și, implicit, și a celor 
doi copii ai lor (Ion și Ileana Zubașcu) și în strădania de 
deconvenționalizare a limbajului poetic, în regimul poe ziei 
directe, încât adevărul istoric și cel existențial să fie pre
zentate, fără cosmetizări lirice, în cumplita și aberanta lor 
realitate. n
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În peştera Lui Aladdin, moldavul

e Cassian Maria Spiridon – criticul, editorul de carte, directorul de revistă li
terară (care mia marcat destinul de cronicar literar, debutul editorial, ca eliadist, 
în 2008, recunoașterea/intrarea în Uniunea Scriitorilor din România în 2019, 

debutul editorial, ca poetă, în 2020) – îl știu de vreo… jumătate de viață, din timpul 
studenției. Nu țin minte săl fi vizitat și să nul fi găsit acolo, decât în foarte rare oca
zii, deși numi anunțam de fiecare dată venirea.

După ce traversezi un gang cu semnificații simbolice, ajungi, ca în povești, 
la doar câțiva pași distanță de zumzetul orașului și al trecătorilor grăbiți, întro altă 
lume. Vadul de trecere e gangul din I.C. Brătianu, de care, deși poziționat în centrul 
Iașului, puțini ieșeni au habar și știu ce ascunde: două marcaje minuscule pe un perete 
anunță prezența peacolo a sediului Editurii Timpul și al revistei Convorbiri literare. 
După aceea, urci, iarăși, simbolic; câteva trepte pregătesc, ca un ritual, intrarea în 
peș tera lui Aladdin! Căci acolo își petrece de foarte mulți ani Cassian Maria Spiridon 
bu nă parte din fiecare zi și acolo te așteaptă cu povești după ce, mai întâi, trecândui 
pra gul, nu îți dă, românește, pâine și sare, ci îți umple brațele cu ultimele numere din 
Con vorbiri…, Poezia sau cărți și te îmbracă în povești!

E o altă lume în care intri, paralelă orașului, cu destine și cărți, multe cărți, 
amin tiri, așezate toate cu tâlc, întro altă poveste, pe pereții imenși ai camerei. O mi
nunată peșteră în care Aladdin, moldavul, sălășluiește ca acasă.

O sută şi una de poezii
in varii motive, pe Cassian Maria Spiridon – poetul –, deși citit răzleț prin pa
gini de reviste literare, abia anul acesta lam descoperit. Și nu în una, ci întrO 
sută și una de poezii, graţie antologiei publicate de Editura Academiei Române 

în 2020 (antologarea, nota biobibliografică și selecția referințelor critice îi aparțin 
autorului; Prefața este semnată de Ioan Holban).

Cassian Maria Spiridon a debutat în 1985 cu volumul Pornind de la zero. Cu 
alte cuvinte, la şase ani după ce manuscrisul ia fost premiat de Editura Junimea din 
Iaşi... O ediţie reparatorie, care să cuprindă toate poeziile cenzurate în 1985, a apărut 
doar 30 de ani mai târziu la Editura Charmides.

Excursul prin destinul poetic al lui Cassian Maria Spiridon, între 1985 şi 
2018, care însumează multe titluri – Zodia nopții (1994), Piatră de încercare (1995), 
De dragoste și moarte (1996), Arta nostalgiei (1997), Intrarea în apocalipsă (1997), 
Clipa zboară c-un zâmbet ironic (1999), Dintr-o haltă părăsită (2000), Peste pădure 
(2002), Nimic nu tulbură ca viața (2004), Pornind de la zero (2015), Cu gândiri și 
cu imagini (2018) – scoate în evidență constante și mărci carel definesc și cărora 
autorul lea fost fidel. Regăsim și în lirica sa, ca miză a poeziei întregii generații ’80, 
provocarea cititorului prin joc, ironie, procedee tehnice discursive, acesta fiind pus 
în fața unui asamblaj poetic deconstruit de autor pe care el, prin actul lecturii, trebuie 
săl reconstituie. Cititorul se exerseazăn căutarea sensului dincolo de eșafodajul 
alam bicat al constructului poetic: „mă locuiesc oarecum cu indiferență/ îmi ocup 
trupul/ îmi ocup carnea/ trec prin spațiu/ fără adieri sau valuri de frig/ în urma mea/ 
nicio hârtie nu se ridicăn picioare/ pipăi golul/ sau trec prin el”, spune autorul în 
Glăsuirea bufonului, textul liminar al volumului său de debut reluat, tot ca prim text, 
și în antologia din 2020.

„Căutarea și numirea realului”, „tragicul netrucat”, „siguranța frazării”, „un 
ce romantic” (Ioan Holban, p. 6), cărora li se adaugă, prin filiera pregătirii (inginer), 
„un spirit de constructor à la longue”, „un mod al rigorii de sine și al preciziei 
cuvintelor”, „un înțeles personal al liricului”, ,,un alt mod de a lectura cărțile decât 

cei cu formație filologică” (Ovidiu Pecican, p. 17), reprezintă constante 
ale textelor lui Cassian Maria Spiridon. Ele configurează soarta poetică al 
versurilor și osatura lor subtilă pe care le îmbracă mușchiul complex al 
trăirilor, emoțiile vizibile: „prin arătura înaltă/ năpădită de buruieni/ mă 
călătoresc în marginea câmpului/ ca orice animal aflat singur// în panta 
abruptă în care/ salcâmii leagă frăție de nepătruns/ jungla (cea friguroasă) 
îți sfâșie pielea sufletului” (Poem închinat mamei mele, Maria Spiridon, 
p. 40).

ăsim în textele autorului o multistratificare și o pluricentrare a sem
ni ficaţiilor. O glisare sensibilă a marginilor sensului (ca marea re
trac tilă din Solaris, cu contur imprevizibil – din varianta semnată de 

Tar kovski). Ca mostră: „trei câini devoratori mușcând din creier și viscere 
lă sând doar oase îngălbenite/ ca în versetul biblic pe Fecioară/ în fața cru cii 
lui Iisus// femeie/ chipul tău mă înspăimântă/ și să nu plângi/ dacă săru
tul meu va fi de gheață/ și îmbrățișareami/ îți va fi doar suferință/ să nu 
plângi/ acum/ atâta te mai rog/ și lasămă să trec/ acolo/ este Dumnezeu” 
(De parte de echilibru, în Terminus, p. 114). Bornele de lectură, flexibile, îi 
oferă cititorului posibilitatea de a jongla cu înțelesurile, căutând sensurile. 
Multiple, în deplin balet postmodern de deconstrucție/reconstrucție. Multi
ple sunt poemele care pot fi flexate în mai multe rame, ca în acest Poem 
scurt: „la etajele superioare ale nebuniei/ închise în cutii negre/ sălășluiesc 
nenumărate date memorabile/ unele secrete/ altele oarecare/ câte o lacrimă 
străpunge cutia/ sufletul se purifică pentru o mie de ani/ zarzării se scutură de 
floare/ tot în aceeași copilărie/ la etajele superioare ale nebuniei...” (p. 222). 
Scriitura poetului ieșean nu este „duală, fulgurantă”, cum apreciază Iulian 
Boldea (p. 25), ci multistratificată, intervenția prin lectură a cititorului, 
dincolo de orizontul lui de așteptare, dezvelind modalităţi multiforme de 
percepție. 

Bornele de lectură, pauzele logice și psihologice pot muta centrul 
de vânare a sensului, plasândul în diverse grile și perspective – personală, 
istorică, mitologică, biblică etc. –, întro rescriere de texte posibile în sce
narii de lectură posibile, în pliere hibridă. E, în fapt, o suprapunere de 
scenarii, o hibridizare postmodernă a conținuturilor în care și autor și citi
tor glisează pe mari suprafețe: „cât timp uimitorul/ om al zilei de mâine/ 
gâ fâie prin humă/ eu pe butuc/ îmi culc/ a inimii/ întreagă zbuciumare// cât 
timp/ rostogolit un creier/ se revarsă în Ocean/ eu pe altar sunt ardere de 
tot” (Cât timp, p. 115). O repetiție christică, o asumare și o metamorfoză 
a cotidianului mundan, pervertit de timp, o reciclare a vârstelor mitice și o 
tre cere, o transfigurare a lor și o recunoaștere, o îmbrăcare, o traducere și o 
re scriere la scară individuală. 

Volumul propune „o materie de antracit, huilă, zăpezi și stânci or
ganizate cu avantajele perspectivei de pe culmi și cu cele ale retros pectivei” 
(Ovidiu Pecican, p. 25).

ontrazicând orizontul de așteptare al cititorului optzecist, care voia 
„sentiment, emoție, feeling” (p. 6), cum remarcă Ioan Holban refe
rinduse la volumul Zodia nopții (1994), poezia autorului ieșean este 

„puternic personalizată, neliniștită, amară” (Horia Gârbea, citat de Ovidiu 
Pecican, p. 25), trăsături care domină, în realitate, întreaga sa lirică. Departe 
de „poetizarea și scrupulul filologic”, textul său „este un recital neistovit al 
raportării ființei la lumea alienantă și infernală, dar și la idei și destin” iar 
„ieșirea în lume devine un avertisment dramatic pentru ființa supusă tirului 
aneantizant” (Gheorghe Mocuța, Idem.).

O concluzie – poetică – la tot ce sa scris despre Cassian Maria 
Spi ridon care să cuprindă și scriitura și gândirea și filtrarea stărilor sale și 
gli sarea universurilor și a perspectivelor de lectură hibridizate multiform 
în versuri ar fi poemul Lamento. Un text care strânge și mixează asumat, 
cu luciditate, cu detașare, trăirile și credința creatorului, rezumatul etapelor 
par cursului său: „vaș ruga să nu mă iubiți/ nici coroana de spini să nu mio 
pur tați/ picioarele/ fruntea/ cu apă să nu le stropiți/ vaș ruga să plecați/ să 
plecați vaș ruga” (p. 208).

Poezia lui Cassian Maria Spiridon ne atrage întro mistică a existenței, 
a individualului, a cotidianului trecut printro harpă care răstălmăcește în 
ar pegii inedite convulsiile provocate de tot ceea ce ființa mică, biologică, 
te restră filtrează – cu o conștiință, o sensibilitate și un instinct ancestral 
moș tenite – din propriai condiţie pe care reuşeşte să o depășească, întrun 
pse udojoc textual ascunzând țesături și mixturi cu surprize.

Sărbătoarea continuă. A poeziei. A muzelor care nu dorm și care 
îmbracă, întrun ritual complex, ca un balet alambicat, ghicitori sofisticate. 
Luminând, misterios, cu povești, peștera lui Aladdin, moldavul, în plin 
veac XXI. n
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Cassian Maria Spiridon. 
Din peştera lui Aladdin 

într-O sută şi una de poezii
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Ş T E F A N  M I T R O I

Și nu știi nici acum. 
Dorul meu se roagă 
de toate ploile ce cad pe pământ,
picătură cu picătură se roagă, 
însă nu vrea niciuna dintre ele
săți spună.

Războiul

Războiul e atunci când gloanțelor
li se urăște cu singurătatea
și se gândesc
să mai stea și ele de vorbă
unele cu altele
dar oamenii încearcă
să le împiedice
ieșindule
de te miri unde în cale!

Schimb de suflete

– Și tu ești tot o lumânare,
ia spus lumânarea
omului,
așa că hai să facem
schimb de suflete!
– Nu, că sufletul tău
este fumul, zise omul.
– Da de unde! răspunse
lumânarea mirată,
sufletul meu este
lumina.

Tu

Când îmi lipsesc eu însumi
nici nu simt.
Însă atunci
când îmi lipsești tu
aproape că nu există lucru
care să nu mă doară!

Un fel de primăvară

Mă tot uit la mâinile
uscate ale bunicii
și dintrodată
încep să crească frunze din ele.
Țiam zis să nu te 
mai gândești la mine
ca la un copac,
îmi strigă bunica supărată.
Dacă nu termini cu prostiile astea,
să știi că te spun lui taicătău!

Bulgări de zăpadă

Veniseră buldozerele.
Urmau să demoleze
vechiul cinematograf
din centrul orașului.
Nu puteam săl las singur
în ultimele sale ore de viață.
Strângemă la piept,
mi sa părut cămi spune
când am ajuns lângă el. 
Asta am și vrut să fac,
dar nam avut cum.
Miam lipit atunci urechea
de zidul lui scorojit
încercând săi ascult inima.
Poate că nu se oprise,
mai bătea încă.
Am auzit însă altceva, 
glasuri de oameni înăuntru!
Mam cățărat pe un bolovan
șiam privit pe fereastră.
Erau toate scaunele ocupate.
Oare cine puteau fi cei 
dinăuntrul cinematografului?
Și ce căutau acolo?
Când am privit mai atent
am recunoscut chipul lui Chaplin.
Stătea chiar în primul rând.
Alături de el se aflau cei șapte magnifici,
apoi Mărgelatu, Birlic,
Apostol Bologa, Pădureanca, 
Ilie Moromete și toți ceilalți.
Era sala plină de oameni cunoscuți. 
Se uitau cu toții încântați 
la filmul ce rula pe ecran. 
Iar filmul era despre noi,
elevii de liceu:
dădeam cu bulgări de zăpadă
după fete
în timp ce ne întorceam de la școală!

După-amiază de vară

Stăteam lungit pe câmp
cu un pai de grâu

în gură.
Dintrodată
sa făcut întuneric.
Mai toarnămi 
niște cer, Doamne,
am strigat atunci,
câțiva stropi doar,
încă nu miam astâmpărat setea!

După moarte

Toți morții
sunt îngropați de vii,
pentru că le mai rămâne
după ce mor destulă viață de trăit.
Și ei o iau pe toată
cu ei în mormânt!

Flori de bumbac

Uite ce mare crescu bumbacul
zicea bunica despre fumul ce ieșea
pe coșurile caselor.
Punea scara șiși umplea șorțul cu el
după care îl torcea pe îndelete
cu spinarea rezemată de sobă.
Îi ieșeau câteva gheme. 
Ni le arăta bucuroasă
zicând:
Vă împletesc la fiecare câte
un pulovăr.
Să fiți și voi
frumos îmbrăcați de Paști!

O mică întâmplare

Cum nu știa prea multe despre dragoste
tata a cumpărato pe mama
cu bănuții verzi ai ochilor lui.
Apoi a învelito întro zi geroasă de iarnă
ca să vadă cum îi stă
îmbrăcată în mireasă.
I sa părut că seamănă cu primăvara.
Așa sa întâmplat
deam venit eu pe lume.

Picături de ploaie

Iam spus unei singure picături
de ploaie co sămi fie mereu dor de tine
Aceasta lea spus celorlalte picături.
Ploaia
prin care team văzut trecând 
lea spus celorlalte ploi. 
Numai tu nai știut niciodată nimic.
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despre viaţa noastră

ne îmbrăcăm în aceleași haine,
schimbăm înfățișările ochilor
peste pielea noastră urcă furnici,
fără revoltă și fără moarte
nu se întâmplă nimic

prin mine circulă lifturi cu oameni
care trăiesc din viețile altora,
picioarele tale sunt din ce în ce mai frumoase,
ușile se închid și se deschid,

zgomotul este construit din cărămizi
și din lumină,
ne așezăm
cădem fără să ne atingem

oamenii se nasc și mor în București,
eliberăm lumina din noi,
o închidem în recipiente din sticlă,
apoi visăm.

un oraş cu străzi paralele

se apropia toamna,
era o zi ploioasă,
direct din mare am plecat desculț,
cimentul era ud,
starea mea lovea libertatea precis,
nimic nu contează 
totul este la îndemâna mea.

căutam stadionul după stâlpii de la nocturnă,
sensul meu a fost să forțez totul,
până la lacrimi,
era sărbătoare,
cerul închidea
tristețea cu violență.

o să mai vină și alte zile,
trenul urma să plece târziu,
am învins tot.

(din volumul în curs de apariție, 
lumea mea/ carnea ta/ oasele noastre)

lumea mea/ 
 carnea ta/ 
  oasele noastre

din pământ sunt făcute toate,
carnea vieții tale,
o umbră care umblă prin sângele tău
vie,
transparentă,
clară,
spațiul meu prin care străbat:
un oraș,
o lume,
un timp,
când vocile dorm,

oasele mele trăiesc în mine,
au viața lor,
nasturi,
lumea mea,
carnea ta,
moartea și viețile noastre.

cu nostalgie

după o noapte ca asta te dezechilibrezi,
uiți anotimpul în care teai născut,
uiți anotimpul în care trăiești
liniile trase în jurul tău se șterg,
trec prin fața ochilor tăi doar imagini sparte,
aș fi vrut să nu uiți

după încă o noapte ca asta
te lași pe călcâie și începi să ierți,
avem din ce în ce mai puțin timp,
să iubești simplu și hotărât

dintre toate intersecțiile prin care treci,
cea mai frumoasă încă nu a venit,
niciodată carnea mea nu a fost mai sensibilă,
mai dispusă să își depășească trecerea.

întoarcere

mă întorc în mine de fiecare dată prin același loc,
șanțuri prin care toate se răstoarnă în propria 
     incertitudine,
felul în care frumusețea ei tăia urâțenia lumii,
o făcea mai albă în zilele calde ale unei toamne,
prin care ne plimbam cu autobuzele și metrourile 
     din București

felul ciudat al serilor când adormeam în paturi 
     diferite,
în camerele unor hoteluri, 
toate se strecoară prin luciditatea mea,
aș fi putut să te iubesc, aș fi putut să vin mai repede,
niciodată nu mau durut atât de tare toate.

întro dimineață în care aerul era închis la 
     culoare
și toate hărțile universului de fluturi erau 
     desenate peste un cearșaf
cu care ne înveleam picioarele goale,
am învățat să număr toate băncile din parcuri,
viața mea era un cumul de curți interioare

timpul nostru trăit cu gura până la urechi de o 
     frumusețe răpitoare,
mă întorc de fiecare dată în mine, peste liniile 
     de tramvai,
cimitirul Bellu privit de sus, noi intuind zăpada 
     înaintea altor forme de viață.

20 de ani

în ziua în care am împlinit 20 de ani
lemnul se uscase deja,
stăteam întins peste pardoseala spălată,
umbra mea era aproape bătută în cuie,
fără să îmi curgă sânge
dominam timpul,
îmi țineam echilibrul
pielea mea definea alte forme,

ca niște strigăte,
o stare permanentă de somn,
prin lumină totul devine la fel

unde erau mesele întinse,
unde era viața de altădată,

totul construit doar din amintiri,
ca o senzație permanentă prin care plutești
până aproape de capătul tău,
fără mănuși și fără măști,
ca o permanentă liniște.

existenţa prin 
libertatea care ne 
creşte mereu

fără să plângi îți miști existența
pe suprafața netedă a lumii în care murim,
pielea ta trage cu putere de toate
certitudinile mele

inima adună tot ce se scurge
prin interiorul tău,
suntem în mijlocul unei aglomerații uriașe
nu ai dinți să muști din aerul care dislocă timpul

viața noastră este ca o pâine
pe care o împarți cu bucurie și cu tristețe,
în urmă nu rămâne nimic
mâinile și ochii femeilor întinerite
înainte de vreme

cât toate urmele lăsate de tine peste piele.
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in frânturile de fraze, în capul lui Zsizső se în
cheagă povestea. Zidarii lucraseră ceva la spi
talul central din oraș. Apoi, cum se întâmplă 

de obicei, au încheiat lucrarea și au început alta, un
deva pe dealul care se înalță deasupra Ufetului din 
Făgurenii de Vale. Calfa trebuia să adune sculele de 
la spital. A și făcuto, în plus a mai adus și un craniu. 
Deși fusese tăiat cu flexul și în creștet mai fâlfâiau 
câteva smocuri de păr, nui lipsea nimic, iar calfa sa 
gândit că, după puțină fierbere în var, ar putea deveni 
un decor excelent în camera sa. Sa și pus pe treabă: 
ajungând pe noul șantier, a pus craniul la fiert întrun 
butoi gol de smoală, completând cu sârg lemnele de 
foc arse în vatră. Și în noaptea aceea a venit taicăsu 
cu toporul  – desigur, doar în vis. A doua zi lea povestit 
celorlalți iar ei iau comunicat imediat că este un bou 
descreierat și iau sugerat să îngroape frumos rămășița 
pământească până nu dă de bucluc. Calfa a îngropat 
deci craniul, dar taicăsu la fugărit iar cu toporul 
toată noaptea. A treia zi ceilalți iau făcut morală mai 
serios: înmormântarea ar fi trebuit să respecte toate 
canoanele, acum să spună măcar un „Tatăl nostru” la 
mormânt. A făcuto și pasta, dar tot degeaba, noaptea 
a visat același lucru. Apoi a încropit o cruce din două 
crengi și o sfoară și a înfipto în movilița de pământ, 
dar nici asta na ajutat. Până la urmă, lau trimis să 
adu că pământ sfințit de la biserica în construcţie și – 
să vezi minune! – după ce la împrăștiat pe mormântul 
în jghebat la repezeală, taicăsu nu la mai fugărit, cel 
puțin nu în vis și nu cu toporul în mână.

– Ei, de asta râdem noi de o vreme, încheie 
zidarul povestea.

– Drăguț din partea voastră, spuse Zsizső, ca
reși aduse brusc aminte de o anume tibie. Noi am 
găsit odată un os uman în fundul unui aven. Cred că 
nu la îngropat nimeni. O sămi întreb amicul dacăl 
fugărește cineva noaptea. Mai am o sticlă de votcă, e 
cineva interesat?

A pornit din mânăn mână și cea dea doua 
sticlă. Se lămuri repede: cealaltă calfă a copilărit în 
munți, nu departe de avenul în care Zsizső și amicii 
lui găsiseră tibia.

– Nu poate fi a altuia decât a unui tip pe nume 
Pascal.

Zsizső îl încurajă că spună tot ce știe, în spe
ranța că, după atâția ani, se va lămuri și provenien ța 
respectivei tibii.

– Hai, căți povestesc eu. Chiar iați găsit 
piciorul? Adică osul? Dacă da, înseamnă că povestea 
este adevărată, deși nuți vine a crede. Ăi bătrâni tot 
pălăvrăgesc despre un ins pe nume Pascal, care a trăit 
acolo. Bine, nu unul, că pacolo pe toți botezațiii 
chea  mă Pascal. Dar acest Pascal anume era ăl mai 
al dracului printre ceilalți. A începuto cu tărăboiul 
ime  diat după război și a continuat și sub comuniști. 
Știi, la noi na fost colectivizare, localnicii săpau pă
mântul, adică adâncul pământului, unde nu cresc de
cât flori de mină, că erau mineri cu toții. Or peticele 
de pământ pe care le aveau nu meritau colectivizate; 
ști au asta prea bine și suspușii. Tipul, Pascal ăsta, sa 
prins repede cum stau lucrurile și șia adunat o gașcă 
din pădure: soldați rămași peacolo, partizani, dintr
ăștia. Inițial, pescuia în apele tulburi mai precaut, 
având totuși grijă să prindă câte ceva. Apoi voia tot 
mai mult. Asta până întro bună zi, când a subtilizat 
din gară o grămadă de lemne, cu tren, cu locomotivă 
și cu mecanic cu tot. A doua zi, mia povestit mie stră
bu nicul, a trăit o sută doi ani bătrânul, avea povești de 

F A R K A S  K I R Á L Y

Chez Pascal (2)

prezentare şi traducere de Judit E. Ferencz 

nici nuți vine să crezi, una peste alta, a doua zi șiau 
făcut apariția vreo douăj’ de supermilițieni cu haine 
de piele. Seara sau și cărat. Câinele lui Pascal a 
lătrat până au venit tovarășii lui. Aceștia lau luat 
în cârcă pe șefu’, câinele târa după el piciorul. Era 
întuneric, tipii au ocolit cumva Bălăria, că așa se 
numește locul unde se află puțul fără fund în care 
ați coborât voi, adică nici nu e fără fund, în fine, 
câinele a căzut în groapă cu piciorul stăpânului său 
cu tot. Nimeni na încercat săl scoată de acolo, 
piciorul nui așa important, esența e capul, iar câine 
so mai găsi pe lume, și oricum nu prea aveau cum 
să coboare în puț, pe atunci nu existau scule dintr
astea dichisite, își întinse calfa mâna după sticlă, 
afișând chipul omului deosebit de mulțumit de 
povestea sa. Așa, și ați găsit și scheletul câinelui?

Trenul sa oprit, au mai schimbat câteva 
vorbe pe culoar, apoi au pornit în seara târzie.

– Auzi, șefu’, ce înseamnă „Zsizső”?
– Termină cu prostiile. Uite un sac, ial și 

valea!
*

uskó termină lucrarea. Își strânge sculele, 
echipamentul, coarda, toate cele. Deosebit 
de tărăgănat. Ori de câte ori lucrează la țară, 

îl cuprinde dorul de a se muta în provincie. Acum 
se află aici de zece zile. Bine, de lucrat a lucrat 
doar două zile adunate, în reprize de câte douătrei 
ore. Asta pentru că a tot plouat iar pe tabla din turla 
bisericii nu poți întinde vopsea decât pe vreme 
uscată. În plus, mai și alunecă. Așa se face să sa 
cățărat de câteva ori pe zi pe treptele putrezite, 
până sus, în turn, unde erau mereu peste cincizeci 
de grade, sa furișat prin teritoriul de câțiva 
metri pătrați al porumbeilor vii și morți, printre 
grinzile dese ale tâmplăriei, până la ușița care se 
deschide spre acoperiș, a deschis ușa de lățimea 
unui corp uman, sa strecurat prin ea pe jumătate 
și sa jurat că după ce termină această lucrare, 
niciodată, dar niciodată nu biserici, nicicând în 
viață, apoi sa agățat de corzile întinse în exterior, 
șia făcut avânt să iasă cu totul, a înjurat, sa jurat, 
a scos vopseaua, solventul, pensulele, cârpele, tot 
tacâmul necesar pentru vopsit iar sa jurat, apoi 
a înjurat și a început să întindă vopseaua argintie 
peste tabla fierbinte. Vrândnevrând, inspiră adânc 
aburii de solvenți degajați de metalul încins de 
razele soarelui. Apoi își intră în ritm: vopsea și 
se holba, privea satul care de aici, de sus, părea o 
așezare ca din poveste: o puzderie de acoperișuri 
colorate, străduțe îngustate, cai minusculi trăgând 
căruțe la fel de mici – nu se mai sătura de această 
priveliște. Se liniști și zâmbi din plin, mai vorbea 
și singur, oricum nul auzea nimeni. Apoi, după 
vreo două ore de muncă, văzu cum după deal și 
după ruinele cetății din deal se ivește o trâmbă 
de nori cenușii. După două zile știa deja că are la 
dispoziție un sfert de oră să se strecoare în interior, 
în caz contrar se vor uda și el și echipamentul. 
Așa că se îndreaptă către ușă, sculele intră, el intră 
pe jumătate, înjurături, jurăminte, desprins de pe 
coardă, intrat cu totul sub cupolă, târâș printre 
grinzi, trecut peste porumbei, pe scări în jos, ieșit 
din biserică, intrat la crâșmă. Acolo localnicii îl 
cinstesc întrecânduse, căci nui deloc indiferent 
cu cine stă de vorbă meșterul de douăzeci și ceva 
de ani, or asta înseamnă bere și pălincă date pe gât. 

Apoi cină și discuții până seara târziu, cazare în fiecare 
noapte la altă casă.

Și toate astea se termină acum, turla bisericii 
strălucește, ce strălucește, luminează precum nişte ochi 
de drăcușor, el se poate întoarce acasă și nu cu puțini 
bani.

În curtea parohiei un berbec mare agățat în câr
lig: mâini pricepute se grăbesc săl tranșeze.

– Pregătim o mică petrecere – spune preotul – 
mai stai și tu o zi. Apoi îi dojenește pe cei care trebăluiesc 
prin curte cu cuvinte neașteptate din gura unui preot, e 
clar că știe pe de rost însemnările din registrul civil al 
satului și este la curent cu toate fărădelegile comise de 
as și descendenții celor prezenți. 

– Și ia zi: nu se clatină cocoșul din turlă? – 
întreabă preotul mai târziu, la un pahar de vin. 

– De clătinat nu se clatină, dar vârful lemnăriei 
scârțâie binișor, deși nam văzut urme de putrezeală.

– Probabil – continuă preotul – pentru că atunci 
când au venit rușii, muci de beți, sau întrecut o noapte 
întreagă să doboare cocoșul cu puștile. Nu lea ieșit, 
slavă Domnului.

utui, mă, părinte, nai fi putut sămi spui asta acum 
două săptămâni? se gândește Tuskó, dar de zis nu 
zice nimic, oricum nar mai avea niciun rost. Pri

virea îi alunecă asupra piciorului de berbec de pe care 
tocmai se taie carnea. Începe să zâmbească.

– Ce anume e așa amuzant? întreabă preotul.
– De mult nam mai văzut oase atât de mari.
– De ce, ești cumva obsedat de oase?
Băiatul îl liniștește că nu este prea interesat de 

rămășițele animale, doar că șia adus aminte că nu prea 
demult și nici nu prea departe au găsit în fundul unui 
aven o tibie umană, dar în mod ciudat nu au dat și de 
celelalte piese componente.

– Am o bănuială a cui putea fi, răsună cuvintele 
total neașteptate. Am slujit cândva în zona aia. Se 
vorbea că trăise acolo cândva un pădurar peste măsură 
de îngâmfat. Îl chema Pascal; cei drept, numele ăsta 
e foarte frecvent întâlnit pe acolo. După război, acest 
Pascal sa transformat în comunist înfocat. El făcea 
și desfăcea totul în sat, le ținea tuturor socoteala. La 
început, oamenii mai suportau cumva, apoi însă lu
crurile au luat o turnură sângeroasă. Erau câțiva, oa
meni buni și răi deopotrivă, care se refugiaseră în pă
dure, căci nu voiau să dea ochii cu noua ordine. După 
un timp, Pascal ăsta șia pus în gând săi gonească de 
acolo cu orice preț. Se lega de toți cei pe care îi zărea 
printre copaci, ba mai trăgea și cu arme de foc, chiar 
dacă amărâții ăia nu făceau decât să culeagă ciuperci 
și fructe de pădure. Asta până întro bună zi, când oa
menii au pus mâna pe el și lau altoit, de abia sa mai 
ridicat în picioare. Când sa întremat cât de cât, a și 
ple cat din sat. Luni în șir nau mai auzit nimic despre 
el. Apoi a apărut: în loc de tunică verde purta haină de 
piele, în loc de pistol avea mitralieră și era însoțit de alți 
patru inși. La apus, au năvălit în pădure. Până a do ua 
zi seara, ceilalți sau și întors, dar Pascal nu era cu ei; 
ăia sau suit întrun camion și au ușchito repede din 
zonă. Pădurarul a fost găsit întâmplător peste încă o zi 
de familia sa, pe câmp; abia mai respira. Avea un pi
cior retezat din genunchi. Precum se întâmplă în astfel 
de cazuri, nuși mai amintea nimic. Sau nu voia săși 
amintească. 

– Și apoi ce sa întâmplat cu el?
– Naș putea săți spun: chiar atât de mult nu 

ma interesat povestea. Eu nici nu mam întâlnit cu el, 
doar cu vestea lui. Hai noroc!

*
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5350
semne,
spatii incluse

Poeţii care schimbă dona (28)

DOMENIUL UNIVERSAL (60)

LINDA MARIA BAROS
vă prezintă dosarul

După ce lea 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 depusen cei care schimbă astăzi, la nivel 
internaţional, dona poetică. 
Indiferent de ţară, indiferent de limbă, indiferent 
de formula adoptată. Un new look poetic multiplu, 
mutant şi, întotdeauna, tonic, decapant. n

M E T T E  M O E S T R U P 
( D A N E M A R C A ) 

Linda Maria Baros

Mette Moestrup (1969, Copenhaga) a urmat 
cursu rile de literatură ale Universităţii Columbia şi ar 
fi putut să îmbrăţişeze o carieră academică. În 2001, 
îşi abandonează însă studiile doctorale pentru a se con
sacra pe deplin literaturii. Printre cărţile pe care lea 
publicat – traduse astăzi în şase limbi – figurează cinci 
volume de versuri, un romancolaj, un eseu, două cărţi 
pentru copii, precum şi o carte experimentală scri să îm
preună cu Naja Marie Aidt şi Line Knutzon. Apre ciată 
pentru spiritul ei feminist afirmat şi pro voca tor, Mette 
Moestrup sa bucurat dea lungul anilor de ne nu mărate 
dis tincţii literare pres  ti gioase. 

Între acestea, premiul de consacrare Statens Kunst
fond, care constă întrun sprijin financiar acordat pe viaţă.

Pasionată de dimensiunea spectaculară a versului, 
a fondat împreună cu artista Miriam Karpant schof gru
pul SHE’S A SHOW care susţine performanţe atât pe 
sce nele daneze, cât şi internaţionale. În paralel, Mette 
Mo estrup predă scriitura creativă la Litterär Gestaltning, 
în Göteborg (Suedia). n

unele pietre sunt vii

unele pietre sunt vii
se dilată
& se contractă
se dilată
& se contractă
se dilată
& se contractă
se dilată
& se contractă

unele dintre ele sunt acoperite de striaţii &
de pete & de semne
se mişcă dispar
& după aceea reapar
unele dintre pietre
trec unele 
prin altele
nestingherite
şi nu se sfărâmă nimic

unele dintre ele plutesc
prin pietrele
ceva mai mici plutesc
& înlăuntrul celor
care sunt şi mai mici ş.a.m.d.
& în adâncimile lor: o pulbere
din care se ridică sunete parfumate
parfumuri răsunătoare
căci parfumurile sunt sunete
& sunetele sunt parfumuri.

*

unele pietre sunt vii
cresc pe copaci
pe copaci care nu sunt copaci
atinşi de mimetism
pe copaci care desăvârşesc mărul
iar tu crezi că tot culegi mere

dar merele sunt nişte pietre
unele pietre sunt vii
sunt pufoase ca fructele putrezite
incredibil de moi
la prima vedere
dar ele sunt magnetice &
mâinile noastre leatrag
nişte mâini care vor să se răzbune
care se deschid & senchid

care vor să se vindece
unele pietre pulsează
ca nişte inimi la fel de grele ca pietrele
meteoriţi
delicaţi

*

unele pietre sunt vii
cresc
prin peisaje deşertice
pentrunceput sunt mici ca nişte gloanţe
& gri
ca praful

& dintro dată
devin gigantice
precum palatele dictatorilor
care încă nu sau obişnuit cu
mărimea lor & puterea lor
violente subite

capricioase
ele se topesc
în cele din urmă
iată se topesc

*

unele pietre
sunt vii
se deschid
când se lasă seara
precum florile care se deschid în noapte
ultraviolete
iradiind melodic
mişcări ondulatorii
al căror cod
a căror frecvenţă
nu pot fi auzite & înţelese
de niciun om
de nicio fiinţă vie

redistribuţia
tuturor lucrurilor este
inevitabilă
&
a început deja

[Iată, omul este o fiinţă lingvistică]

Iată, omul este o fiinţă lingvistică
iar cuvintele pe care le spunem sau le scriem fac
ca limba să existe pentru noi – fac din ea o 
     posibilitate.

Cuvinteleacestea care nau nici gândurile nici 
     voinţa noastră,
de care dispunem după bunul nostru plac.

Dacă folosim cuvintele greşit, dacă le 
     desprindem iată de faptul 
că omul este o ființă lingvistică, 
își pierd ele puterea lor benefică (și beau lapte 
     acru?)
            traducere © Linda Maria Baros

Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981. 
       Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona.   
       Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri. 
Poeme publicate în 40 de ţări. 
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé. 
       Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
       Vicepreşedintă a PEN CLUBului francez.

      A tradus 43 de volume. Din română în franceză – 28.
Directoare a Festivalului francoenglez de poezie, Paris. 
       Directoare a editurii La Traductière şi redactorşef al 
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu. 
       Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
                            Site: www.lindamariabaros.fr
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acrul nu se manifestă (niciodată) la vedere, pentru că nu este com
patibil cu superficialitatea, nici nu este accesibil oricui. (În tot dea u
na,) sacrul este epifanic, se revelează, reflectă o esență, o inte ri o ri

ta te. Impactul lui produce o iluminare. Aceasta este modalitatea pe care o 
în tâlnim, încă de la început, în poezia lui Nicolae Panaite, prezentă și în 
vo lumul Ziua verde (Editura Junimea, Iași, 2019).

Asemenea lui Mircea Eliade, el asociază opozitivele, camuflarea 
în profan a sacrului (care se sustrage perceperii directe) putând constitui 
un efort ascetic, de cunoaștere prin absență, prin „semne și înfățișări”, prin 
„amprente”: „Pe tavanul și pe tencuiala pereților dinlăuntru,/ unde ecoul 
respirărilor/ provoacă surpări somnului,/ apar unele semne și înfățișări./ 
Dacă cineva ar putea să le deslușească,/ ar lua toate premiile Nobel 
deodată;// până atunci, femeia de serviciu/ șterge urmele lor/ și mătură 
fărâmăturile/ pentru coșul de gunoi/ al multor istorii/ atât de apropiate 
no uă/ și, vai!, atât de puțin știute” (Sunt dimineți). În niciun moment, 
po etul nu comunică nemijlocit, folosind exprimarea alegorică, învăluită 
în tâlcuri pline de conținut. El duce experiența mistică (poetică) până la 
trans figurare, până la preschimbarea corpului în lumină: „încerc să mă 
ating,/ degetele/ nu mai întâlnesc nimic în cale” (Fântâna de pe casă).

Simbol al misterului vieții este „ziua verde”, o însoțitoare ne lip
s ită care, pe măsură ce trece timpul, se diminuează tot mai mult, fapt 
re per cutat în creșterea nopții, lăsând să se întrezărească, spre final, târ ziu, 
adevăratul înțeles al existenței. Totuși, avem dea face cu o lirică se nină, 
calmă, cu ușoare tonuri elegiace, dar și glorificatoare, disimulând, ipos
taziind în imagini peisagistice, stări, afecțiuni, idei. Lumea este re pre
zentată textualist, ca un concert lingvistic nesfârșit, regenerânduși pro
priul sens: „Cuvintele scot capul din febră/ ca niște pui de țestoase din 
ni sip;/ se aude un murmur de cântec:/ e uvertura vremii zămislitoare” (E 
uver tura vremii zămislitoare), „Mâinile tale întinse/ țin amurgul în loc,/ 
pâ nă vom scrie un calendar/ în care fiecare zi/ va începe cu un cuvânt/ ce 
fa ce tot mai mic pustiul” (Mâinile tale întinse). Chiar poemul care tocmai 
se configurează este reprezentat ca procreație, ca fetus care se hrănește 
din autor. Înaintând pe făgașul destinului, întro așteptare indefinibilă, po
e tul se reîntoarce la vorbirea primordială: „De pe noi lunecă noaptea/ ca o 
fe li nă/ pe claviatura dezghețului.// Spinul înflorit/ își va scutura petalele/ 
prin saloanele tale/ cu ape dulci și amare.// De atâtea suiri și ecouri,/ ve
ni rea ta este abia perceptibilă./ Împreună vom învăța un nou vocabular/ al 
mu zicii materne” (De atâtea suiri).

Scriitorul este asaltat de „vătaful singurătate”, de metamorfozele 
ciclice ale timpului, de așteptări iluzorii, de dorința pătrunderii în inefabil, 
„ca duhul dimineții/ prin crăpăturile unei case vechi”, de senzualitatea 
naturii („Vremea lehuză de acum/ va stârni feromonii/ asemănători unor 
lem ne aprinse”), de „pierzanie”. Iubirea este abia conturată, o combustie 
evanescentă, „potop/ de aureole și promoroacă”, „rumoarea unui viscol”, 
afecțiune plină de duioșie, de gingășie, dar și, pusă sub semnul vârstei, de 
solidaritate existențială: „Cu o stea în mână/ îmi împletești singurătatea/ 
care strigă la mine/ să te provoc,/ să vii cu gleznele tale/ numai scântei/ ce 
fac prin beznă/ un mic cer de stele” (Pe unde treci). Alteori, spiritualizată, 
ea este o apropiere care nu mai separă: „Ea venea înspre mine;/ sa apro
piat atât de mult/ încât între noi/ abia mai încăpea/ o foiță de Biblie” (Îm
pre ună). Are însă și accente dramatice, fiind încărcată cu un sublim im
perativ, regăsirea identității fără sine: „întro zi, când totul/ se va termina 
de spus,/ încât nici vindecările/ nu ne vor mai îngădui,/ te voi chema/ 
pâ nă strigătul va lua/ forma chipului tău/ iar lampa cu sânge va arde” (În 
tr-o zi). Nu se putea ca frumusețea însăși să fie exprimată ostentativ, ci 
în vă luită în taine, izvorâtă din vestigiile altor timpuri, trecută printrun 
fil  tru crepuscular: „Pe munții nopții și prin ruine/ va năvăli frumusețea” 
(Noap tea ce se apropie).

Nicolae Panaite scrie, cu mult rafinament, poezia unei expectații 
mistice senine, lipsite de tensiuni, aflate dincolo de dimensiunea imanentă 
a lumii, găsinduși odihnă, certitudine în revelarea divinului, probând, 
parcă, celebra aserțiune a lui Blaise Pascal: „Tu nu mai căuta dacă nu 
mai fi găsit deja”. n

P A U L  A R E T Z U

Semne şi înfăţişări

S
C
A
N

S u scriitorul Petre Crăciun (originar din Giurgiu, licențiat al Facultății de Istorie de 
la Universitatea din București, editor și animator cultural) cititorii sau întâlnit, la 
propriu, direct, face-to-face, cum se zice acum, în școli, în biblioteci, la festivități, 

sau indirect, prin mijlocirea cărților sale, mediat deci, în ultimii 25 de ani. Scriitorul a 
debutat cu un roman (Cureaua cu ținte, 1995), a continuat cu eseuri (Cuvânt dinlăuntru, 
2001), cu poezii (În spatele oglinzii, 2003) și sa așezat temeinic în zona literaturii pentru 
copii, publicând volumele Floarea înțelepciunii și iarba puterii (2002), Basme (2013), 
Basme pentru familia mea (2014), Cartea basmelor (2017), Povești din Țara Copiilor 
Fericiți (2016), 100 de basme și povești. Odaia Fericirii (2020). Pentru romanul său Cu 
Andersen în Regatul Poveștilor a primit, în anul 2016, Premiul Uniunii Scriitorilor, al 
că rei membru este. Ca atare, Petre Crăciun nu e un necunoscut, un nouvenit în spaţiul 
li teraturii, ba chiar, am putea zice, că este un „veteran”, în raport cu vârsta cititorilor săi 
predilecți aflați la vremea școlarității. Ceea ce nu înseamnă că scriind literatură pentru 
copii (altminteri un segment important al literaturii în general), scriitorul îi exclude din 
rândul cititorilor săi pe cei maturi. Dimpotrivă, cred că îi are și pe aceștia în vedere, 
adresândulise și lor, fie și în calitatea acestora de transmițători, intermediari, interfață 
ai textului scris pentru cei care nu știu, încă, să citească (părinți, bunici, unchi și mătuși, 
doamna educatoare de la grădiniță, frații, surorile mai mari).

Constrâns de rigorile economiei de piață, scriitorul este și propriul său public 
re lation manager, își promovează creațiile cum poate mai bine, colaborează la posturi 
de radio și de televiziune, fiind activ pe piața cărții şi susținut de aliați de nădejde, pre
cum criticul literar Alex Ștefănescu. Acesta vorbește și scrie cu simpatie despre ope ra 
scriitoricească a contemporanului său (vezi Texte care încântă și educă, prefața vo
lumului Cartea Basmelor, cuprinzând primele 50 de narațiuni „cașibasmul”, scrise de 
Pe tre Crăciun, text reluat și în deschiderea volumului 100 de basme și povești. Odaia 
Fericirii, care reuneşte, acum, 100 de astfel de creații din cărțile publicate și un mare 
număr de inedite).

Ca specii distincte, basmul și povestea sunt tratate de basmologul Ovidiu Bârlea 
separat în Mică enciclopedie a poveștilor românești (1976), în care se iau de bune ob
servațiile lui B.P. Hasdeu și Lazăr Șăineanu după care în poveste „nu se întâmplă nimic 
miraculos sau supranatural”, în opoziție cu basmul în care „supranaturalul constituie un 
element esențial”.

În terminologia engleză (americană) de specialitate se încearcă a se face o dis
tincție între fairy-tales, „povești cu zâne”, după zisa lui Mihai Eminescu, calchiind, poa
te, franțuzescul contes de fées sau germanul Märchen, și folk-tales, „povești populare”, 
„o narațiune în proză, tradițională, ficțională, despre care se zice că circulă oral”, dar 
termenul li se aplică și poveștilor scrise, literary fairy-tales, basmelor „de autor”, „culte” 
(vezi Ion Șerb, Antologia basmului cult, 2 vol., 1968). Mă întreb însă dacă folcloristul 
Ion Șerb, plecat dintre noi de ceva vreme, ar fi reţinut sau nu pentru antologia lui vre
u nul dintre basmele scrise și publicate de Petre Crăciun. Mai degrabă nu, pentru că 
an tologatorul selectează un număr de basme de autor, clasice (Alecsandri, Eminescu, 
Crean gă, Slavici, Delavrancea), cărora le caută rădăcinile populare, folclorice, po si
bi lele modele orale, reținute în colecții de culegători de la Petre Ispirescu la Ovidiu 
Bâr lea sau Ionel Oprișan. Or, în narațiunile lui Petre Crăciun putem să găsim, eventual, 
„fragmente”, motive, scene din basmul popular tradițional, dar niciodată un anumit tip 
de basm, transformat, după niște legi proprii, întrun basm de autor, „unfelde” sau un 
„alt feldebasm”, a cărui paternitate nu poate fi atribuită altcuiva decât scriitorului co
lec ționar de stilouri și posesor al unui stil propriu original, inimitabil.

Dimpotrivă, aceste narațiuni „cașibasmul” sau „unfeldebasme” au alte re pe   re 
spațiotemporale, personajele „bune” sunt adesea oameni obișnuiți, de multe ori să raci, 
dar buni la suflet, harnici, cinstiți, recunoscători, purtând nume comune de pe la noi, 
Mihai și Ancuța, Maria și Andrei, Tudor, Vladimir, Petruț, susţinuţi în momentele gre le 
de însoțitori cu puteri supranaturale, precum Balaurul cel beteag, care îi ajută să ajun gă 
la finalul fericit, specific basmului tradițional. 

„Stereotipia creatoare” a basmului popular tradițional îl conducea pe G. Căli nes
cu către una din formulările proprii, magistrale, de neuitat și de necontestat din Es tetica 
basmului (1965) după care acesta din urmă este „un plagiat sincer și total, și ge niul se 
re levă în arta copiatului”. 

„Plagiator” de geniu, Petre Crăciun creează o nouă specie literară, basmul post
modern sau ca-și-basmul, pe care critica și istoria literară o vor lua, mai devreme sau 
mai târziu, în considerare. Argumentele se găsesc în cărțile autorului. n
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entru un călător în trecut, inversarea cauzalității ar rămâne insesizabilă, 
deoarece ar include și propriile lui procese cognitive, memoria în să și, 
voiajorul neavând așadar de unde să știe încotro înaintează. El ar con

ști en tiza acest recul numai dacă șiar parcurge întreaga viață pe con tra sens, 
că lă torind biologic de la senectute spre copilărie până la stadiul embrionar, 
pre cum în Straniul caz al lui Benjamin Button, și văzânduși astfel congenerii 
rămași în urmă unii după alții, tot mai bătrâni. Căci doar pe magistralele li
te raturii circulația contemporanilor tăi în aceeași direcție nu reprezintă un 
cri teriu de adevăr, dovadă și straniul caz al doamnei Binder, care tot așteaptă 
zavdarnic „de câțiva ani ca măcar unul dintre scriitorii care susțin că sunt 
mai buni ca [ea] să [o] depășească”, de parcă traficul rutier ar avea ceva în 
co mun cu plimbarea prin parc a unei trotinete.

O versiune satirică de fabricație românească a mirobolantei povestiri 
fitzgeraldiene de acum un veac este Comedia tristeții (Tracus Arte, 2020) a 
lui Silvan G. Escu, cu totul diferită însă prin concepție și prin problematizarea 
pe care o pretextează. Nu mai este vorba, de astă dată, de blestemul întineririi 
în contratimp cu restul lumii, de singurătatea alergătorului pe contrasens, ci 
de o ironică parabolă socialpolitică pretextată de șansa dată unui răposat de 
ași retrăi viața à rebours.

Deși prefața semnată de Paula Romanescu îl salută pe autor ca pe un 
demn urmaș al lui Urmuz, impresia generală de fantastic bizar se dovedește 
până la urmă, de fapt, un miraj textualist, tandemul TrandafirCiudatu având 
în comun cu Ismail și Turnavitu tot așa cum aveau tembelii aceia de Trandafir 
și Patraulea ai lui Nicolae Țic cu tragedia greacă. Tehnica de bază exersată 
de narator este exploatarea efectului ludic al ingineriilor frazării – îndeosebi 
prin antanaclază și polisemie sau jocuri onomastice asociative – și a celor mai 
neaoșe resurse lingvistice, urmarea fiind transformarea discursului întrun 
adevărat spectacol de oportunism sintactic. Undeva, bunăoară, suspo me ni 
tele personaje „porniră o vie, de viță nobilă am putea spune, discuție, cu blân
de confruntări de idei, în mod cu totul amical, cumva ca între doi morți” etc, 
întreruptă la un moment dat pe motiv că unul dintre locutori „trebuie să plece 
la o întâlnire, una cu sine pe malul mării”. Altundeva, citarea lui Mihail Sorbul 
și a pașoptistului G. Sion (notoriu fiind că socrul lui Mateiu Caragiale era de 
viță boierească) e pusă întro acoladă bășcălioasă: „Niște țărani cu toții, ar 
zice Dinu Săraru, vorbind pe nas, cocoțat în jilțul de Director General maior 
al Teatrului Național”. Nui greu deloc săți imaginezi ce șanse ar mai fi avut 
în confruntarea cu derizoriul asemenea găselnițe, dacă bufonada nar persifla 
tragicul spectacol al actualității românești. Vorba lui Berowne către Ro salind: 
„Ce baftă pea ta mască so porți tu!” Or, ambalajul badin în care au torul 
își livrează protestul e însăși expresia realităților cotidiene, imaginea unei 
societăți din al cărei edificiu na mai rămas decât fațada. Ce altceva în seamnă, 
spre exemplu, a face „sculptură în aer”, cioplind adică aerul la pro priu, dacă 
nu a tăia frunză la câini – cea mai populară tradiție de pe mevleagurile 
noastre? Vor strâmba mulți din nas, probabil, cum că autorul sa întrecut cu 
gluma punândul pe „un proaspăt absolvent al filmului Academia de poliție” 
să se laude că ghicise deja de multă vreme „că Venea este criminalul, el 
este cel care la omorât pe Siret”, după ce aude la o conferință (pesemne 
pen tru prima dată) titlul Venea o moară pe Siret. Și totuși, acel dobitoc șiar 
pu tea lua doctoratul în istoria literaturii dacăl compari cu perle veritabile 
ale absolvenților în carne și oase ai învățământului european din ziua de 
azi: „Vorbițimi despre opera lui Rimbaud.” „Păi… a făcut o grămadă de 
ches tii...” „Hm? Adică?” „Păi… Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3.” (și încă 
nați văzut filmat întregul bacalaureat). Inclusiv apetența personajelor pentru 
dis cursuri filozofarde și luxuriante, în a căror junglă transportul narativ se 
pier de cu ușurință, este tot un reflex al zgomotosului balamuc socialpolitic 
con temporan, adevărat triumf al trăncănelii asupra gândirii.

Experimentând în proză procedeele comediografice ale lui Dinu Gri
go rescu din Iadul vesel (de altfel, și pedantele colocvii cu careși îndrumă la 
tot pasul cititorii sunt tot un echivalent al indicațiilor scenice), demersul lui 
Silvan G. Escu se lasă descifrat ca o subtilă ripostă împotriva irosirii Tim
pu lui – adevăratul erou al poveștii: proverbiala „înțelepciune de pe urmă” 
vine îndeobște prea târziu, atunci când lecția bătrâneții deja nuți mai este 
de folos. n

Viaţa pe contrasens
E M I L  L U N G E A N U

pBalerinul din curtea spitalului 

utorul acestui volum de versuri, Alex Ivanov, este artist plastic. De altfel, el îşi 
şi ilustrează volumul apărut, din păcate, la o editură de care nam auzit, Dinasty 
books, dar aceasta contează mai puţin deoarece poemele sale se salvează singure 

şi au relief. Nu se pierd nici întrun vag impresionist, nici nu devin prea apăsate, ris
când stridenţa. Autorul preferă versul mai amplu, acolada lirică, este şi discursiv, dar 
ne supărător, vrând să furnizeze adevărate „peisaje” ale simţămintelor sale. Cartea stă 
sub semnul dezolării şi al grotescului. De aici vine pesemne şi titlul, care, unora, poa
te, nu le sună bine, dar exprimă, cred, corect contrastul dintre o coregrafie, la urma 
urmei, inutilă şi spitalul care geme de suferinţă. Alex Ivanov nuşi face iluzii, însă vrea 
să recupereze acel dram infim de iubire dintro lume abrutizată, ajunsă la cheremul 
dulăilor: „Vorbeştemi despre rochia ta verde din colţul de păianjeni/ şi despre primă
verile tale de noapte/ Vorbeştemi despre suspinele tale din călimări albastre/ despre 
ma cii rămaşi orfani în grâu...” Sunt multe exemple de acest fel, a căror miză estetică 
este una singură: aceea dea scoate poezia contemporană dintrun corset al inhibiţiei şi 
a o lăsa să zburde în voie. Dar autorului nu îi lipseşte şi un meşteşug al paradoxului: 
„Po etul cu mâini de cristal vopsea bărci în Veneţia/ până când a dat de sânge pe mâ
necile meduzei...” Lirica sa nu este monotonă, cu toate că tocmai de aşa ceva se plân
ge: „Dar nimic nu se întâmplă în mahalaua asta/ plină cu miros de cartofi prăjiţi, clor 
şi zeamă de varză...”

Când viziunea pare prea sumbră, intervine umorul pentru a ne reda buna dis
poziţie. În fond, balerinul a cărui scenă e curtea spitalului exprimă condiţia noastră 
umană, generalizată. Facem haz de necaz, fiindcă, altfel, neam pierde minţile. Pentru 
aceasta, autorul are nevoie de cuvinte; gravurile sale contorsionate par decupate din 
infernul dantesc, pe când versurile, oricât de întunecate ar fi, sunt şi şugubeţe. Putem 
astfel să ne destindem şi să ieşim din transa hipnotică. Balerinul este, la o adică, şi un 
saltimbanc pus pe şotii. Ambiguitatea mi se pare, deci, esenţială. Saltimbanc şi sta fie, 
iată o teribilă asociere a contrariilor. Cam aici trebuie localizată poezia acestui plas ti
ci an surprinzător.

Patima cheilor 

a antipodul autorului de mai sus se află Octavian Mihalcea, poet despre care am 
mai scris, absolvent de filosofie, ceea ce, se pare, îl marchează adânc. Poezia lui 
nu are absolut nicio legătură cu lirica firească, „naturală”, care ar curge precum 

iz vorul de munte. În cazul lui, efortul de elaborare este dea dreptul sisific şi, de multe 
ori, citindul, am avut impresia că poezia care iese din mâinile sale este pur şi simplu 
schingiuită. Dar astea sunt riscurile asumate în clipa în care porneşti pe un drum dificil, 
care nu este la îndemâna oricui. La englezi, de mult de tot, pe vremea lui Shakespeare, 
au existat „poeţii metafizici”, Donne, Traherne, Crashaw, care şi ei se chinuiau cam la 
fel. Iam spus autorului nostru, de câte ori am avut prilejul, că operaţia aceasta a maximei 
esenţializări are o limită. Dacă forţezi limita, devii ilizibil. Iar lumea, în loc săl mai 
vadă în tine pe fostul orfevru, vede doar un cetăţean asudat care se căzneşte. De aceea e 
nevoie de o întoarcere spre firesc, spre uman, spre naiv. În ultimul său volum apărut la 
Tracus Arte, Patima cheilor, există, totuşi, tendinţe dea fugi din „camera de tortură”. 
Ia tă câteva exemple: „Prin oglinzi hoinare/ săţi scrii biografia/ ca şi când ai căuta linia 
mării/ sau femeia din rana altui eu”. Şi aici e cam complicat, dar măcar întrezăreşti o 
lumină, un orizont marin unde se întrupează fantasmele. Sau: „Mângâierea flăcării/ ge
o grafie cu statui palide”. Sau: „Melodia fără început amestecă/ fulgii calmi şi amiaza/ 
sol zii peştelui blând/ inima învelită cu pământ”. Ultimul vers mia plăcut foarte mult şi 
mia dovedit că resursele acestui autor nu sunt încă suficient explorate. Dar, din păcate, 
sunt şi versuri imposibile cum ar fi: „Frunze nebănuite/ înconjoară pântecele/ iar vocea 
coboară lângă adormirea cotidiană”. Ceo fi vrut să spună aici doar el ştie. În concluzie, 
totul depinde de autorul însuşi. Va fi el capabil să asculte de sfaturile celor carei vor 
bi nele şi nu se va mai lăsa sedus de laude serbede? Nu ştiu dacă acest volum, cu un 
ti tlu inspirat, sa bucurat de comentarii, dacă a fost lăudat sau desfiinţat. Tot ce ştiu este 
că Octavian Mihalcea poate să scrie mult mai bine. Întoarcerea lui spre natural este 
obl i  gatorie. Dacă se va încăpăţâna să se cantoneze în acest teritoriu al absconsului cu 
ori ce preţ va eşua. Fiindcă ironia amară e aceea că, de dragul respectării unui principiu 
es tetic, va sacrifica însăşi poezia. Ceea ce, evident, nuşi poate dori. n
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  S I M O N A - G R A Z I A  
             D I M A

În casă e frig, 
afară mişună urşii

Olga Delia Mateescu 
Țară de fum, Editura eLiteratura

Un volum elegant adună cinci piese de 
teatru inedite ale cunoscutei actrițe și autoare de 
dramaturgie și proză. Piesele sunt de facturi diferite 
și sunt la zi; ultima (Dacă pică paradigma?) ima
ginează viitorul după o pandemie. Ele combină 
realismul de situații și de limbaj cu o fantezie care 
le dă originalitate. Un personaj din piesa titulară 
este Vânătorul de Scânci. Nu știm ce sunt scâncii 
și nici dacă există. Alt personaj, în Vrăjitoarea de 
alături, se numește Harmony și e caracterizată ca 
„o babă”. Replicile cele mai banale capătă contra
replici neașteptate. Tavi observă: „Cafeaua asta 
are gust de noroi.” Iar Bianca răspunde simplu: 
„Așa o fac de obicei. Două lingurițe de noroi și 
una de zahăr.” Tavi continuă netulburat: „În casă 
e frig și peafară că (sic!) mișună urșii.” Vorba 
unui per sonaj: „De la ficțiune la realitate nu e de
cât un pas.” Olga Delia Mateescu lasă multă li
be rtate regizorilor carei vor monta piesele, ca 
și scenografilor. Depinde de ei dacă se vor putea 
adap ta la ineditul textelor făcute de altfel să se 
joace în cele mai diferite variante. Oricare cititor 
își poate imagina situațiile înfățișate în fel și chip. 
Secvențele video – azi la modă – sunt invocate 
ex plicit, dar pot apărea și ca extratext, la dorința 
ce lui care va monta spectacolele. Avem un teatru 
des chis, postmodern 100%, plin de ironie și sur pri
ze. Foarte mulți dramaturgi rămân cantonați întro 
abordare „clasică” a textului teatral. Din fericire 
există și unii, precum Olga Delia Mateescu, care 
sfidează net asemenea paradigmă. Nu rămâne 
decât să sperăm că vom vedea pe scenă cât mai 
multe dintre noile sale piese. 

Vasile Spiridon 
Hexagonale I, Editura Eikon

Alphonse Daudet scria că, în Franța, mai 
toată lumea e de pe la Tarascon. Nu știu dacă 
Vasile Spiridon, în numeroasele sale drumuri prin 
Hexagon, a ajuns și peacolo ori sa contaminat 
pe cale livrescă de spiritul meridional. Dar cert 
este că se dovedește un autor dotat cu ironie, are 
un haz natural care nul părăsește niciodată și 
țintește la fel de precis ca Tartarin, dar nu propria 
pălărie, ci ținte dintre cele mai importante din 
domeniul cultural. Își îndreaptă uneori tirul și 
spre domeniul sociopolitic, fără a miza neapărat 
pe asta, dar punerile sale în context ale faptelor de 
cultură sunt revelatorii pentru cititor. 

Un capitol interesant îi este rezervat anului 
1968 (În luna mai, ce mai trai!) care ne ia pe 
departe, cu Lunaticul an 1968 cu „mosconauți”, 
dar și cu o poză a lui Lyndon B. Johnson privind 
singur la TV zborurile cosmice, continuă cu 
Praga și I.D. Sârbu, cu De Gaulle și avorturile, 
pentru a ajunge la „Psihodrama șaizecioptistă” 
și, la final, la comemorarea sau aniversarea, nu se 
știe, a 50 de ani de la producerea evenimentelor 
de atunci. Alte capitole ne plimbă prin expoziții, 
pe care criticul literar le străbate cu priviri atente, 
predispus la sesizarea cu precădere a elementelor 
ce nu sar în ochi, cu comentarii vii care exclud 
banalitatea. Vasile Spiridon este un comentator 
inteligent și plăcut, un veritabil interlocutor de 
marcă al cititorului. 

Nicoleta Stăvărache 
Tinereți înstrăinate, Editura Neuma

Nicoleta Stăvărache este, de acum, o poetă cu expe
riență. Se află la al doilea volum publicat la Editura Neuma. 
Cartea precedentă, Mireasa fără nuntă, mai succintă, apărea 
con vin gătoare, chiar și când poeta manifesta o anumită timi
ditate în fața cuvântului. Această nouă culegere de versuri, 
cu care Nicoleta Stăvărache atinge numărul magic șapte în 
șirul aparițiilor sale lirice, este mai îndrăzneață. Fondul ră
mâ ne acela al sensibilității feminine, al notației fulgurante. 
Chiar dacă șia rafinat tehnica, este limpede că autoarea cre de 
în inspirație, textele fiind mai mult trăite spontan decât pre
lucrate. Poezia are legătură mai ales cu simțurile treze și cu 
per cepția acută a unor momente, care este transcrisă pe viu, 
lă sândui cititorului o senzație indiscutabilă de prospețime. 
Une ori apare nostalgia, destule poeme sunt elegii. Notația vi
ta lă alternează cu teme precum singurătatea, întristarea în fața 
durerii omenești și a inevitabilei alunecări, în timp, spre un 
inexorabil sfârșit. Nicoleta Stăvărache reușește, cu gingășie 
și eleganță, să exprime elanuri și pasiuni care transcend infu
zi ile melancolice: „chiar dacă mai plângen mine/ un suflet 
me reu așteptând”. Sentimentele puternice prind glas ori, dim
potrivă, induc liniștea, absența cuvintelor. Poate de aceea po   e
mele sunt concise, aproape lapidare: „dragostea mea se pre
schimbăn tăcere/ Secundă câştigată pe nopţi de dor”. Ni co
leta Stăvărache, în felul ei retractil care își premeditează cu 
atenție temeritatea, stăpânește tot mai bine vorbele și sintaxa. 

Mirel Taloş 
Strania poveste a unui pian, Editura RAO

Al treilea roman al lui Mirel Taloș începe în 1846, 
când Franz Liszt a concertat la București. A cântat pe un pian 
Erard, al său, care îl însoțea în turneu. A avut trei concerte 
pu blice, dar a mai cântat și în casele unor boieri, în recitaluri 
private. Romancierul pleacă de la ipoteza că, întruna dintre 
aceste reședințe, Liszt a folosit tot pe un pian Erard (grafia 
franceză ar cere un accent pe primul E, numele originar al 
fabricantului de instrumente fiind însă german: Erhard). Foar
te repede, acțiunea vine în zilele noastre și are în centru doi 
pianiști: vedeta arogantă Paul Diamandi, obișnuit cu sce na 
Filarmonicii, și obscurul pianist Andrei Petrescu, ajuns să 
cânte în modeste cluburi de jazz. O doamnă, urmașa unui 
boier în casa căruia cântase Liszt, ca o zână bună îi invită 
pe rând pe Diamandi și Petrescu so viziteze. Vanitosul cu 
suc ces refuză invitația, dar o acceptă modestul Petrescu, 
cel pe punctul de a abandona muzica. Doamna îi prezintă 
pi  anul Erard, de nuc, al familiei sale. Andrei îl încearcă și, 
mi  nune, un har divin se pogoară asupra lui, împingândul la 
o interpretare și o ascensiune în carieră nevisate. Romanul 
continuă, alert, imprevizibil, chiar aventuros. Ar fi păcat să 
dez vălui continuarea faptelor și mai ales finalul. Mirel Taloș 
a scris o carte delectabilă, dovedinduse și un cunoscător al 
mu zicii clasice și un autor cu inspirație și fantezie. Pornind 
de la împrejurări reale, el lea dat o continuare ingenioasă și 
mis terioasă. 

Eugen Barz 
Fântâna lui Iacob, Editura Doxologia

Poetul Eugen Barz este și preot ortodox. Formația sa 
culturală se vede destul de clar în unele dintre textele sale, cu 
atât mai mult în cele din Fântâna lui Iacob care se prezintă 
explicit ca un ansamblu de poeme dominate de un sentiment 
religios. Întrun gest ecumenic lăudabil, prefața este semnată 
de un mare poet de confesiune catolică, Adrian Popescu, care 
observă că Eugen Barz nu scrie ca un preot, ci ca un autor 
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animat de credința creștină. Lui Ia cob, după ce 
sa luptat cu îngerul, numele ia fost schimbat 
în Israel. Desigur, și poetul își poate schim ba 
identitatea după o luptă cu lirismul, dacă iese 
biruitor. Eugen Barz cred că este în această situ
a ție. O dovadă ar fi micul, dar excelentul poem 
Aș ternutul șarpelui, în care autorul se închipuie 
fă când o cruce cu șarpele și îngrijind culcușul 
rep tilei pentru că „în vecinătatea Golgotei,/ până 
și cel mai mic vierme/ visează că ucide”. 

Poetul are asemenea puternice finaluri 
apof  tegmatice bine pregătite. Cât despre fân
tâna lui Iacob, lângă care a întâlnito Hristos 
pe femeia sa ma riteancă, mergând spre Gali le
ea, înțelegem căi este asociată poeziei, iz vor 
adânc, absolut ne cesar pelerinului, carei po
tolește setea. Eugen Ba rz este mereu însetat de 
cu noaștere și text, își sapă singur, cu abilitate, 
fântâna care îi trebuie și cu apa căreia îi bucură 
și pe alți călători. 

 
Andrei Moldovan 

Cărți și autori din Bistrița-Năsăud,
Editura Școala Ardeleană

Dispariția neașteptată dintre noi a cri ti
cului Andrei Moldovan, un interpret și promotor 
de votat al literaturii bistrițene, a lăsat regrete și 
un gol însemnat în literatura transilvăneană. Tâ
nărul scriitor și ziarist Menuț Maximinian face 
o reverență demnă de admirat, adunând întrun 
volum de peste 300 de pagini articolele scrise 
de fostul președinte al Societății Scriitorilor din 
Bis  trițaNăsăud cu sprijinul Asociației Eco mu
nio – Lumina Evangheliei și al Societății de care 
Andrei Moldovan sa îngrijit multă vreme. 

În ultimele pagini ale cărții, numeroși 
scriitori din Bistrița și nu numai de acolo ofe ră 
scurte texte de evocare și apreciere pen tru cole
gul care acum le lipsește atât de mult. În tre ei: 
Iri na Petraș, Adrian Popescu, Olimpiu Nuș fe
lean, Vasile George Dân cu, An drea H. Hedeș, Icu 
Cră ciun. Prefața volumului e semnată de Me   nuț 
Ma xi minian care scrie că re gre tatul critic a ținut 
în echilibru literatura zonei și exprimă spe  ranța 
că numele lui va rămâne în is toria lite ra turii. n
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upă Revoluţia din ̓ 89, capitala a atras în mod firesc 
multă lume. Şi, după cum, odată pornite, turbinele 
avi oanelor absorb păsările din jurul lor, tot aşa şi 

eli cele uriaşe ale boemei literare bucureştene ia extras 
pe tinerii condeieri, mai ales pe cei de prin orăşelele 
Mun te niei, de prin satele Bărăganului, din cotloanele în 
care, până atunci, îşi duseseră viaţa aproape anonimă, 
pri go niţi de cenzura aplicată sub acel regim dictatorial.

Să fie, aşadar, pe la începutul lui ’90. 
Poetul Dan Deş liu trecea rar pe la restaurantul 

Uniunii Scriitorilor din Calea Victoriei 115; deacum, 
însă, nu mai avea de ce să se fe rească. Întruna dintre 
zile, intră grăbit în restaurant, arun că o privire spre 
me senii aflaţi la ora aceea peacolo ca să ia prânzul şi 
apoi se duce la bar. Revine la intrarea în res ta urant, se 
întoarce din nou la bar, adică se freacă aşa de vreo câteva 
ori, în treacăt, pe lângă o masă la care se afla poetul 
Marius Stănilă; acesta era pe atunci una dintre fi gu rile 
pitoreşti care abia poposiseră în lăcaşurile boemei li
terare bucureştene. 

În cele din urmă, se opreş te la masa aceea, salută 
şi, foarte politicos, îl roagă pe Stănilă săl în so ţească 
vreo câţiva paşi. Marius, cam mo rocănos, se ri dică to
tuşi, însă nu se îndepărtează de masă decât un pas. Dan 
Deş liu se vede nevoit săi şop tească pe un ton delicat – 
dar, altfel, destul de tare ca să auzim cu toţii:

– Domnule Stănilă, îmi cer scuze că vam deranjat 
de la masă!... Dar, ştiţi, maţi rugat acum ceva timp, chiar 
aici, în restaurant, să vă dau cu împrumut două sute de 
lei. Miaţi spus cămi veţi restitui banii în două zile. Iată 
însă că au trecut două luni şi, din păcate, dumneavoastră 
încă nu... 

Marius, deşi nu era, nu este nici astăzi un tip prea 
înalt, se cocoşează asupra lui şii spune tare şi clar, cât să 
răsune în tot restaurantul:

– Domnule Deşliu, îmi pare rău, dar aş vrea săţi 
spun ceva... Ştii dumneata ce poet mare puteam să ajung 
eu?!... Da, da, puteam să ajung un poet foarte mare!... 
Dar ai venit dumneata cu poezioarele dumitale prin ma
nuale şi mai învăţat încă de mic că Partidu’ e-n toate./ 
E-n cele ce sunt/ Și-n cele ce mâine vor râde la soare!... 
Lasă, că ştiu eu ce spun! Nu măntrerupe, fiindcă ai scris 
şi mai rău!... Miai pervertit cu totul, deci, absolut cu 
to tul simţul poetic! Sa ales praful de toată poezia din 
mi ne!... Da, sa ales pur şi simplu praful!... Şiacum vii 
dum neata sămi ceri săţi dau banii înapoi?!... Păi, nu 
ţie ruşine, măcar aşa, pu ţin?!... După toată treaba asta 
mai ai tupeul sămi ceri ba nii?... Ruşine! Săţi fie ruşine! 
Nu vezi un ban de la mine! n

Întâmplări 
cu scriitori (1)

drei poeți arădeni – Lucia Cuciureanu, Mir
cea Pascariu și Darie Pop, ultimul actu al
mente rezident în străinătate – au intrat cu 

pasiune în „jocul” de a scrie împreună o car te 
de poezie, sub pseudonim. Așa sa născut vo lu
mul iPontoane de Diana Tlerr (Editura Rocart, 
20 20). Procesul de creație sa petrecut, nu în
tâm plător, sub semnul apei, pe malul Mure șului, 
întrun loc pitoresc dinspre intrarea în Arad, 
cunoscut în zonă sub numele de PortAr thur. 
Elementul acvatic deține, întradevăr, o func ție 
specială în nașterea poemelor. Vizibil în flui di ta
tea dezinhibată a rostirii, el constituie, în ul timă 
in stanță, catalizatorul acestei descătușări care 
an tre nează în avalanșă un abundent flux de ima
gini, nuanțe, savori, niciodată istovit.

Ipotetica Diana Tlerr este emițătoarea dis
cursului, dar, adesea, și destinatara lui, întro 
îm  pletire de voci lirice deloc reticente în ași 
asu ma, programatic, ambiguitatea, ludicul, oni ri
cul. Titlurile, uneori veritabile micropoeme, stau 
mărturie pentru un suprarealism decantat și adop
tat ca formulă de viață. Cu un minim efort sar 
pu tea recunoaște autorii fiecărui text, dar faptul 
nu ar prezenta o deosebită relevanță, întrucât 
acor  dajul instrumentului tripartit se dovedește 
efi  cace, empatia funcționează iar versurile se bu
cu ră de o autentică notă comună: „avem suflete 
in tricate/ între mine și tine nu e diferență/ ne 
con densăm/ curgem/ întrun potențial lichid 
cu aceeași valență/ suntem o mare ipotetică, un 
ocean presupus” (un tatuaj, doi quarci bi zari...). 
Pare că avem dea face cu un singur enunț li
ric, spus, înainte de a fi scris, în ritmul mo no 
ton, mereu reluat, al zilelor și al nopților, sub 
sem nul efemerului și al irepetabilului: „asta ne 
mâhnește./ se pare că e singura tristețe” (frac
tali în oțet de mere și bere „imediat”). Prin po
e me le născute unele dintraltele pe principiul 
bul  gărelui de zăpadă, Diana Tlerr își revelează 
identitatea cosmică, suprapersonală, cea a unui 
martor în faţa peisajului atomizat al mentalului 
contemporan. Nu transmite o percepție unitară, 
ci, în oglindă, mereu noi amintiri atomizate, ne
murite, fiecare, doar prin închiderea în câte o 
„pi cătură de chihlimbar”. Versurile operează un 

t
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Un experiment 
poetic

După ani și ani, au reușit să 
se întâlnească. Deapănă amintiri 
co     mu  ne pe un alt continent, întro 
crâș   mă ivită parcă din povestiri cu 
Le  gi  u nea Străină, întrun orășel ca
re ni ci nu figurează pe hartă.

– Și ce sa întâmplat pân’ la 
urmă cu tibia? – întreabă Tuskó. 

– Dar chiar așa: ce sa în
tâm plat? – întreabă și Zsizső.

Cel deal treilea, căruia co
me senii îi spun Pók, păstrează o 
pauză de suspans, apoi spune afi
șând un chip deosebit de serios:

– Am lăcuito. 
– Ce iai făcut?
– Cum am spus: am lăcuito.

– Iar eu am aflat a cui a 
fost, se laudă Tuskó. 

– Și eu, intervine Pók. A 
unui cârciumar pe nume Pascal. 

– Mie miau spus toată po
vestea, chiar se pare căl chema 
Pascal, dar nu era cârciumar, ci 
pă durar, îl contrazice Tuskó.

Cât paci să se iște o ceartă 
în toată regula, dar intervine și 
Zsi zső:

– Din câte știu eu, era un 
soi de partizanhaiduc. 

– Și cum îl chema?
– Pascal. 
Dacă ar mai fi cineva pe 

te rasă, ar auzi hohote sacadate 

pe trei voci. Băieții spun pe rând 
di versele povești. Apoi și altele, 
des pre întâmplări de demult sau și 
mai de demult. 

*
– Din partea casei, spune 

cârciumarul, după care pune pe 
masă patru pahare mari. Tequila, 
mai adăugă.

– Sănătate, șefu’! îi urează 
în acelaşi timp cei trei bărbați.

– Știți, eu mam născut în 
satul lângă care ați găsit voi osul 
des pre care vorbeați adineauri. 
Laș cumpăra. 

Cei trei prieteni se privesc: 
nebun deal binelea omul ăsta. 

p.16 gn n n

– Și cât îmi dați pe el? întreabă Pók, sperând 
să găsească osul prin garajul plin cu toate cele. 

Auzind suma, se înflăcărează cu toții. Cârciu
marul arată către fațadă, apoi intră în casă. Deasupra 
intrării scrie cu litere nu prea mari și o nuanță foarte 
apropiată de cea a tencuielii: Chez Pascal. Noul Pas
cal revine, aducând copia mărită a unei vechi foto
grafii de familie. În poză, mai multe persoane, printre 
care și un om cu un picior lipsă.

Fotografia circulă din mânăn mână.
Iată, am avut dreptate, se gândește Tuskó: olo

gul poartă uniformă de pădurar.
Tot eu știam bine, doar cârciumarii poartă ast

fel de șorțuri, constată Pók în sinea sa. 
Bangbang, îngaimă încet Zsizső, zâmbindui 

tâlharului fără picior, echipat cu pușcă și revolver. n 

îndrăzneț mixaj spațiotemporal: sunt convocate și se 
întrepătrund firesc arii geografice și culturale dintre 
cele mai diverse. Parisul își dă mâna cu Praga, Berlinul 
sau o piață de flori din Amsterdam, Europa cu America 
de Sud, dea lungul unei perpetue călătorii. O călătorie 
deopotrivă exterioară și lăuntrică, dominată de impul
su ri scurte, incandescente: „orbecăi prin vulcan ca în
trun tren deraiat/ îl caut pe Pliniu cel bătrân/ să mă 
sal veze de uitare/ prietenii mei sunt aici/ în primul cerc 
al Infernului” (ajută-mă să trec prin încercarea asta). 
Me lancolia însă nu lipsește: „o amforă cu hidromel/ 
des tinată unui port pierdut/ între Creta și Egee/ dintro 
pictură etruscă”, putem citi în Atena în miez de noapte 
cu Tau Ceti (selfie). După cum, în pofida exuberanței 
afi șate, perspectiva nu este totuși una reconfortantă, 
de oarece precaritatea lumii dezvăluie chipul nemilos 
al extincției: „ar fi păcat/ de aceste arome minunate ale 
min ții și ale morții” (credință la plic. transcendențe 
îmbuteliate în sticle verzi).

Identitatea fantasmatică a Dianei Tlerr cores
punde imboldului irepresibil al autorilor de a vorbi 
nes tingherit despre surghiunul poetului în actualitatea 
teh nicizată și comercială (vom afla în versurile vol u
mu lui inclusiv o sumedenie de referințe științifice ori 
pre luate din cotidian, unele integrate pozitiv emi siei 
lirice, altele etalând un substrat ironic). Nu ne va mira, 
deci, dezamăgirea personajului în fața unei so ci e tăți 
ignorante, reduse la contingent, la un em pi rism cvasi
pa v lovian: „am o afacere de extindere a pros ti ei” (îmi 
ex  tind afacerea de la Gange încoace...); o soci etate do
minată și hrănită, până la intoxicare, cu sim ple clișee: „o 
tipă crede că ea e Poezia/ doar pentru că intră la coafor 
și e avocată” (la coafor sau despre frumusețe). Întro 
viziune dusă la extrem, oamenii, pe ne simțite deveniți 
„maimuțoi”, ipostazieri derizorii ale lui Iov, „ies din 
burta balenei/ de parcă ar pleca din sala de cinema./ (...)/ 
la sfârșit maimuțoii se întreabă/ ce e moartea/ ce e viața/ 
răspunsul este că F.C. Viața/ a pierdut în deplasare” (e 
ceva în neregulă cu stâlpul din dreapta).

Deși discontinuitatea se află, suveran, la putere 
iar poezia luptă cu spectrul morții, anxietatea submersă 
este domolită prin setea de poveste, prin plăcerea de a 
istorisi și, în egală măsură, de a experimenta intens „o 
senzație magnetică/ între doi poli asimetrici”. „Devin 
liberă/ sparg gratiile” (un tatuaj, doi quarci bizari...), 
mărturisește în acest context, cu un discret gust al 
victoriei, ingeniosul personaj liric imaginat de trioul 
Lucia Cuciureanu, Darie Pop și Mircea Pascariu. n
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Cartoons Anthology

Caricaturi de Toni D’Agostinho (Brazilia):
Freud, Nietzsche, Charles Bukowski. n

 Radu Iaţcu - Iatzco
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ctivitatea de promovare a culturii și ci vi 
lizației românești desfășurată de re pre zen
tanțele din străinătate ale Institutului Cul

tural Român (ICR) este sinteti zată, ca de obicei, 
în informările on line prezentate periodic pe site
ul instituției. Iată în continuare, succint, câteva 
din tre acțiunile culturale din ultimul timp. 

n Londra. În cadrul amplului proiect Ro
manian Classics in English, în seria din 16 apri
lie a.c. dedicată scriitorului Liviu Rebreanu, a 
fost difuzat spectacolul Pădurea spânzuraților 
în regia lui Radu Afrim. Piesa de teatru, cu sub
ti  tra re în limba engleză, a putut fi vizionată pe 
pa  gina Facebook a reprezentanței timp de 48 de 
ore, exclusiv în Marea Britanie.

În 24 aprilie a.c., pe rețelele de socia li za  re 
a fost prezentată piesa de teatru radiofonic Omul 
pubelă de Matei Vișniec. Piesa, regizată de Kate 
O’Connor şi tradusă în limba engleză de Jozefina 
Komporaly, a avuto în distribuție pe Ma ria For
rester. Acest proiect – finanțat de Uni versity of 
The Arts London în parteneriat cu ICRul din 
New York și postul de radio on line Tra fika Eu ro
pe – a beneficiat de sprijinul ICRului din Lon dra.

Pe 7 mai a.c., filmul Născuți la comandă. 
Decrețeii, în regia lui Florin Iepan, cu subtitrare 
în limba engleză, a putut fi vizionat în Marea Bri
tanie. Evenimentul face parte din amplul proiect 
Framing the Change, prima retrospectivă de 
film documentar contemporan românesc din 
aceas tă ţară, organizată, în perioada 26 aprilie – 
31 iulie a.c., de reprezentanța noastră la Londra 
în parteneriat cu festivalurile românești Astra 
Film Sibiu și One World România, precum și 
cu do uă din tre cele mai cunoscute festivaluri 
bri ta ni ce, Shef field Doc Fest și Open City Doc.

n Berlin. Lecturile video difuzate sub for
ma unui serial în perioada 16 aprilie – 23 mai a.c. 
au continuat, între altele, cu prezentarea poeziilor 
Mei ne Legender de Emil Botta și Kruste de Gellu 
Naum.

n Bruxelles. În perioada 28 aprilie – 6 
mai a.c., a avut loc cea dea patra ediție a coloc
viu lui on line Zi lele de Studii Românești la 
Bru  xelles. Evenimentul, or ga nizat de ICR Bru
xelles în parteneriat cu Universitatea Liberă din 
Bruxelles (ULB), a beneficiat de contribuția unor 
importanți cercetători în domeniu din România, 
Elveția și Belgia.

Pe 9 mai a.c. a fost sărbătorită Ziua Euro
pei. Cu această ocazie, a fost prezentată o scurtă 
is torie a Uniunii Europene, care își propune să 
ape re valorile pe care le împărtăşesc statele mem

a

ICR. Diplomaţie culturală

bre – libertatea, pacea și solidaritatea întro lume 
plasată sub semnul diversităţii – iar Radio România 
Muzical a difuzat on line Enescu, Mozart, Beethoven. 
Concert pentru Europa.

n Istanbul. Cu ocazia sărbătorilor pascale, pe 
pagina Facebook și pe contul YouTube ale instituţiei 
au fost redistribuite, în ziua de 29 apr ilie a.c., recitalul 
sopranei Alexandra Co man și cel al pianistului Iosif 
Prunner, dirijor al Corului Filarmonicii George Enes
cu. De ase menea, între 30 aprilie și 4 mai a.c., în cadrul 
unui proiect desfășurat în colaborare cu Trinitas TV, 
in ternauții au fost invitați să descopere obi ceiurile și 
tra dițiile românești din perioada pascală, parte din pa
trimoniul nostru cultural.

n Madrid. În ziua de 21 aprilie a.c., în ca drul 
evenimentului Ziua Cărții de la Madrid, poeta Co
rina Oproaie a susținut prelegerea Trei poete ale ne
o  modernismului românesc: Ana Blan di ana, Ileana 
Mă lăn cioiu și Angela Mari nescu. De ase menea, poe ta 
a participat alături de Claudio Rodrí guez Fer și Nes
ri ne Khoury la o masa ro tundă cu tema Poezia Me di
te raneeană 2021. Eveni men tul, desfășurat în pe rioada 
19 – 23 aprilie a.c., a fost găzduit de Uni ver  sitatea 
Com plutense.

Între recomandările obișnuite ale bibliotecii re
pre zentanței pentru începutul acestei luni a figurat El 
diario de la felicidad (Jurnalul fericirii) de Nicolae 
Steinhardt (editura Si gu e me). De asemenea, tânăra pro
zatoare Tatiana Ţîbuleac lea vorbit on line studenților 
de la Lectoratul de română al Universității autonome 
din Barcelona despre romanul ei El verano en que mi 
madre tuvo los ojos verdes (Vara în care mama a avut 
ochii verzi), publicat publicat la editura Impedimenta 
întro traducere semnată de Marian Ochoa De Eribe.

n Lisabona. Conferința Nicolae Iorga, primul 
ambasador al României în Portugalia, susținută pe 
plat  formele on line ale reprezentanței de profesorul 

Dan Caragea, lusitanist, critic literar și critic de artă, a 
mar cat împlinirea a 140 de ani de la nașterea marelui 
sa vant. Prelegerea sa axat pe impresiile de călătorie 
pri  lejuite de vizita pe care a făcuto Nicolae Iorga în 
Po r tugalia în anul 1926. 

n New York. În ziua de 1 mai a.c., la sfârșitul 
Săp  tămânii Patimilor, a fost difuzat, on line, filmul Car
dinalul, în regia lui Nicolae Mărgineanu, un omagiu 
adus lui Iuliu Hossu, una dintre cele mai respectate fi
guri ale creștinismului românesc, erou al Marii Uniri 
și exemplu de sacrificiu de sine și credință neclintită.

Proiectul UN/MUTE-10002, rea li zat, on line, 
de EUNIC New York în parteneriat cu galeria Un 
de r current, veritabilă platformă de cola bo rare trans
a tlantică între cinci perechi de artiști eu ro peni și 
ame ricani, a continuat, în ziua de 9 mai a.c., cu pre
zen tarea creaţiilor participanţilor pe toate canalele 
afla te la dispoziția celor peste zece institute, misiuni 
di plomatice și organizații implicate în eveniment. 
Ro mânia a fost reprezentată de artistul vizual Alex 
Mirutziu, care a lucrat cu artista newyorkeză Sydney 
Shavers.

n Tel Aviv. Cu ocazia aniversării a 125 de ani de 
la nașterea poetului și eseistului Tristan Tzara, pe pa
gi nile Facebook și YouTube, în data de 22 aprilie a.c., 
a fost promovat evenimentul multidisciplinar Tzara. 
Da da. Azi., în cadrul căruia Marlena Braester, poetă 
și redactorșef al revistei Continuum, și Eran Hadas, 
cad ru didactic și poet israelian, au analizat influența pe 
care opera lui Tristan Tzara și mișcarea Dada au avuto 
dea lungul secolului al XXlea.

n IRCCU Veneția. Institutul a început promo
varea proiectului Fading Borders, realizat de Irina 
Me liță, Ștefan Simion, Ștefania Hăr leată, Radu Tîrcă 
și Cristi Bădescu, care va reprezenta România în ca
drul celei dea 17a ediții a Bienalei Internaționale 
de Arhitectură de la Veneția (22 mai – 21 noiembrie 
a.c.). Aceasta din urmă se va articula în jurul temei: 
Cum vom trăi împreună? n
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Discobolul, serie nouă, nr. 1-2-3/2021

Redactorulșef, Aurel Pantea, este 
pre zent în paginile revistei cu eseul Subi-
ec ti vi tatea și ce lălalt. Oamenii lui Sartre 
din care cităm: „A fi văzut și a fi făcut de 
celălalt în seamnă, în ultimă instanță, a fi 
furat. Când ce lălalt intră în câmpul meu 
cu privirea sa și cu propriul său punct de 
ve dere, universul meu de subiect e distrus, 
se de zintegrează. Tot ce îmi aparține ca 
experiență pro prie de su biect se scurge spre 
această per spectivă stră ină și deposedantă. 
Celălalt îmi fură lu mea proprie.”

Dintre reflecțiile publicate de Ghe
or ghe Gri  gurcu în rubrica Jurnal, am se lec

tato pe ace ea care motivează titlul ales de autor – Gustul de 
falsitate a vieții: ,,Gustul de falsitate cel mai acut al unui fapt de 
viață nu țil dă o reflecție, ci un sentiment. În procesul vieții nu 
conștiința este cea care rostește sentința finală”.

Un spațiu generos le este dedicat unor inspirate grupa je 
de versuri semnate, între alţii, de poeții Vasile Igna, Viorel Bu-
cur, Elina Adam, Dragoș Niculescu, Nicolae Nistor, Mihaela Ai -
o nesei, Irina Lucia Mihalca, Mihaela Stroe, Camelia Ar de lean 
și Simion Felix Marțian. Proza este bine reprezentată de Petru 
Cimpoeșu – Frica de viață (fragment de roman), Paul Tumanian 
– Lanterne, LeonIosif Grapini – Ranița cu bucluc, precum şi de 
Nicolea Băr bat – Doi.

Revista cuprinde, de asemenea, numeroase articole de 
cri tică literară între care cele ale lui Ion Pop – Încă o lectură 
a ,,paginilor bizare” (despre Urmuz în lectura lui Lucian Cos 
tache), Nicolae Oprea – Confruntarea poetului cu timpul (des
pre poezia lui Aurel Pantea), Iulian Boldea – Eseul ca fascinație 
și provocare (despre eseurile scrise de Marta Petreu), Al. Cis
telecan – Feerii cu drame (despre Maria Th. Ionnescu, în le
gă tură cu care, oricât neam chinuit recitind textul nam aflat 
când a trăit, a iubit şi a publicat), Elisabeta Bogățan – Cor nel 
Nistea și realismul magic, Ioana Cistelecan – Poemul la bi rin tic 
(despre versurile lui Gheorghe Vidican), Mircea Popa – Epis
to larul Mircea Zaciu – Ion Pop, Mircea Bârsilă – Poezia lui 
Eugen Suciu.

Demne de remarcat sunt și observațiile lui Ovidiu Peci
can din articolul Orizont orizontal, orizont vertical în încercarea 
dea descifra gândul cioranian cu privire la șansa devenirii noas
tre culturale: ,,Una este să înaintezi, alta este să urci. Una este 
de plasarea înainte pe o orizontală anume și cu totul alta este ver
ticala, unde sus înseamnă și străbatere în timp și ieșire din vre
muri în metafizic și transcendere. Și dacă este adevărat? Dacă ne 
lipsește sensul și sensibilitatea pentru ascensiune?”

La rubrica Traduttore/Traditore?, poezii de Marie Fai vre 
(în traducerea Soniei Elvireanu) și de Siham Issami (în tra du
cerea Elisabetei Bogățan); iar la Comemorări, Ion Buzași face 
publice două scrisori ale lui Alexis, fiul lui Macedonski, către 
Aron Cotruș.

Un număr incitant care demonstrează faptul că adevăratul 
centru al vieţii literare nu este dictat de geografie, ci de situarea 
în miezul evenimentelor. n (ais)
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da tini, apărute la Editura Trinitas a Patriarhiei 
Ro  mâne, Chipuri din satul românesc, carte 
sem  nată de publicista şi poeta Daniela Şontică, 
o buzoiancă tenace care nu se dezminte. Re vis
ta nu uită nici disciplina istoriei literare, evo
cândul pe George Drumur, cărturarul care cu 
90 de ani în urmă a întemeiat gruparea Iconar 
pen tru a menţine astfel în viaţă duhul autentic 
al Bucovinei. Nu avea cum să ştie că, peste mai 
puţin de un deceniu, provincia urma să fie des
părţită samavolnic de ţară. n (ds)

Bucovina literară, serie nouă, nr. 1-2-3/2021

Numărul triplu al revistei Bucovina literară de la în
ceputul acestui an ne oferă, ca întotdeauna, articole intere
san te. Am remarcat chiar din deschidere atenţia acordată 
unui avan gardist important: Geo Bogza. Adrian Ovidiu 
Vin   tilă, întro analiză consistentă, are în vedere antologia 
de versuri întocmită de Teodor Dună din opera maestrului, 
vo lum apărut de curând la Tracus Arte, Cântecul omului de 
vân zare, precum şi o carte mai veche de interviuri, Eu sunt 
ţinta, realizată de Diana Turconi chiar cu Geo Bogza.

Neobositul Gheorghe Grigurcu semnează o serie de 
cu getări sub titlul Uitarea, cea mai blândă metodă. Sunt 
lucruri de mult bun simţ şi de fineţe intelectuală. La 85 de 
ani, domnia sa şia păstrat capacitatea dea crede neabătut în 
cu vântul scris. Nu putem să trecem cu vederea nici articolul 
incendiar al lui Liviu Ioan Stoiciu, Scriitori fără cititori, în 
care neîmblânzitul vrâncean pune degetul pe rană, constatând 
un fenomen de neînţeles pe alte meridiane: acela că avem 
mai mulţi autori decât cititori iar aceia care mai există sunt 
tot mai puţin atraşi de literatura română contemporană.

În acest număr triplu găsim şi versuri ale unor au to
ri consacraţi, precum Adrian Alui Gheorghe şi Matei Viş
niec. Revista, prin semnătura lui Ioan Holban, nu la uitat 
ni ci pe pro zatorul George Cuşnarencu, care a împlinit în ia
nu arie, acest an, şapte decenii de viaţă. De la Tratat pentru 
apărare per manentă, cartea lui de debut, şi până acum a tre
cut ceva vreme, dar valoarea e mai importantă decât cur ge
rea timpului. Constantin Cubleşan scrie despre Ioana Dia
conescu, reali zând un portret expresiv şi obiectiv al acesteia, 
iar Daniel Ma riş recenzează antologia de versuri a lui Horia 
Gârbea – Ceasornicarul. Leo Butnaru publică o proză solidă 
intitulată Golemul. 

De asemenea, salutăm iniţiativa revistei dea atrage 
aten ţia asupra unei cărţi despre satul românesc, tradiţii şi 

/
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Orfeu şi Umbra, expoziţia pe care o prezintă 
Muzeul Naţional al Literaturii Române între 10 mai şi 
4 iunie 2021, expoziţie iniţiată şi curatoriată de Dalina 
Bădescu, oferă cu o mare generozitate scripturală un 
interesant excurs imaginar prin frumuseţea tulburătoare 
a unuia dintre cele mai cunoscute mituri ale omenirii: 
Orfeu şi Euridice.

Tânăra artistă Dalina Bădescu a invitat trei artişti 
importanţi să participe la acest eveniment: Daniela Făi
niş, Mirela Trăistaru şi Vasile Murivale. O în tre prindere 
care, pe măsură ce gestul artistic îşi cla ri fică sensurile, 
reuşeşte să regândească obsesiv şi ca pe o fatalitate pre 
zenţa umbrei. În existenţa noastră pă mân teană, tra se  e le 
se multiplică la infinit în căutarea cu noaşterii şi a parti
cu larului.

Umbra nu este trecătoare; ea se prezintă ca o 
ţe sătură continuă, ca un văl care recuperează forme şi 
chi puri, determinând astfel permanenţe, valori şi sub
stan ţa fizică a materiei. Invitândui pe cei trei artişti în 
habitatul expoziţional, în care logica scripturală se în
scrie în siajul comunicării, Dalina Bădescu nu face alt
ceva decât să credibilizeze şi mai mult forţa propriului 
discurs şi a experienţei cognitive. Versatilitatea graficii 
des chide, odată cu tributul emoţional, şi conceptul de 
sen sibilitate prin intermediul unei suite de lucrări, une le 
cu decupaje expresioniste, altele de un gestualism di fuz 
sau un figurativ metafizic amintind de Magritte. Lu crări 
care par transliteraţii ale unui alfabet necunoscut (ve zi 
şi rurile de colaje realizate cu tuş negru), în care emer
genţa semantică proiectată în zeci de casete reuşeşte 
în  tro cronologie sui generis să desacralizeze formele, 
impresionând prin grafia lor mutilantă, de un puternic 
impact vizual. 

Replicile Punerii în mormânt şi ale Lecţiei de 
ana tomie nu sunt nicidecum semnele unui declin vizual; 
ele presupun o integrare narativă şi simbolică a unor ope
re celebre în universul tinerei artiste.

Dalina Bădescu nu a urmărit neapărat unitatea de 
limbaj. Conţinutul lucrărilor şi tehnica (tuşul grafic şi cel 
industrial colorat) nu limitează ariile vizuale – extinse de 
la suprafeţe obişnuite până la dimensiuni mult peste me
die –, punând astfel în evidenţă capacitatea artistei de a 
reda volubil însemnele sonorităţilor şi formelor.

În spiritul acestor lucrări, Umbra detaşează cumva 
din context ruperea brutală, înstrăinarea, distanţarea. 
Artista polemizează, tatonând abil imaginarul, dispu
nând în acest sens de suficiente energii scripturale. Chi
purile sunt surprinse întro singurătate care suprimă 
cum  va umanul hedonic; totul se dezvăluie în cromatici 
care par că ard la un foc mocnit. Între lumină şi forme, 
per   sonajele se interpun proiectând o circulaţie de forme, 
cre ativă. Artista nu explică şi nici nu complică spaţiul cu 
schim bări şi valori radicale. Trece de la o stare la alta, cu 
ace eaşi uşurinţă cu care un dirijor parcurge partiturile, 
cre ând în jurul acestei tulburătoare şi ancestrale poveşti 
de iubire o lumină purificatoare, element activ al pier de
rii conştiente.

Umbra înseamnă creaţie şi, uneori, este, pa ra do
xal, deo incandescenţă stranie, care pare că pă ră seşte 
sp a ţiul de „litigiu” lăsând loc funcţiei construc tive.

Dalina Bădescu vede în tragismul existenţei lui 
Or feu, în care umbra este certitudine însoţitoare şi vo  ca 
ţie, o perpetuă explorare a sinelui. Este dificil ca acest 
mit care a născut dea lungul tim pului atâtea ca po   do pere 
literare, plastice, muzicale să mai poată do bân di pros
peţime redând particularul. To tuşi, limbajul sur prinde 
şi transpune imaginea vizuală mo delândo ca materie 
sen sibilă, întregind în expoziţie senzaţia de com ple men
taritate şi de infiltrare şi reflectare a emoţiilor.

Dalina Bădescu (n. 1990), membră titulară a 
Uni  u nii artiştilor plastici, este pictoriţă, grafician, istoric 
şi eva luator de artă.

Expoziţii personale (selecţie): 2019 – Muzeul de 
Artă Modernă şi Comparată Pavel Şuşară; 2017 – Mu
zeul de Artă Comparată SângeorzBăi; 2017 – Galeria 
Dignitas, Bucureşti; 2016 – Galeria Dialog, Bucureşti; 
2016 – Centrul Apostu pentru Artă Contemporană, Ba
cău; 2016 – Muzeul Județean de Artă Prahova, Ploieşti; 
2016 – Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Bucureşti.

Expoziţii de grup (selecţie): 2020 – Bienala Na
ţională de Artă Camil Ressu, Galaţi, Premiul III, Pictură; 
2020 – Salonul Naţional de Plastică Mică, Brăila; 2020 
– Galeriile de Artă Ștefan Luchian, Botoşani; 2019 – 
Salonul Naţional de Artă Contemporană, Galeriile UAP 
Combinat, Bucureşti; 2019 – Yony Fest 2019, New York; 
2019 – Bienala Internaţională de Artă Meeting Point, 
Arad; 2019 – Bienala Internaţională de Artă Con tem
porană, Chişinău; 2019 – Bilateral Art Exhibition South 
Korea – Romania, Coreea de Sud; 2019 – Desenul Post
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Brâncuşi, Muzeul Judeţean de Istorie, Târgu Jiu; 2018 – Salonul 
Naţional de Artă Contemporană, Muzeul Naţional de Artă al 
Ro mâniei, Bucureşti; 2018 – Salonul de Artă Contemporană, 
Cen tenar, Arad; 2018 – Despre Literă şi Semn, România – Co
reea de Sud, Bucureşti; 2018 – Bienala de Carte Bibliofilă şi 
de CarteObiect, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bu
cu reşti; 2017 – Bienala Europeană de CarteObiect EIBAB, 
Japonia; 2017 – Gold, Gallery Bucureşti; 2016 – Bienala Euro
peană de CarteObiect EIBAB, India; 2016 – Mail Art, Galeria 
Go Contemporary, Bucureşti.

Lucrările ei figurează în colecţii publice şi particulare: 
Muzeul de Artă Contemporană Galaţi – Premiul pentru Pictură, 
Bienala de Artă 2020, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, 
Cen trul de Artă Contemporană George Apostu, Bacău, Muzeul 
de Artă Modernă şi Contemporană Pavel Şuşară, Bucureşti, Mu
zeul de Artă Contemporană din Seul, Muzeul de Artă Grafică 
din Tokio, Japonia.

Pliantul care însoţeşte expoziţia conţine 
nu numai o prezentare a proiectului în sine, ci 
şi răscolitorul poem Euridice al scriitoarei ame
ricane Hilda Doolittle (19861961), în traducerea 
Dalinei Bădescu şi a lui Pavel Şuşară, poemul lui 
Rainer Maria Rilke Orfeu, Euridice, Hermes şi 
un fragment din cartea a Xa a Metamorfozelor 
lui Ovidiu. 

Cei trei artişti invitaţi la acest „festin” vi
zual sau aventurat în dinamica expoziţiei nu atât 
dintrun impuls narativ, cât mai ales din prea pli
nul experienţelor textuale. Implicare bine veni tă, 
fastă.

Daniela Făiniş, cu grupul său statuar din 
ceramică plasat în mijlocul galeriei, readuce în 
atenţia privitorului o secvenţă distinctă a mitului: 
o suită de portrete de o stranie verticalitate şi 
trupuri ca nişte trunchiuri de copaci „bandajate” 
întrun alb devenit ponderabil prin legătura lui cu 
pământul. Trăsăturile chipurilor scrise minimalist 
pe rotunjimile care imaginează craniile redau sin
gurătatea dramatică şi tainică, dihotomia concret
abstract, intensitatea lirică a acestei alegorii.

Lucrarea Mirelei Trăistaru, Grădina lui 
Orfeu (realizată pe o suprafaţă impresionantă, 
doar în acrilic negru, în contrast cu albul fon
dului), imaginează un figurativ paradiziac întrun 
amestec de vegetaţie, zidiri şi siluete umane. Lu
minile şi umbrele se scurg, părând că aduc cu ele 
nemiloasele tenebre ale timpului.

„Implantate” în pavimentul culoarului care 
traversează galeria, „brazdele” de flori 
din tablă croite admirabil de Vasile 
Mu ri  vale şi atinse de cromatici stinse 
in tră parcă în dialog cu poemul Hildei 
Doolittle: „flori,/ dacă aş fi putut odată 
să le inspir/ mireasma/ îndestul,/ mai 
mult decât pe aceea a pământului,/ fie 
ea chiar a pământului de sus,/ vaş fi 
luat cu mine/ sub pământ”.

O expoziţie cu multiple voci, 
iradiantă, argumentată intens de scrii
tura febrilă şi de ritmurile forme lor, 
care merită să fie văzută. n
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