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În poezia Lilianei Ursu se întrepătrund
întinse teritorii ale naturii şi culturii,
umanizate şi întrelegate de o sensibilitate

ce mizează pe fire-scul străbătut de sugestia atingerii
sacrului. Realismul descrierii e străbătut de tuşe im-
presioniste şi irizări mistice. 

În volumul „Înger călare pe fiară” (ed.
Cartea Românească, 1996), autoarea vorbeşte despre
o plecare ce declanşează o reverberaţie a naturii po-
lifonice a lumii: „toată seara s-a auzit un foşnet ciu-
dat/ ca şi cum cineva ar fi încercat cuvântul tristeţe/
în toate limbile pământului” (Insula ceasului sau
scrisoare din Constelaţia Lebedei). Legătura inextri-
cabilă şi reciproca oglindire între natură şi cultură
porneşte chiar din casa poetei, unde „cresc oleandri,
copii, muşcate şi foarte multe cărţi/ despre scafandri,
subconştient, mistică şi arta fugii” (Despre sacrifi-
ciu). 

Reţeaua de sinapse se prelungeşte în toate
locurile atinse de suflet, vivificând prin sanguinitatea
gândirii asociative o realitate afectată de fărâmiţare
şi blocaje. Între „omul sendviş” şi o „flacără mică”
[„iau în mâini zăpada/ iau în gură zăpada/ şi mă
transform într-o flacără mică” (Sala de Muzică)] sunt
dispuse gesturile şi reacţiile cotidiene, perindările şi
interioarele, schiţele de sfinţi, scriitori, muzicieni,
cerşetori, copii, îngeri, animale şi plante.

Combustia spirituală operează miraculoasa
convertire a graniţei, transformarea sfârşitului în în-
ceput, plecând de la veşmântul investit cu atributele
jertfei: „ultima aruncată în foc/ e rochia vişinie, cu

flori de câmp/ şi de la ea se aprinde/ TOTUL” (Ofelii
şi Electre). Starea poe-tică difuzează într-un mod
care evocă, păstrând forţa de sugestie a echivocului,
substanţa ritua-lică, donologică a lumii: „Poemul es-
enţial l-am scris pe o vâslă, / înainte de plecare. /
Poate s-a şters de mult/ sau poate marea/ îl ştie acum/
pe de rost. (...)/ Cărarea pe care merg/ e o lamă de
cuţit. /Poate de aceea/ cerul din spatele pădurii/ e atât
de roşu” (În pădure).

În volumul „Sus să avem inimile” (ed. Emi-
nescu, 2001) se intensifică evocarea sfinţeniei, a mo-
mentelor de graţie: „Şi lupta corăbierilor cu marea/
când l-au avut pe Iona cu ei: / clipa aceea de pace în
plină furtună/ când toţi şi-au luat mâinile de pe vâsle/
să se roage” (Pinul din golf); „Până şi despărţit de
trup, pe tava Irodiadei/ Capul tău spre Iisus era întors,
/ Lui îi dăruiai ultima lacrimă, / Ultimul surâs” (Sfân-
tului Ioan Botezătorul, Înainte Mergătorul Domnu-
lui).

Arta poetică a autoarei nu pleacă de la simpla
evidenţă, ci de la vocaţia transcendentală şi fideli-
tatea faţă de viziune: „Nu poţi să visezi şi mai ales
să scrii poezie/ Decât dacă aştepţi o viaţă aceeaşi
corabie/ Precum Ovidiu, / şi descrii aceeaşi pasăre
roşie sau numai albastră/ Chiar dacă pe cerul ţării tale
sunt numai păsări gri şi negre.” (Ars poetica). Versul
înaintează pictural în transpunerea realităţii, cu dis-
creţie, „cum ai îndrepta o noapte întreagă/ Culoarea
mâinii mici din icoană/ Smerind până şi aerul din
jur” (Poem în octombrie). 

Călătoriile amplifică efectul de multistratifi-
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care şi fac sesizabil acel contur discret al subiectiv-
ităţii care, suspendând procesul obiectivizării, re-
descoperă taina lumii şi chemarea la o asimilare
poetică a ei: „Şuierul trenului/ ca o linie subţire în
peisaj/ uşor albăstrie/ desparte/ aceste zile de iunie.
Ce nu se vor, ce nu se lasă descrise/ ci doar blând
trăite/ şi blând ignorate” (Studiu de culoare la
Turnişor).

Volumul recent apărut „Zidul de Lumină
(Lightwall)” (bilingv, trad. engl. Sean Cotter, Zephyr
Press, 2009) continuă geneza lirică după o perspec-
tivă iconică, titlul volumului fiind dat de evocarea
unei minuni: „De ochiul păgân,/ de mâna răzbună-
toare/ Te-au ascuns în zid// alături ţi-au pus/ o can-
delă aprinsă.// dar Duhul Tău/ zăvorât minţii
păcătoşilor/ plutea peste Constantinopol/  fericit/ şi
fericind.// «După multă vreme, la deschiderea zidu-
lui, icoana Născătoarei de Dumnezeu Hodighitria
(Povăţuitoarea) a fost aflată nestricată şi candela ei,
întocmai ca în ziua în care a fost pecetluită în zid»”
(Zidul de lumină). 

Poeta parcurge şi intersectează diverse tim-
puri, spaţii şi figuri, prezentificând liric istoriografia
şi geografia exterioară după o hartă a întâlnirilor
semnificative: „La radio Concertul Imperial/ şi
Beethoven încercând cu disperare/ să mai audă o dată
în viaţă/ cântecul greierilor” (Concert pentru mon-
ahul Vasile). Umbra locuirii poetice a lumii, din mul-
tiple ipostaze, este permanentizată, păstrată întreagă
de intimitatea cu veşnicia: „În Turnul Archebuzier-
ilor eram pe rând/ Soldat, poet şi paznicul focului./
Pândeam crivăţul şi austrul, vântul cel lin/ şi vântul
frunzit cel ce dezgroapă colţul ierbii/ Şi mugurii din
coaja copacilor bătrâni(…) Doar arhitectul care ştia
toate turnurile pe de rost/ Doar el ne putea spune
unde au fost casele poeţilor/ Deşi de mult dărâmate
fiindcă numai ele îşi păstrează/ Umbra întreagă”
(Turtă dulce cu oglindă şi Sibiu).

În jur se desenează fuga interioară, precum şi
enigmaticul contrast între derularea mundană şi o
verticalitate ce nu se lasă eludată: „Lungă a fost
iarna/ Şi somnul un biet iepure/ Fugărit de prea mulţi
vânători” (Sărbătoarea urzicilor); „E sâmbătă seară,
/ E mai, după ploaie,/ Ei beau pe terasă şi povestesc
despre încăpăţânarea bradului/ de a rămâne în pi-
cioare, / despre topoarele lor tot mai leneşe”
(Citindu-l pe Ovidiu sâmbătă seara). În rugăciune,
cuvântul îşi caută inspiraţia ce hrăneşte realitatea: „E
un peşte/ Care-şi creşte peştii în gură, / Lipsindu-se
de cele ale hranei. // Cum aş putea cu rugăciunea/ în
gura mea cea păcătoasă/ Să cresc o sfoară de grădină/
Sau măcar un vişin” (O grădină sau măcar un vişin). 

Într-o atmosferă în care săgeata temporală se
pierde în indefinit se profilează imaginea sacrificială:
„Ce animal tânăr târau prin zăpadă vânătorii?/ peste

iarba îngheţată, ne mai îndrăznind înălţarea”, „în sân-
gele dinspre ziuă/ când nimeni nu mai ştie/ dacă iarna
vine sau pleacă” (Zăpada de lângă schit). Timpul
sfinţit pulsează în melosul prezenţei din anotimpul
sfârşitului: „Vara arhanghelilor/ durează doar o zi, /
doar cântecul unei păsări (...)/ se mai numeşte şi vara
iernii” (Vara Arhanghelilor).

Interesant este de urmărit cu ce funcţie este in-
vestită tehnica enumerării sau a catalogului (după
Joseph Warren Beach, un procedeu fundamental al
prozei moderne), frecvent folosit în largile des-
făşurări pe orizontală, acumulând la un loc realităţi
şi referinţe livreşti. Pe această direcţie vedem că
rezultă dimensiunea prozaică de tip contiguitar a
acestor poeme, dar nu numai atât. În ce măsură şi
cum anume, ne întrebăm, această succesiune de tip
acumulativ e aptă să transforme o relaţie de tip
metonimic (presupunând combinare şi contiguitate)
într-o noutate a sintezelor verticale calitative. Criticul
Michel Butor vedea în proliferarea lanţurilor de con-
tiguităţi o caracteristică a literaturii americane, ce ar
avea ca substrat o viziune alienantă, serialistă, dată
de multiplicarea obiectelor de consum. 

În poezia de faţă, din modul afectiv cum este
iinvestit acest serialism nu rezultă, evident, acel
atonalism agresor la adresa lirismului fundamental,
acel „bruitism” compatibil cu o reificare a viziunii.
În acest sens, Roman Jakobson vorbea de o „afazie”
a similitudinii (sau a selecţiei) în condiţiile unui flux
contiguitar crescând monstrous, fără şansă de sim-
plificare calitativă. 

Poezia practicată de Liliana Ursu îşi păstrează,
însă, sentimentul şi melodicitatea. Lejera „punere în
abisal” este preferată atât unei viziuni explicit sim-
bolizante, cât şi densei abisalităţi a trăirii. Travel-
lingul continuu creează senzaţia de poveste care nu
începe, de cutie fermecată care rămâne închisă, dar
al cărei capac minunat pictat reţine atenţia. Lumea
sensului nu este anihilată, ci este pe timp indefinit
amânată sau pusă între paranteze, dar oricând un
contrapunct grav are libertatea să se facă auzit. Se
poate, de asemenea, aprecia că poezia autoarei este
modelată de un tipar al ficţiunii mediatice, în care
imaginea lumii se totalizează instantaneu, mai ales
pe canale vizuale. 

Senzaţia de eliberare somatică şi neurală se
exercită aici – pe moment – indiferent de starea de
împlinire psihică sau chiar în pofida ei. Sincopa afec-
tivă nu împiedică neuronul să jubileze, să se în-
stăpânească – precar, ce-i drept – asupra clipei.
Conştientă de această precaritate fundamentală a
„senzaţiei călătoare”, poeta Liliana Ursu reuşeşte să
evite capcana primarelor efuziuni afective, păstrând
neutralitatea, uneori chiar severă, a tonului, şi în sub-
text lumina ironiei agere.
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Cele două sintagme ce compun titlul
acestui articol desemnează polii unei
antiteze neromantice, cât se poate de

reale, din zilele noastre. Pe câtă vreme zgomotul
strică armonia lumii, alienând natura umană, muzica
e lucrare divină, creaţie. Haosului şi barbariei din  su-
fletul contemporan, poezia, arta în general, li se poate
opune şi prin întoarcerea către mituri, fie ele reli-
gioase ori de altă sorginte . Este şi cazul volumului
de poeme Casa teslarului de Ioan Pintea, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 2009 . Poetul-teolog
ridică la rang de simbol un obiect uzual şi indispens-
abil în toate timpurile şi în orice loc, cum e casa,
aproape banalizat sub raport lingvistic, prin numărul
impresionant de locuţiuni şi expresii în a căror struc-
tură intră, dar căruia Gaston Bachelard îi atribuie
semnificaţia de fiinţă interioară, însă şi pe aceea de
sân matern. Prin urmare, Casa teslarului e o
metaforă a tot ceea ce înseamnă, fără putinţă de tă-
gadă, leagăn şi zid de protecţie pentru religia ce
emană de la Iisus Hristos. 

Cartea se compune din trei grupuri inegale de
poeme, variate şi sub aspect tematic. Indiferent că
face parte din secţiunea intitulată despre boli, inspi-
raţie şi alte cuvinte ori din cântecul de viaţă şi de
moarte al Poştariului de la Runc, sau, cu atât mai
vârtos, din aier, oricare poem are ca arhetip lumea
abia ieşită din mâinile lui Dumnezeu, o lume regân-
dită estetic, reformulată cu fiecare piesă în parte. În-
tregul se deschide printr-o pagină ca o uşă spre
atelierul de creaţie al poetului, adept, se pare, al
cunoscutului adagiu goethe-an că fiecare poezie
porneşte de la lucruri concret-umane. E aceasta şi una
dintre liniile estetice urmate de autor: peana şi stiloul
călimara cu cerneală îmi stau toată/ noaptea pe nop-
tieră lângă ele o coală ministerială/ şi un început de
poem despre zilele fierbinţi datorie/ violenţă victorie/
de câte ori vecinul trage apa la baie mă ridic/ în mi-
jlocul camerei şi aştept inspiraţia de multe ori/
soseşte dimineaţa pentru că duhul bate acolo unde
vrea/ şi când vrea/ acum privec pe ferastră/ peste re-
dute au ridicat cearceafuri albe eu mă aşez / în faţa
televizorului şi pregătesc finlul acesta: / <<toţi mi-
au spus: au fost zile fierbinţi s-a căzut la/ datorie au
ieşit cu piepturile goale au strigat victorie/ au strigat
fără violenţă au murit pentru noi>> (pp. 9-10) .

Simplul gest de a citi doar titlurile atâtor
poeme , începând chiar cu cel de pe copertă,  Casa
teslarului, ne trimite la ideea că ne aflăm în faţa unui
poet religios.Un poet relgios livresc, care adesea face
paradă de cultură biblică, fără însă a luneca în osten-
tativ, unul la care întâlnim şi o concepţie religioasă
despre natură, ca la Emily Dikinson, invocată în mai
multe rânduri în această carte. Tema centrală a poeziei
lui Ioan Pintea e natura interioară a omului, cu o
largă paletă de expresii, de la rugăciune, la ţâpuritură.
Întregul volum e un discurs despre lume, dar despre
o lume interioară, zămislită sau cuibărită în fiinţa
umană ca într-o gogoaşă de mătase. În acest punct,
Ioan Pintea se situaeză chiar pe o poziţie polemică
faţă de unele tendinţe din poezia contemporană, con-
form cărora liricul are ca referent numai universul ex-
terior. În jurul a două mari simboluri: un loc şi inima
e organizat întregul descris aici. După cum sugeram
mai sus, loc (casă) sau inimă nu sunt doar cuvinte,
ele au rezonanţe sufleteşti adânci. Dacă despre prima
dintre aceste vocabule am glosat comentând chiar ti-
tlui volumului, inima, mai trebuie adăugat, este în om
simbolul însuşi al prezenţei divine şi al conştiinţei
privind această prezenţă. Excerptăm, pentru a ne
susţine afirmaţiile, din a doua parte a volumului, un
fragment ce impune nu doar prin rafinament şi dez-
involtura lirică, ci şi printr-un accentuat halou seman-
tic:  sunt protejat doar de propria-mi inimă/ şi mă
mulţumesc cu amintirea ei tot mai palidă/ cred că fru-
museţea ei mă va ajunge din urmă/ şi cândva/ umbrit
din toate direcţiile/ voi afla liniştea/ deocamdată mă
aşez cuminte într-un jilţ de argint/ şi privesc neputin-
cios / cum tot ceea ce a fost/ primeşte aura şi
grandoarea regretului/ şi creşte vertiginos ridicându-
se precum/ flacăra chibritului aprins / extras cu max-
imă rapiditate/ din cutiuţele de carton colorat
(flacăra, p. 82 ) .

Un foarte viu intitulat, cântec de Înviere, (pp.
31-32) exprimă puterea poeziei, precum doar aceea a
credinţei adevărate, de a deschide cerul. În durerosul
destin al omului, poezia se iveşte ca sărbătoare a lumii
şi ceas al Învierii. Asistăm la identificarea lumii din
interiorul poeziei cu însuşi paradisul. În demersul de
sacralizare a poeziei ne apare imaginea, mai mult
decât îndrăzneaţă, a vecinătăţii aproape fizice dintre
Dumnezeu şi poet: dacă ai norocul să fii un serafim
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/ şi-i timpul prielnic şi direcţia de zbor/ e pe deasupra
cimitirului// poţi să auzi vocile poeţilor cum se înalţă
la cer/ şi poţi vedea cum focuri de aur ard în minţile
lor/ şi cum poemele se nasc/ precum copiii care nu
vor să vină/ pe lume cu forcepsul/ oh câtă grijă
maternă şi câtâ iubire acordă poeţii/ cerului albastru
şi aerului rarefiat/ de deasupra oamenilor/ cât de
încântaţi sunt ei când stau pe terasă/ cu o sticlă de
bere în faţă/ şi privesc insistent/ un pekinez care toc-
mai trece pe zebră/ strecurându-se abil printre pi-
cioarele pietonilor/ asemenea paznicilor de far/ dau
în fiecare zi şi în fiecare noapte/ piept cu uraganul/
soarele stă în loc luna/ <<trece pe cer aşa sfântă şi
clară>>/ şi numai/ stâlpul de foc înalt şi zvelt ca o
ispită/ ridicat între ei şi marea roşie/ precum zidul
berlinului în faţa inspiraţiei/ îi mai surprinde.../ au ei
poeţii vii o tehnică anume/ lângă ei dumnezeu se face
mai mic/ mic de tot/ un omuleţ acolo care se lasă dus
de mână/ şi încântat îi urmează ascultător/ până la
marginea pământului/ priveşte şi El uimit/ cum
printr-o mişcare absolut surprinzătoare/ graţia lor
atinge perfecţiunea// dacă ai norocul să fii un serafim
/ şi-i timpul prielnic şi direcţia de zbor/ e pe deasupra
cimitirului/ observi cum înviem unul câte unul şi glo-
rioşi/ ne înghesuim la ferestre/ şi pur şi simplu nu ştii
ce să mai zici/ pentu că toată lumea/ vede-n sfârşit;/
câţiva poeţi, un dumnezeu mic şi un pekinez/ trecând
pe zebră/ strecurându-se abil ptintre picoarele trecă-
torilor. E câte ceva în aceste versuri din graţioasa sen-
inătate a folclorului sau a picturii pe sticlă, dar şi din
expresia inconştientului colectiv, rostită pe Dealul
Căpăţânii către sfârşitul Evangheliei lui Luca. În con-
textul cărţii  Casa teslarului, acest poem e unul din
acele luminări fulgurante ce vin dinspre o viaţă inte-
rioară tensionată.

Un text precum călugăriţe pe schiuri sau se-
ducţia gravitaţiei pare rupt din realismul magic, aşa
cum descoperă armonizarea constrângerii monastice
cu libertatea interioară. Putem reda doar începutul şi
sfârşitul poemului narativ, pentru a fi suficient de
convingători: am văzut călugăriţe/  pe schiuri la pia-
tra fântânele/ un contrast izbitor între alb şi negru/
aveau feţele îmbujorate şi mâinele umede şi fierbinţi/
precum concurentele aprige în faţa unui mare/ şi di-
ficil campionat/ făceau slalom printre troiene/ ... /
deşi s-au făcut cercetări spun salvamontiştii/ nici azi
nu se ştie în ce direcţie au dispărut/ monahiile de la
mănăstirea piatra fântânele (pp. 37-38). În tată şi
fiu ne întâmpină o foarte subtilă tehnică a transferului
de identitate dinspre un reprezntant alegoric al poet-
ului către un eu liric profund. Putem remarca şi o
anume teatralitate a acestei poezii, însoţită de o sfâşi-
etoare şi lucidă totodată confesiune pe două voci. Po-
emul ce poartă titlul  bârfa e cea mai clară dovadă a
unei lecturări în răspăr a textelor sacre, un joc de

măşti auctorial asumat de poet. O  liturghie ne prop-
une umanizarea paradisului, aducerea între oameni a
lumii sacre, cum e posibilă doar în Cimitirul Vesel de
la Săpânţa ori în La lilieci de Marin Sorescu: nu mai
sunt îngeri pe pereţii bisericii vechi din runc/ unii au
coborât adânc în morminte/ pe crucile de lemn se
poate citi numele lor/ anghelini paraschivă rodovică
căliman sânziană vai/ alţii au coborât direct în sat/
şi s-au amestecat cu cei vii/-  o apă şi un pământ-/
încât li se spune pe nume:/ rem floare nastasie an-
chidim savincă mărioară/ doar duminica se întâlnesc
la un loc/ în biserica nouă/ şi hotărăsc/ cum să aşeze
în mijlocul satului/ o scară de ceară/ pe care să
coboare şi să urce/ din cer pe pământ/ şi de pe
pământ în cer/ împreună/ îngerii lui zaharia apitis
din sineft/ grecul zugrav,/ arhanghelul Tău, Doamne!
(p. 51). Pregnantul poem ţâpuritură excelează prin
marea temă a lumii ca spectacol. Aici frontiera dintre
sacru şi profan se umple de mărăcinii graiului oşe-
nesc, în timp ce poetul, prin intermediul vorbirii in-
direct libere, simulează rolul unui demiurg ludic.
Opera acestei divinităţi puse pe şotii e un Maramureş
ce refuză a se lăsa terminat : mă!/ da? nu l-am gătat/
şi tot lucru la el/ n-am pic de odihnă/ mai am de cio-
plit câteva porţi şi o troiţă/ Duminica stau şi-l
privesc/ pot fi întrezărit când nu plouă/ cu desagi în-
floraţi şi cu clop/ plutind ca un personaj din rousseau
vameşul/ pe deasupra lui! (p. 56) .

Multe dintre textele cărţii sunt rugăciuni, care
oarecum se îndepărtează de paradigma celor rostie la
seviciile divine . Sunt compoziţii psaltice care arată
că dificultatea de a scrie poezie religioasă, pentru Ioan
Pintea este surmontabilă . În timp ce unii, cei mai
mulţi dintre poeţi, se lovesc de inaptitudinea limba-
jului de se constitui în cântare sau rugăciune, la el
acesta pare lucrul cel mai firesc. Poezia, la Ioan Pin-
tea, este punctul de interferenţă dintre om şi teolog.
Ca un dar rarisim pentru poeţi, într-o pagină de aici
îşi face loc re-velaţia: pornind de la fenomenal, se
scrutează ceea ce e dincolo de moarte: le văd cum
ard împreună/ seamănă cu graţiile//  viaţa se aprinde
şi se stinge/ asemenea lor// sunt frumoase/ şi ard până
la capă // un lucru e cert / în faţa lor nu se pot ţine /
predici despre iluzie// se poate spune scurt / în faţa
fumului lor ultim/ doar atât:// ce graţioasă flacără,
viaţa! (trei lumânări, p. 89). 

Ultimul grupaj poartă titlul aier, voca-bulă cu
care poetul cred că se alintă, folosind forma vorbită a
numelui unuia dintre cele patru elemente consacrate
de cosmogoniile tradiţionale. Termenul capătă exten-
sie semantică de simbol, reprezentând comunicarea
subtilă dintre cer şi pământ, formele vieţii nevăzute:
numai El era în sus/ şi ridicat se-mbălsăma/ în robie
odihnindu-l/ lângă Tronul-de-albastru/ cu lumina
lăuda!// numai El numai El/ se-mbălsăma... (aier, p. 
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101). Întregul volum se sprijină pe aceste ultime
pagini acoperite de o poezie ce nu mai poate fi abor-
dată decât din perspectiva tradiţiei creştine.  Aier e o
suită de nouă poeme accentuat mistice, unde autorul

îşi schimbă şi tehnica, trecând la versificaţia ritmică,
mai bătrânească, mai apropiată de rânduiala celor ce
au mai cochetat în limba română, uneori în fremătă-
toare opere, cu reprezentările divine.
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Puţini sînt poeţii care – cu un unic volum,
ce-i drept, reeditat de două ori –  au făcut
să curgă atîta cerneală critică, atîtea eflu-

vii admirativ-uluite precum Constantin Acosmei.
Reacţiile determinate de absolut remarcabila carte
Jucăria mortului (ediţia I: Pan, Iaşi, 1995; ediţia a II-
a: Vasiliana ‘98, 2002; ediţia a III-a: Vinea, 2006) sînt,
mai mult, departe de a se fi epuizat, la fel ca şi discuţi-
ile pe marginea unei potenţiale reveniri a autorului în
amfiteatrul poeziei româneşti, unde, cu sau fără voie,
deja s-a văzut instalat în loja de onoare. Speculaţiile
privitoare la o schimbare (considerată mai degrabă
sinucigaşă) sau la o păstrare a tonului (greu de con-
siderat, deocamdată, altfel decît manieristă) îngre-
unează, în orice caz, vizibil destinul unui poet de
excepţie – adulat, fără doar şi poate, mai ales de către
mulţi dintre douămiiştii ce-l consideră un veritabil de-
schizător de drumuri, dar şi indexat, deja, poate pre-
matur. 

Cum apare, totuşi, poetica şi în ce rezidă poet-
icitatea de substanţă a textelor atit de puţin lirice, în
aparenţă, ale lui Constantin Acosmei? Cum se poate
proba originalitatea unui poet aşezat, fără drept de
apel, în descendenţa lui Bacovia (Daniel Cristea-
Enache, Andrei Terian  ş.a.), în principiu pentru figu-
raţia şi atmosfera asfixiantă, evidente în toate poemele,
sau a lui Şerban Foarţă şi Emil Brumaru (Andrei
Bodiu), pentru rafinamentele construcţiei, evidente în
Sonetele în x? Cum arată, altfel spus, formula sa de
succes?

Ceea ce frapează, mai întîi, la lectură este faptul
că poetul nu pare a depune prea multe eforturi pentru
a-şi orienta demersul textual într-o direcţie mitico-sim-
bolică sau metafizică. Nimic nu pare a-i solicita (ca
intenţionalitate) atenţia: nici optica deformantă a vi-
sului, nici cea în fond mistificatoare a speculaţiei
filosofarde. Dimpotrivă, atenţia pare a-i aluneca mai
degrabă spre concreteţea unui real ce se lasă dezvăluit

în cele mai sordide detalii: “(închid ochii deschid gura/
nişte scursori sînt zilele/ străzile tremură cu burta la
stele/ maţele cîntă duios - / închid ochii deschid gura/
în locul lacrimilor/ din orbite/ se scurg bucăţi de
scuipat)” (Pentru nimic în lume).

Este cît se poate de evident că potenţialul inter-
pret al unui astfel de text, emblematic pentru maniera
de construcţie a lui Acosmei, are de luptat cu toate in-
erţiile de lectură ale unui cititor obişnuit să ceară de la
poezie metaforică, simbolism şi expresivitate formală
(instanţa auctorială îl avertizează de altfel onest chiar
de la început, într-o inedită artă poetică ce deschide
cartea, Palinodie, să nu ceară “argumente/ nici în-
veşmîntarea ideii în materie sensibilă”). Şi totuşi, deşi
poemelor marca Acosmei pare a le lipsi orice intenţie
lirică, orice proiecţie hiperbolică, orice propensiune
spre mit, metaforă sau metafizică, cititorul trebuie să
se resemneze. El înţelege repede că există o poeticitate
de substanţă în înşiruirea, plină de o cruzime deloc stu-
diată, de tranches de vie specifice: individuale şi nu
prea, autobiografice şi nu prea, dar cu siguranţă greu
masticabile, din cauza unei zgure de balast existenţial,
a unei cruste ce se îngroaşă atît de mult chiar si pe par-
cursul lecturii versurilor, încît pare că le va opri un-
deva de-a lungul tubului digestiv.

Din succesiunea neutrală şi lentă a enunţurilor
(de regulă absolut albe, metaforic vorbind), se
încheagă în orice caz tablouri tulburătoare dintr-o ex-
istenţă aproape vidă, aproape nulă, cum spuneam, ca
propensiune spre vreunul dintre misteriile ontologice
sau spre transcendentul salvator; mai mult chiar, pusă
între paranteze. Actantul consumă şi se lasă consumat
de o serie de gesturi lente, meticuloase în felul lor, dar
fără niciun sens aparent, blocate într-o succesiune fa-
tală, imuabilă: “(am stat pe recamier şi/ mi-am pus
mintea la contribuţie/ acum intră în zbor/ pe fereastra
deschisă/ gunoaiele aruncate de la etaj/ mă aplec în
genunchi şi/ îmi aşez faţa în găleata cu/ apă – ca să

Relatarea unui poet de calibru: Jucăria mortului

EMANUELA ILIE



bolborosesc)” (Sic cogito). Sau: “de două zile nu am
mai stins becul – / stau cu mîinile la spate şi mă gîdil
în/ palmă cu unghiile moi. cînd îmi clănţănesc/ dinţii
îmi sug la sînge măselele rupte)” (de două zile nu am
mai stins becul).  Autoclaustrat într-un interior mizer,
sordid, “eroul” proiecţiilor halucinante îşi actualizează
de obicei, printr-un proces anamnetic à rebours, de-
taliile (anodine, ordinare sau de-a dreptul groteşti)
dintr-o existenţă provincială care îi augmentează an-
goasa. Exterioritatea, fie ea obiectuală sau umană, îl
consumă, în fond, potenţîndu-i teribilul rău interior,
măcinîndu-l într-un malaxor nevăzut, dar ale cărui
rotiţe se fac auzite în permanenţă. Fiecare dintre cele
cinci cicluri ale cărţii (şi în special Male dicat, Texte
poetice şi Relatări) conţine asemenea pendulări între
decorul mai “larg” al străzii provinciale şi cel mai
strîmt al camerei sărace, între o exterioritate mizer-
abilă, înşirată în “cîrduri de oameni străini”, consumaţi
la rîndu-le de mizeria proprie, şi răul interior. Un fel
de întîmplări în (i)realitatea noastră zilnică, de nimi-
curi ridicate la rang de catastrofă ce validează vidul
ontologic. Cercul se închide de fiecare dată într-o con-
semnare apatică, obosită, dezavuată, care pecetluieşte
legătura aceasta teribilă între ieri şi azi, între afară şi
înăuntru, între totul şi nimicul existenţial: “(azi cînd
mergeam pe stradă/ nişte copii se băteau cu pietre// în
staţia de tramvai am/ văzut o femeie care/ avea un
scuipat pe spate// acum stau lungit pe saltea/ şi îmi scot
cu degetul/ scamele adunate în buric)” (azi cînd
mergeam pe stradă).

Într-un articol din “Observator cultural” (“Sin-
gurătatea strigătoare la cer”, în nr. 145, decembrie
2002), Andrei Bodiu obseva că “Eul lui Acosmei am-
inteşte de personajele romanului central European de
la începutul secolului XX, de oamenii lui Meyerinck
sau Kafka. E un eu redus la elementaritate, adus de
presiunea lumii exterioare la limita normalităţii”. De
acord cu prima parte a afirmaţiei: “eul” lui Acosmei,
cadavrul viu ce îşi contabilizează angoasa într-o sumă
de gesturi golite de sens, aminteşte de protagoniştii ro-
manelor lui Meyerinck sau Kafka. Dar nu cred că vi-
novată de reducţia sa la elementaritate, de împingerea
lui la limita normalităţii este presiunea lumii exte-
rioare. Am văzut felul în care, pe nesimţite, cititorul
alunecă într-un teritoriu alienant, straniu, în care nu
mai funcţionează nicio semnificaţie valabilă în ordinea
logicii fireşti, a percepţiei comune. În textele lui Acos-
mei, texte în care se încalcă lucid orice limită a com-
prehensiunii, se ascultă, dimpotrivă, de o logică
particulară, a cărei funcţionare aminteşte pe undeva
de logica terţului inclus a lui Ştefan Lupaşcu. Sau, şi
mai bine, de logica terţului tainic inclus a lui Basarab
Nicolescu. Evident, cu o observaţie: prezenţa-absenţă,
cea care asigură relaţia secretă postulată de adeptul
transdisciplinarităţii în act şi în limbaj, aşadar însuşi

terţul tainic inclus (dacă prin primii doi factori avuţi
în vedere înţelegem instanţa producătoare şi cea re-
ceptoare de sens) este moartea. Sigur că încă din titlu
este evident faptul că tema dominantă a Jucăriei mor-
tului este exploatarea relaţiei individului cu moartea,
tentativa de a o amîna sau de a o mistifica, prin ritu-
aluri doar în aparenţă ludice; jucăria mortului este în
esenţă un ceremonial de raţionalizare a fricii de
moarte, prin convertirea ei într-un fel de fetiş mai puţin
înfricoşător: “(am scos cîteva oase/ de sub saltea şi/
am făcut o morişcă/ în timp ce morişca se învîrtea mi-
am/ împachetat capul/ într-o coală de hîrtie)”.

Doar că tentativa de îmblînzire a neliniştii
prethanatice eşuează din start. Cu o lentoare sadică,
perversă, cadavrul viu al lui Acosmei îşi va potenţa,
pe parcursul întregului volum, certitudinea situării în
proximitatea teribilului care nu i se interzice, care nu
i se refuză niciodată. Şi, prin urmare, va detalia lucid
felul în care se lasă antrenat în “jocul” fără nicio altă
miză decît percepţia agonicului. De aici, impresia de
freudiană “stranietate”, de învestire a realităţii perfect
recognoscibile (din moment ce poetul “lucrează” cu
datele unui decor geosocial maladiv, dar identificabil)
cu un coeficient de mister greu, sinistru, deci de mys-
terium tremens. Există, chiar, în cîteva secvenţe din
vastul poem thanatic care este Jucăria mortului, şi
sugestia adevăratei cauze care macină interioritatea şi
aşa vulnerată a poetului: în trecerea concretă spre acest
funest dincolo ar putea avea un însoţitor demonic.
Prezenţa demonicului – potenţial luntraş al lui Charon
şi, în consecinţă, catalizator al anxietăţii –  este
aproape o certitudine în Tratamentul autoadministrat
cu acelaşi sadism sinucigaş: “(întind mina iau de pe
calorifer o/ baterie veche de lanternă pun limba/ pe
lame şi mă gîdilă curentul slab// prind între degete o
şuviţă murdară/ din părul încîlcit o pîrlesc cu ţigara/
la rădăcină  şi apoi o arunc sub pat// cînd tuşesc zvîr-
colindu-mă o pereche de/ ochi aprinşi răsar o clipă din
întuneric)”. Doar în cutremurătorul text al lui Ion
Mureşan Grup de bătrâni lîngă casa poetului (unde
apare imaginea unui „ochi mic, negru, răutăcios”,
aruncat într-o găleată ruginită, printre bulgări galbeni
şi pietricele) se mai întîlneşte acelaşi energetism în-
tunecat al demonicului ce pîndeşte spectacolul sumbru
al unei existenţe total lipsite de fiorul trancendenţei
sacre.

Nu e nevoie de nicio altă tentativă de explicitare
a tragismului emanat de această conştiinţă a însoţirii
perpetue cu un alter demonic, ostil şi funest.  Pe acest
fundal cît se poate de liric în profunzime, energumenul
Constantin Acosmei a ştiut, în orice caz, să-şi joace pe
viaţă şi pe moarte cartea plină de spectre şi umbre ale
funestului. Orice ipotetic “va urma…” nu poate, din
punctul acesta de vedere, decît să se transforme într-
un apendice manierist si, prin urmare, inutil. 
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Spirit laconic şi ludic, Ştefan Ioanid
încearcă, în poezia sa, o pătrundere din-
spre real în posibil, în virtual, în ceea ce

este opus „realizatului”, iar ultimul său volum de
poeme, Subteranele Fundaţiei (Paideia, Bucureşti,
2008), nu dezminte această constatare. Realul dis-
pare în irealitate, se contopeşte cu aceasta –o nostal-
gie a originilor, a acelui illo tempore în care
posibilităţile ce îşi căutau împlinirea într-o realitate
viitoare coexistau. Şi de ce nu ar fi aşa, din moment
ce, după cum ne-ar atenţiona logica, posibilul pre-
cedă realul? Aş spune că poezia lui Ştefan Ioanid ar
putea fi considerată, în ciuda aspectului ei diaristic
(în mare parte titlurile poemelor sunt înlocuite de
date calendaristice fiind astfel întărită senzaţia de no-
taţie zilnică, de datare, de jurnal), o poezie care
frizează cotidianul, realizatul. Cititorului i se propun
poeme constând din notaţii scurte, laco-nice, menite
a reda uimirea în faţa revelaţiei virtualităţii: „După
multe zile/ astăzi am ieşit/ pe terasă, erau acolo/
multe constelaţii umede/ care nu se născuseră încă”
(11 ianuarie). Această virtualitate, această coexis-
tenţă a împlinirilor posibile, defineşte şi fiinţa umană,
dar la modul negativ al ratării, al eşecului: „orice om
este/ până la urmă o virtualitate ratată/ aşadar o fiinţă
plină/ de viitoruri defuncte” (Scrisoarea fiicei mele
Ralu către oceanologul Peter din Elveţia lângă
Leman). O falsă viziune sumbră, aş putea spune,
deoarece, pentru instanţa poetică, virtualitatea, chiar
şi cea eşuată, are o mai mare importanţă decât exis-
tenţa ca atare, decât actualizarea unei posibilităţi.
Virtualitatea reprezintă miracolul adevărat, nu îm-
plinirea. Acest joc de oglinzi constituie în mod inde-
niabil şarmul poeziei lui Ştefan Ioanid. Volumul
Subteranele Fundaţiei se deschide cu o scurtă pre-
cizare: „Pentru cine nu a citit ultimele două cărţi ale
mele (Prolegomenele morţii şi Jurnal cu Anselmus,
n.m.), precizez că Anselmus s-a născut în Aosta, în

1033, şi a fost Arhiepiscop benedectin de Canterbury.
Erasmen şi Claudiu există şi acum. Locuiesc în Kro-
nstadt. Primul pe strada Castelului, al doilea pe
Warthe. Nu i-am văzut de şapte ani. Hans Eckart
Schlandt chiar a fost organistul Bisericii Negre. Be-
tiana este soţia mea. Pe Esme nu am cunoscut-o
niciodată. Iar la Fundaţie, unde am fost arhivar
aproape 15 ani, merg o singură dată pe an, ca să cele-
brez înflorirea vişinilor sălbatici de lângă abaţia
Sacre Coeur.” Personaje reale convieţuiesc, iată, cu
personaje imaginare sau istorice, posibilitate împli-
nită prin cuvânt. Uneori, conform mărturisirilor in-
stanţei poetice, Anselmus este confundat cu Erasmen
(„De la un timp Anselmus/ am început să te confund/
cu mai vechiul meu prieten Erasmen”, 19 februarie).
Entităţi care nu s-au cunoscut sunt aduse împreună
prin cuvinte, datorită cuvintelor. O conspiraţie a
acestora? O împlinire a unei virtualităţi conform
căreia acestea ar fi trebuit să se întâlnească? Dacă
Erasmen este doar menţionat, Anselmus reprezintă
instanţa căreia eul poetic îi mărturiseşte idealuri
(„Ştiu de mult Anselmus/ că perfecţiunea este/ în-
fricoşătoare şi totuşi/ mi-am dorit întotdeauna/ să
scriu poemul perfect// poemul dintr-un singur cu-
vânt”, 10 ianuarie), impresii („Nu ştiu de ce Ansel-
mus/ am impresia că mă repet/ că rescriu mereu
aceeaşi poezie// pe care demult am uitat-o”, 17 ian-
uarie), constatări („Dimineaţa i-am cumpărat Be-
tianei/ primele frezii galbene/ freziile galbene şi
liliacul alb/ în ianuarie/ mi-au plăcut cel mai mult/
mai ales când afară ninge/ ca atunci în Braşov, Ansel-
mus/ când tatăl meu nu murise încă”, 15 ianuarie).
Anselmus are un rol pasiv, de ascultător, poate din
acest motiv poetul a ales un personaj ecleziastic. Dar
Anselmus nu este decât una dintre măştile asumate
de către poet într-un joc al mărturisirilor, una dintre
potenţele sale. Ştefan Ioanid lucrează cu concepte
senzitive, cu lucrurile în starea lor cea mai pură,
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Poezia lui Ştefan Ioanid între real şi virtualitate

RAUL POPESCU

A pătrunde adânc într-o realitate sau într-un mod posibil al unei realităţi şi a simţi cum ceea ce
într-o primă instanţă părea absurdul cel mai cumplit ajunge să capete sens, să se înlănţuie cu alte forme,
absurde sau nu, până când din ţesutul divergent (în raport cu desenul stereotip al fiecărei zile) se iveşte şi
se conturează un desen coerent care numai printr-o comparaţie îndrăzneaţă cu celălalt ar părea nesăbuit
sau delirant sau de neînţeles.

(Julio Cort�zar, ?otron)



tinzând printr-o eterizare treptată la esenţe: „Cea mai
mistică/ parte a omului/ era carnea// ea tindea mereu
să nu mai fie” (22 martie) sau „Mă repet: sunt elitist/
descriu poezia/ ca pe un obiect spiritual// ca pe o
monadă senzitivă” (24 martie). Poezia rezidă în
trăirea de zi cu zi, pare a ne transmite Ştefan Ioanid,
ar fi imposibil altfel a o percepe drept fiinţă, drept
trăire a irepetabilului, a efemerului. Poezia este
dezvăluire, revelaţie: „În seara aceasta afară/ era un
cer foarte clar/ şi foarte uman// se vede că cineva/
locuieşte acolo” (2 aprilie). Ca simplitate a ex-

primării unei trăiri, lirica lui Ştefan Ioanid tinde către
haiku. Dar să nu ne lăsăm păcăliţi, avem de-a face
cu o lirică densă, bogată, în a cărei laconicitate pot
fi descoperite trimiteri culturale vaste mai ales de
ordin filosofic (poetul este un absolvent al Facultăţii
de Filozofie din Bucureşti). Poezia lui Ştefan Ioanid
este calmă (însă apele liniştite sunt adânci), confe-
sivă, întrebătoare, constatatoare, este o poezie a
căutării dincolo de aparenţe într-un univers genuin
al posibilităţilor, un univers trăitor în posibilele şi
concomitentele sale împliniri. 

Cronic[ literar[

16 Poesis

Ploaie albastră -
sunetele harpei curg
printre degete

Crâng de mesteceni -
singuri prin fiinţa goală
lăsând amprente

Ţipăt troienit -
cucurigul în noaptea
dintre milenii

Monogramă -
amprenta unei frunze
pe lutul proaspăt

Noapte de vară -

printre stele mirosul
florilor de tei

Toamnă bogată -
boii s-au oprit singuri
în dreptul morii

Ziua în amurg -
un trandafir albastru
şi-a rupt venele

Noapte de iarnă -
sub cenuşa vetrelor
pocnesc cartofii

Poemul de jazz -
un bănuţ de argint

pe nicovală

Roata căruţei
frânge trupul drumului
pe butucul gol

O vrăbiuţă
pe zăpada proaspătă
pune punct toamnei

Pe frunza de dud
un vierme de mătase
scrie un haiku

Tata coseşte
în livada de pruni
eu nicăieri !..

dialoguri imperfecte

PETRU| P}RVESCU
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„Pentru că lumea este rotundă şi se aseamănă
cu forma unui cap şi, aşa cum deasupra capului
nimic nu este material, tot aşa, nici sub tălpile pi-
cioarelor nu este nimic ce ţine de intelect şi, pentru
că inteligenţa este capul, cap ce are o mişcare sferică
– aşa cum se mişcă orice cap – toate câte sunt în
atingere cu pielea acestui cap, în care se află şi su-
fletul, sunt din firea celor nemuritoare…”. Cu acest
citat din Hermes Trismegistos, pus drept motto de
către Ioana Greceanu, se deschide, nu întâmplător,
cum vom vedea ceva mai la vale, noua sa carte –
volum care, pe nedrept, a trecut aproape neobservat
de către critica literară şi care, fără îndoială, merită
o lectură ceva mai atentă, zăbava parcurgerii lui
fiind, în cele din urmă, răsplătită pe măsură.

Din capul locului se impune observaţia că au-
toarea sparge premeditat şi programatic cutumele
legate de poezia semnată de femei, îndeosebi în ul-
timele decenii. Fireşte, nu este singura poetă ce se
avântă pe teritorii mai puţin sau deloc explorate
(poezia cerebrală, a „nervilor”), încercând să aducă
ceva nou, altfel spus dorind să se desprindă de plu-
tonul nu prea mare al congenerelor ei spirituale.
Orice demers în această direcţie trebuie salutat ca
atare, însă el interesează nu numai în măsura în care
lasă să se întrevadă posibile, virtuale împliniri poet-
ice.

Şi precum mare parte dintre prozatorii ruşi se
trag din Mantaua lui Gogol, tot aşa mai toţi poeţii
(şi poetele!) care se revendică drept practicanţi ai

Ioana Greceanu: Cu o sabie imprevizibilă începe ziua
(Editura Vinea, 2007)

FLORENTIN POPESCU



poeziei „nervilor” în România ultimilor douăzeci de
ani îşi află sorgintea în Bacovia (să ne reamintim „E
timpul, toţi nervii mă dor…”). Trecând, însă dincoace
de autorul Plumb-ului, la post-modernişti, vom ob-
serva o tot mai accentuată tendinţă de abandonare to-
tală a lirismului şi chiar a metaforei, în favoarea unui
discurs în care scripturalul înglobează autorefer-
enţialitatea, contemplarea propriului eu, văzut nu din
interior, ci din exterior – de aici şi descrierea, uneori
aidoma unui reportaj, a propriului trup, examinat în
amănunt, ca o fotografie pusă sub lupă ori la micro-
scop.

Ioana Greceanu, înscriindu-se şi ea în genul
proxim al unei astfel de poezii, merge, ca să zicem
aşa, cu „specializarea” autocontemplaţiei ceva mai
departe. Pentru ea nu întregu corpul, nu membrele,
nu trupul, nu organele genitale (ca în versurile unor
autori de ultimă generaţie) interesează, ci numai
„capul” (de unde şi alegerea motto-ului amintit) ca
depozitar al nervilor, al gândurilor, al „motorului”
care dirijează întreaga viaţă a individului: „Tot ce
simt, simt cu nervii/ şi toate lucrurile sunt inervate
printr-un exces al nervilor mei/printr-o furie a ex-
centrităţii creierului, o foame nervoasă de lucruri pal-
pabile”/. Şi, mai la vale, în acelaşi poem care
deschide cartea citim: „…şi/ viaţa mea se întinde
doar/ până unde ajunge creierul meu, înăuntru sau
înafară// creierul meu, lipit de suflet,/ mă face cu ade-
vărat uman, absolut om/ prin utopia nervilor mei tan-
gibili de a atinge nervii intangibili ai sufletului/
superviu prin forţa de a mă freca cu nervii mei/ sen-
zuali de lucruri/ până la spasm”. Aşadar, lasă să se
vadă autoarea, nimic nu există în afara gândului, a
forţei de a raţiona, proprie omului. Întregul univers
devine, prin extincţie, o emanaţie a propriului creier:
„Nervii mei, corzi, supercorzi/întinşi la maximum în-
spre/ şi dincolo de mine, rebel fără cauză,/ în labir-
intul exterior al creierului meu care este lumea”.

Sub semnul de Odă nervoasă, din care am
citat, stă însăşi geneza lumii şi nu întâmplător po-
emul se încheie întrucâtva apoteotic: „Binecuvântată
fie deci enervarea/ ca un elan ce precede toate sal-
turile/toate desprinderile de pe Terra/ toate stingerile
cu fiinţele intermediare/ cu nervi supra-naturali/ toate
religiile şi toate schismele/toate căinţele în genunchi
şi pe coate/ cu nervii zdrenţuiţi până la os/ toate acu-
plările într-un rut de eflorescenţă a sexelor/ pretutin-
deni pe pământ şi în cer/ flori fosforescente în carne
şi sânge,// însăşi Creaţia/ însuşi Cuvântul.// La în-
ceput a fost enervarea.”

Fidelă acestui veritabil manifest poetic, au-
toarea îşi construieşte cartea, poem cu poem, cu o
aparentă dezordine, dar subtil gândită arhitectură.
Mişcările, gesturile, organismul întreg se află într-o
relaţie directă cu ritmurile universului şi curgerea

timpului – totul tinzând spre o esen-ţializare a
formelor şi ideilor: „mâna ia forma capului”, iar
acesta „capătă o formă sferică perfectă/ca un cap de
Brâncuşi”, cap care „capătă o mişcare circulară
ameţitoare”. În tot acest vertij, ca de planetă în-
vârtindu-se în jurul propriei axe, nu mai există decât
cuvintele – păstrătoare ale unei angoase ancestrale,
care vine de undeva din hăurile timpului: „Se aud cu-
vinte tăioase şi albe/fără nici un strop de sânge/cu-
vinte despre singurătate// şi spaimă/ de o precizie
înfricoşătoare”. Capul, creierul, gândul – departe de
a oferi revelaţii, constituie recuzite prin care poeta
îşi transcrie alienarea şi spaima de neant şi de
moarte: „eu voiam să intru cu capul (înainte) în
moarte/ ca într-un tomograf ultraperformant”; „Măr-
turisesc cu mâna pe creier participarea mea/ la o in-
voluţie/ ale cărei dovezi sunt dinţii/ şi jalnica
expansiunea a gurii/ toate vor fi ca un mâine inexis-
tent/ Şi va fi încă osul fără carne/ şi îmbrăţişarea în-
grozită între osul-frate şi osul-soră/ va fi o noapte ca
de mormânt/ în care doar dinţii vor străluci/ şi vor
mai clămpăni în neştire”; „Sunt dezarticulată până la
inimă/ până la creier unde refac/ imaginea ideală a
unui cap fără corp;/ când cineva mă priveşte/ îmi
vede doar capul/ şi voi, iubiţii mei, ce alegeţi/ din
corpul meu care dispare?”

Există în întreaga poezie a Ioanei Greceanu o
stranie propensiune către funebru, către disoluţia ma-
teriei şi recompunerea universului fărâmiţat după noi
legi, pe cât de dorite tot pe atât şi de inaccesibile de
necunoscute. Nu încape îndoială că această predis-
poziţie vine dintr-o meditaţie profundă asupra
condiţiei tragice a gânditorului, conştient pe de o
parte de imposibilitatea lui de a schimba lumea, iar
pe de alta de efemeritatea existenţei sale ca individ
şi ca specie. Mesajul acestei poezii nu trebuie căutat
nici în ambianţa de cenuşiu şi negru pe care o degajă
textele luate în ansamblu, nici în tristeţea metafizică
a individului în faţa morţii, ci mai degrabă în „visul”,
fie el şi „găunos” al omului de a lăsa ceva în urmă
înaintea contopirii lui cu materia universului. Este
ceea ce se reţine şi din ultimele strofe ale aşa numitei
„(În loc de) Postfaţă”: „Dar tu jertfelnic şi spăimos,/
îţi construieşti în gând aripa/ şi le îmbini armonios/
de parcă-ai fi din altă stirpe/ o, vis al minţii, găunos//
Te smulgi din „carnea roză”, zborul saltă din trupul
revolut/ şi bei azur ca din izvorul/ unui presentiment
acut/ : /că moartea ta va fi chiar cerul”.

Cu acest nou volum Ioana Greceanu face
dovada unei experienţe poetice de nivel superior.
Rămâne de aşteptat şi de văzut în ce măsură cărţile
viitoare vor reconfirma opinia noastră.

3 Gerar, 2009
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Flavia Teoc, care apărea într-o Steauă
mai veche alături de subsemnata, ca
poetă, vine acum cu o lovitură în proză

şi, datorită celei proximităţi, am avut curiozitatea lec-
turii volumului Kyrie Lex din 2009 de la Cartea
Românească, unde mai sunt romane cu asemenea
miză istorică. Aş numi Cărţile vieţii, pe formulă ro-
manescă Dan Perşa, în care ficţiunea bate fabula şi
limba cea „cronicărească”, alături de Kyrie Lex al
Flaviei, unde lucrarea e o naraţie dublă, segmentată,
nu de vieţi-cronici ca în romanul lui D. P., cât de mo-
mente distincte temporal, dar pe un curgere comună,
locul fiinţei noastre, a se vedea autoarea,  însăşi
Flavia Teoc cu „arborele” ei de stră-vechime.

Mândria după Creangă, cea de apartenenţă, la
istorie, de data aceasta.

Poeta se ascunde în faldurile sau secvenţele
epice în romanul de faţă. Astfel, naratoarea Flavia
strecoară în Kyrie Lex, cu destulă culoare, poezie,
momentele originare (din locul) Chiraleş, lupta
învingătorului Ladislau (acum un mileniu!) cu im-
provizata armie a cumanilor, pecenegilor şi vlahilor
(„descălecători” Cserhalom, de anale şi picturi me-
dievale recunoscute), peste actualităţi minore, tot au-
toreferenţiale, însă, tratate ca în actuala egoproză.
Cele două fire narative sunt conduse amplu, cu ilu-
minări dintr-o parte în alta, cu întâlniri trecute şi re-
cente care par de taină tocmai din cauza locului, pe

Flavia de Csehalom, de la poezie la proză

VIORICA  RădUţă



care destin istoric „îl încarcă”. Mândria apartenenţei
la istoria noastră este şi cheia poveştii în duet tem-
poral, cu reflecţii şi stilistică bifurcate după „vremi”.
Din cronica migraţiei, pe un eşantion oprit în locul
de…memorie şi revenire al Flaviei Teoc, se de-
voalează personaje, întâlniri destinale, meditaţii la
moarte, mentalităţi savuroase, în fine, o lume apusă,
dar supravieţuitoare prin semne şi stabilitate pe
„dealul” Cserhalom, axă a lumii înfrânţilor pecenegi,
cumani, vlahi, care au învins timpul. 

Aşadar, autoarea exaltă demnitatea aparte-
nenţei la un  spaţiu marcat de istorie, dar şi cu fişe
autobiografice, realităţile ego. Locul, fiinţarea, con-
tinuă să fie scena dramei, histrionică sau gravă, după
unghiul vreunui dezrădăcinat întors la origini sau al
unuia implicat direct, punctul de fugă al eveni-
mentelor vechi întâlnindu-se cu cel jurnalistic, al
paranormalului, în tonul actualităţilor noastre spec-
taculoase, groteşti chiar. Evenimentul OZN, cu toată
istoria sa din spaţiul semitreaz, devine pretextul unei
limpeziri istorice, de argumentaţie, care dispune mo-
mentele străvechi într-o ţinută de palimpsest, cu
pathos ficţional totodată, actualizat prin re-trăire, el-
ement coagulant la nivel narativ, epicul fluidizându-
se, totuşi, pe episoade disjuncte, mnemotehnice
poveşti de taină şi de luptă peste câteva fotograme
actuale (chiar mici evenimente ale picanteriei post-
decembriste, cum este episodul net-ului). Etimologia
stă la vedere, situată ca cheie care deschide şi închide
subconştientul colectiv şi pe cel individual, de fapt:
„Numele Chiraleş este un derivat al termenului Chi-
ralesia (Doamne Miluieşte) care era în fapt strigătul
de luptă al oastei ungare, ungurii fiind la acea vreme
creştini de rit grec, fie al Cserhalomului, dealul pe
care a avut loc bătălia”.

Un aer de crepuscul mitteleuropean bântuie
lumea Cserhalomului, cea alcătuită din urmaşii, fie
şi ai migratorilor de arhivă, în alăturarea lor valahă,
aici. Se instalează o melancolie proprie unei viziuni
postimperială, cam în linia Mitteleuropei periferiilor
(studiată de Cornel Ungureanu), şi care nu întâmplă-
tor e situată în aria narativă a lui Pecican  sau în prox-
imitatea contrastantă a „Vienei” lui Horia Ursu, dacă
e să vorbim de asediul istoriei în fiinţarea cea arde-
lenească. Nici tematica migraţiilor nu o plasează pe
Flavia de Cserhalom prea departe, romanul crnjan-
skian o confirmă, parcă, în accentul  mitteleuropean. 

Folosind cu uşurinţă tehnica decupajului de
naraţii şi timp într-o epică de continuitate istorică,
Flavia Teoc impune prin starea sa de…suflet, prin
retrăirea momentului inaugural Chiraleş. Lupta is-
torică e urmată de una pentru supravieţuire, dar
prima locuire-fiinţare, e mereu vie prin semnele as-
cultate şi vizate chiar din interior. Spaţiul Chiraleşu-
lui este unul refăcut, memorat, privilegiat, dintr-un

înăuntru care se evocă, apropiind trecutul şi de-
părtând, ironic, prezentul, ca, în cele din urmă, să în-
temeieze, împreună, un loc, acasă, istoric şi personal
în acelaşi timp. Ca nişte fantasme, luptele şi oamenii
de demult supravieţuiesc printre semnele spaţiului
încă mirific şi prin evenimente tranşate pe muchia
ocultismului cu realismul. Dar până şi evenimentul
suprafiresc, de jurnal paranormal, îndeamnă tot la
situare în istorie, la realitatea însăşi a locului originar.
Călătoria prin istorie se face cu spaţiul şi omul, trecut
sau recent, prin urmare, nu doar prin scurtele, dar cu
impact, dialoguri dintre luptători ca Osul şi Barna, ci
şi din obiceiurile şi mentalităţile arhaizate, din starea
de oracol în funcţie a unui loc care este chiar „câm-
pul de luptă”, dealul cel pictat medieval, aparţinător
adică. Un Centru.

Flavia Teoc pune în contrapunct voit fragmen-
tarismul, cel (auto)biografic, cu trecutul trunchiat al
luptelor pierdute dar transformate în rămasul pe loc,
unul al memoriei de la poalele Cserhalomului, unde
Chiraleşul este iluminat, bântuit de semne, mărci ale
sacrului chiar şi în manifestarea pusă în derizoriu. În
această întorsătură de rosturi şi rostiri se distinge tex-
tura Flaviei Teoc, pe urmele recuperării unei stări
dintâi, un mod exemplar de a fi pe dealul cel de
veacuri.

Prozatoarea e secondată de poetă, amintiri
colective, de inventivitate istorică,  se alătură mo-
mentelor evenimenţiale ego, anume actualităţi mi-
nore pe meleagurile care păstrează o aşa istorie
demnă. Trebuie spus că F. T. pune în dificultate,
ironie, biografia actuală, minoră, dar cu o autentici-
tate care dă prospeţime întregului compus istorico-
autobiografic. Momentele apuse ori recente se doresc
în oglindă lucrate, cu revelaţii tocmai din asemenea
dublare, cum este asemănarea urmaşilor cu învinşii
de altădată, ca într-o gravură fiind adunaţi şi înviaţi
de memoria afectivă, a locului, fireşte. 

Astfel, alcătuirea volumului prin tehnica rup-
turii şi fragmentului de fabulă istorică şi autobi-
ografică, în distanţă-apropiere, se arătă simplă, dar
traduce o prozatoare (dublând cu firescul formulei
romaneşti, poeta) care se ştie pe sine, nicicum
scindată între realitate şi trecutul istoric al Cserhalo-
mului, ci reîntregită (ca şi locul). Şi asta prin
mânuirea decupajului şi montajului narativ, prin
pânza meditativă din fundal, prin figurile emblemat-
ice, nu doar din trecut ci şi din prezent, cum este cea
a vizionarului profesor, spiritul reflexiv al locului
acesta plin de oracol. Unul evidenţiat într-un astăzi
al evocării care e cartea însăşi, strigătul de aparte-
nenţă, începutul unei lupte de înfiinţare, descălecatul
de Chiraleş, am zice. Şi în proză, fireşte. Ceea stă
bine unui multiplu de exprimare. Autentic şi alert.
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Volumul de versuri Când s-au fost
spus îngerii (Editura Epigraf,
Chişinău, 2009) este semnat direct (şi

sugestiv!) în latineşte, adică Traianus, dar fără nomen
gentilicium sau cognomen. Traianus, alias Traian
Vasilcău, este un poet basarabean bine cunoscut,
născut la 2 aprilie 1969 în satul Viişoara din judeţul
Bălţi. Absolvent al Universităţii “Ion Creangă” din
Chişinău, autorul a publicat, după cum aflăm de pe
coperta a IV-a a volumului, peste 28 de cărţi şi are o
activitate vastă în domeniul culturii din spaţiul
transprutean. 

Tomul Când s-au fost spus îngerii, cu o post-
faţă semnată de Eugen Dorcescu, reţine atenţia
printr-o remarcabilă ţinută tipografică, dar mai ales
prin tematica-i distinctă. Este vorba despre o poezie
religioasă pe care o situăm inevitabil în linia marii
poezii româneşti de acest gen, printre care cei ce ne

vin în minte aflându-se desigur Ion Pillat şi Vasile
Voiculescu, sau Radu Gyr, dar, ca amploare a demer-
sului, ne aminteşte de Traian Dorz, poetul ardelean
bine cunoscut prin dramaticul său destin şi ale cărui
versuri, scrise în vremea când lacătele închideau
totul, umpleau de laudă creştină gurile românilor
drept credincioşi de pretutindeni. 

Nu cunosc decât parţial celelalte poeme ale
autorului nostru, dar se pot distinge din cartea în dis-
cuţie căutările, aspiraţiile şi împlinirile estetice ale
unui suflet neliniştit într-o lume aflată la discreţia
viscolelor. În acest context de incertitudini, în viz-
iunea poetului, credinţa devine sens unificator, armo-
nizând diversitatea periclitată de reacţiile contrare pe
care le pot genera agenţii patogeni ai iraţionalului.
Interogaţia fiinţială şi dezmărginirile poeziei, împre-
ună cu toate valorile care ţin de esenţa spiritului,
acestea rămân Calea cea adevărată, pentru că, aşa

Poezia – între cuvânt şi tăcere

IOAN NISTOR



cum spune poetul, doar “ce-i invizibil e măreţ” (p.
39), iar poezia şi credinţa fac parte din măreţia “in-
vizibilă” a lumii.

Aspiraţia divină apare atât ca subiect cât şi ca
obiect al poeziei. Credinţa devine sinonimă cu
creaţia, cu foaia scrisă ce se constituie astfel într-una
din destinaţiile terestre ale fiinţei. Iar sugestia pe care
o identificăm în majoritatea poemelor este că sufle-
tul, – rămuros şi acaparator, agresiv şi nestăvilit –
asemeni viţei sălbatice, nu se poate înnobila decât
trecându-şi seva prin altoiul cugetului situat în ecar-
tament divin.

Unul dintre simbolurile cardinale ale cărţii
este Cuvântul, subsumând sensuri multiple. El este
temelie a poemului, psalm, dar şi hore, cu înţelesul
de cântec, termen preferat de autor spre a fi mai
apropiat de vatra limbii noastre. În aceste condiţii,
poezia pe care o scrie Traian Vasilcău reînvie ros-
turile vechi pe care le avea psalmul, şi anume acelea
de comunicare şi de comuniune cu Divinitatea.
Poezia – aşa cum o vede semnatarul volumului – este
rostire şi strigăt, şoaptă şi rugă, este monolog, dar nu
unul în pustiu, ci rugăciune. O răgăciune ascultată:
„Obosit, abia vorbeşte, / Turlă rară – vorba sa. / Astă
seară poposeşte / Dumnezeu la masa mea.“ (Dum-
nezeu la o cafea).

Alături de cuvânt, poetul aduce în spaţiul liric
şi tăcerea, vorbindu-ne despre “scripturile tăcerii”,
despre “zumzetul tăcerii” sau chiar despre un “dialog
cu tăcerea”. Pentru că, dacă la început a fost cuvân-
tul, tăcerea l-a precedat, ea fiind începutul necesar
acumulărilor de energii. Tăcerea aceea de la începu-
turi nu e mai puţin fertilă în plan estetic decât cuvân-
tul. Ea, receptată cu antenele sensibile ale poeziei,
relevă sensuri şi stări care “sporesc a lumii taină”,
după expresia blagiană, aşa cum strălucirea şi
mărimea perlei înmagazinează în sine răstimpul
tăcerii. Iată câteva versuri: “De-acum mi-i numele
Tăcere / De ea-nfiat nu mă-nspăimânt / Şi de
preafericire cânt, / Zidit în nobila-i durere.” (p. 29).
Sau această adevărată bijuterie lirică: “Nimeni nu-i
singur. Nici singurătatea, / Cât facem schimb de taine
şi mirări, / Cu ea, între Etern şi Niciodată, / Urc zilnic
ale umilinţei scări // Şi ele nesfârşesc precum durerea
/ Ce-o zăvorâm în ode şi statui. / Nimeni nu-i singur.
Nici măcar tăcerea. / Fiindcă ne are, ea singură nu-i,
// Şi fiindcă o avem de-atâtea ori / Suntem c-o lume
lumilor datori.” (Odă pentru clavecin). Desigur, nu
muţenia amorfă este cea cântată de poet, ci tăcerea
ca extaz sau cugetare, ca solemnitate, adică tăcerea
cuminecării. Şi dacă tăcerea este nemişcare, cuvântul
fecund devine declanşatorul de energii. El însem-
nând mesaj, raţiune, salvare: “În testamentul meu
pentru vecie, / Un drept mai vreau, rămână neînfrânt:
/ Să pot trăi exclus din poezie, Dincolo de cuvinte –

în Cuvânt!” (Psalm continuu, 1).
Sensuri subterane ale acestei poezii aparent

simple, dar de mare profunzime, erup în numeroase
gheizere lirice, vizibile de la distanţă. Iar cititorul nu
poate să nu reţină versuri precum acestea: “Ating cel
mai tăcut cuvânt / Şi el răsună ca un schit...” (p. 64);
“Recuperez tăcerea unei lumi, / Recuceresc speranţa,
dar nu ţine, / O carte e-un sicriu în care dorm /
Vestale, logofeţi şi clavecine...” (p. 39). Sau lungul
poem intitulat Ultimul recviem (Simfopoem), cu viz-
iunea sa macedonskiană din Noapte de noiembrie,
care se constituie într-un survol al propriei morţi şi
unde tragicul e temperat de adieri ludice. Noutatea
este legată de sugestiile privind salvarea fiinţei din
talazurile angoaselor (“Eram al nimănui, o păpădie /
Dusă de vânt, pierdută în neant. / Amiroseam a cân-
tec şi-a pustie, / Dar altceva era mai important.”),
întru graţiile Divinităţii: “Păream un condamnat frânt
de catarge / Şi aruncat pe ţărmul unui mit, / Pân’
Dumnezeu în patrafir de alge, / Dintr-un ocean de
lacrimi răsărit, // Mi-a spuus: ::Copil târziului de-
vreme, /Ce-ai poposit în cer, poet rebel, / Ia-ţi su-
fletu-ndărăt şi nu te teme, / Însingurării mele
porumbel, // Şi mâine-n zori, când vin, stea –
betleemă, / La prohodirea ta-n edenuri mii, / O să-ţi
aduc, să n-ai nicio problemă, / Umilul meu verdict
prin ciocârlii>>”. Arsenalul artei prozodice şi vir-
tuozitatea imaginilor întreţin la cote înalte emoţia es-
tetică, făcând din această poezie piesa antologică.

De precizat că în poezia lui Traianus, senti-
mentul religios nu este unul gratuit, nici doar extatic,
ci unul care se justifică prin impulsurile pe care le dă
creaţiei, prin frământarea materiei lingvistice dim-
preună cu fermentul spiritual. Cuvântul este gândit
ca sămânţă aruncată în ogor bun, sămânţă care dă
rod, semnificaţiile fiind încărcate de unde lirice, dar
şi de trimiteri filosofice, cum ar fi, bunăoară, aceea
privind cuvântul care naşte realitate, inclusiv reali-
tatea Sinelui: “Ce zi frumoasă umblă pe pământ, / În
care de-ai muri e-o fericire! / O candelă de boltă
atârnând / Înveşniceşti de mine, Pustiire // Şi de atâta
taină-mpărătească / Cuvintele se-ntrec să mă gân-
dească.” (Sfatul cuvintelor). 

Volumul de versuri Când s-au fost spus în-
gerii este în esenţă un elogiu adus poeziei. Pe merit
de netăgăduit, întrucât în “crăia Cuvântului” poetul
poate să doarmă, într-un final, somnul de veci, în
timp ce poezia destinată e spre a nu muri niciodată.
Ideatica volumului, dublată de o versificaţie abilă, cu
numeroase distihuri demne de a fi citate, fac din
acest volum o apariţie memorabilă în spaţiul Estic al
limbii române. Iar autorul său, Traianus, trebuie con-
siderat ca una din vocile profunde care ilustrează
tematica liricii religioase din literatura română actu-
ală.
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Despre legătura indestructibilă dintre
poezie şi muzică depun mărturie şi
poemele lui Nicolae Szekely. O legă-

tură structurală, desigur, o empatie ireversibilă. Poe-
tul hunedorean a debutat editorial cu un eseu despre
Alchimia divinului în 1999. Apoi a publicat două
volume de poeme, Astrele interioare (2000) şi
Stările imnice (2001) cu care a devenit mai cunoscut
în lumea literară. În acesta din urmă, alternanţa im-
nului şi a fanteziei creează un ritm interior ce vine să
sublinieze natura elegiacă a poemelor de dragoste.
Misterul anatomiei feminine se dezvăluie treptat prin
decuparea din memorie a unor imagini ce se înde-
părtează de trup şi se apropie de suflet, de corzile in-
terioare:

„reflexele metafizice/ ale apelor dulci – ochii
tăi/ sau forma ta, femeie, zbătându-se/ în lutul nepre-
lucrat al ulciorului/ din care nu voi bea/ niciodat -/
zâmbetul tău,/ răcoarea esenţelor/ din pustiul ma-
teriei/ sau atingerea ta,/ amurgul depărtărilor...”

Nu poţi să nu-ţi apleci urechea asupra foşne-
tului textelor sale după ce l-ai ascultat pe chitaristul
care te prinde în mrejele muzicii sale. Creator discret,
sensibil, el se apleacă la fel de atent asupra textelor
cât şi asupra instrumentelor cu coarde. Ai zice că şi
organul poeziei sale intră în rezonanţă cu muzica pre-
clasică, prin distincţie, intimitate şi o anumită em-
fază. Nicolae Szekely preferă chitara rece şi alăuta,
muzica clasică şi romantică în locul celei moderne.
Un anumit echilibru al discursului şi liniştea inte-
rioară pe care o emană poemele, apropie stările
imnice de armonia muzicală şi de mişcările bucăţilor
muzicale. Incursiunile în discursul muzical îi permite
apropierea de poezia misteriilor medievale în vari-
anta poeziei lui Vasile Dan, de care se apropie une-
ori.

În volumul Sine pieziş (2005) poetul experi-
mentează o poetică a convertirii cuvântului în muzică
şi tăcere sub imperiul marii muzici, dar şi al celei mi-
nore; Ascultând Mozart şi scriindu-ţi poemul, e un
titlu simbolic, premonitiv, pentru întreaga sa poezie.
Apoi trecerea trubadurului de la chitara rece la alăută

se va reflecta şi în discursul liric; ciclul Pavane de
Milan oglindeşte preocuparea sa de a pătrunde din-
colo de cuvinte şi de sugestiile muzicale, într-o mist-
ică a Evului  Mediu. Până şi sângele participă la
circuitul sensibil al muzicii astrelor interioare, din-
spre fiinţă spre instrument:

„în palmele mele totul devine piersică// o
vioară cu aripi/ vibrând sub arcuşul de aer// sau poate
strune tăcute ca nişte gratii?// lupta nu se dă aici/ mai
devreme sau mai târziu/ ne vom cunoaşte altfel//
acum puteţi în linişte contempla/ tăiat/ gâtul viorii
din venele mele” (Nicolae cel discret)

E aici o artă poetică a „sinelui pieziş”, atras
spre muzica vieţii - şi a prestidigitatorului care îşi
pregăteşte numărul cu riscuri proprii.

Nicolae Szekely face parte dintr-o suită de bal-
adini ai iluziei din literatura actuală care explorează
freamătul şi muzica fiinţei în confruntarea cu realul:
Ion Zubaşcu, Ioan Evu, George Popovici. Discret
până la un punct, Szekely plămădeşte discursul cu
economie de mijloace. Poemele în proză din acelaşi
ciclu contrastrează cu nucleul liric, muzical, scis în
iltalice. E o tentativă de a afla o „ersiune a adevăru-
lui”:
„la adăpostul salciei (pomul pieptănat al fiicei mele)
mi-am rotunjit pietrele preţioase rostogolitele sunete
şi genunchii
am urmat gâtul de lebădă ţâşnind din adâncurile ci-
călitoare
iniţierea am primit-o de la mersul greoi al ţestoasei
moarte cu mult
înainte de a ajunge pe malul alunecos al grecilor
am văzut în fântânile din ochii orbilor umplute cu
argilă cum se modelau/  figurine de nimeni văzute
vreodată 

Acolo m-aţi putea învinge
şi nu în cărţile teribiliste pe care continuaţi cu

încăpăţânare să le scrieţi
(eu sunt apă cuvântătoare – de-aceea peştilor

nu li s-a dat nume)

ameţeala şi tentaţia

Nicolae, discretul*

GHEORGHE MOCUţA
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de la înălţimea caracterelor gotice
de ornamentele lor atârnă
istoria personală”
Poemul porneşte de la de la detalii aparent in-

congruente („cine tulbură sacrele rotaţii ale sânilor
tăi?”), de la observaţii directe („aţi văzut cum ezită
pasărea înainte de a se aşeza pe o creangă?”), de la
sentinţe clare (sunt ultimul din seria lucizilor...”), de
la jurnalul existenţial („aşa o tristeţe mă cuprinde câ-
teodată încât zilele devin/ cearcăne pe cerul
plumburiu”) sau de la cel metafizic („dialogul meu
cu setea: mi-am scos pământul din rană”), pentru a
ajunge la esenţe muzicale şi lirice, la caligrafii sub-
tile:

„şi lângă lac ea culege trandafiri o dată pe an
(Doamne
Parcă i-ar culege pe toţi!)”

În volumul Buletin de ştiri (2006), poetul îşi
întoarce faţa către real şi explorează lumea pornind
de la o anumită emfază, ca în poemul gustaţi merele
poetului. Aş spune că poetul se apropie periculos de
mult de poezia ultimei ge-neraţii, povestind întâm-
plări cotidiene şi folosind un verb tăios şi cam pieziş

care nu i se potriveşte. Nicolae cel discret nu se mai
mulţumeşte cu gesturile introvertitului baladin, ci îşi
întoarce faţa spre istorie şi cotidian, spre „diferenţă
şi păcat”, spre „târfele harului”, spre „blues-ul
tinereţii” sale, spre buletinul de ştiri al ultimilor mo-
hicani din ţinuturile sălbatice ale literaturii:

„nu mai vreau clip-art-uri/ nici să ţin viaţa în
mâini ca pe un dar preţios/ mai bine citesc nişte
poeme 2000/ mai aflu una alta una altul la ce oră se
trezeşte/ cum coboară din pat după un ziar îşi aprinde
o ţigară/ câte o replică inteligentă apoi o întâlnire/ ca
între prieteni desigur cafeaua vinul berea/ apare şi
soarele negru enervantele detalii/ detalu detala//
scuzaţi bâlbâiala petala”.

Nicolae Szekely e un poet inegal şi impreviz-
ibil, suspendat undeva între poezie şi muzică, gata
mereu să abandoneze (întâmpinarea echilibrului sau
rămas bun poezie) dar şi să o ia de la capăt.

*)

Nicolae Szekely, Sine pieziş, Ed. Corvin 
Deva, 2005
Buletin de ştiri, Ed. Mirador, Arad, 2006

“...Am fost nu demult la Sighetu Marmaţiei, la festivalul de poezie de acolo, şi cineva
a avut ideea ca participanţii să viziteze închisoarea unde au murit în captivitate comunistă Maniu,
Brătienii şi aproape toată elita valorilor interbelice româneşti. Un scriitor a descoperit pe pereţii
închisorii-muzeu o fotografie a tatălui meu Ilie, ucis în torturi de Securitatea din Sighet, în 1950.
S-a creat, astfel, un moment în care mi s-a cerut să vorbesc. Laut prin surprindere, am simţit cu
putere nevoia să fac un gest simbolic. Având la mine un exemplar din cartea mea Întoarcerea
la Dumnezeu, mi-a venit ideea să lansez această carte aici, unde mi-a fost asasinat tatăl. În loc
să-i urmăresc pe cei ce l-au ucis şi să-i pedepsesc, pentru o crimă împotriva umanităţii, care nu
se prescrie niciodată, m-am răzbunat pe cei aflaţi din nou la putere, lansându-mi ultima carte
de versuri aici, în duhul viu al tatălui meu, mai mult din cer decât de pe pământ...”(fragment, p.
46-47)

Ion Zubaşcu
Omul disponibil (Ed. Brumar, 2009)

“POESIS” vă recomandă:
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O poetică a proximităţii

ALEXANdRU  ZOTA

Elena-daniela Rujoiu-Sgondea nu
este un nume  necunoscut. Poeta se
află acum la al patrulea volum, cărora

le-a alăturat între timp şi un număr de  articole şi de
traduceri în şi din limba română, publicate în Româ-
nia şi în alte câteva ţări din Europa, făcând cunoscuţi
publicului italian doi poeţi români contemporani: Ion
Moşteoru, (Îl bastone de Toulouse-Lautrec) şi
Gabriela Gergely, (Latte da Un’ altro Mondo),  iar
publicului român creaţii ale unor poeţi italieni pre-
cum Piera Rosa Celant, Maria Teresa Liuzzo, Vanni
Speranza, Giovanni Formaggio, Santiago Montobbio
ş.a.). De altfel activitatea publicistică şi poetică a fost
remarcată şi apreciată de lumea literară şi con-
cretizată într-un număr apreciabil de premii, de re-
zonanţă culturală ce depăşeşte orizontul unui areal
regional. Unele au şi titluri semnificative, care spun
de la sine aproape totul:  Nobila donna Heraldica
sau Il sentiero dei Briganti.

A debutat editorial cu  volumul Încă nu…
(Schiţe de portret şi motive nipone) apărut la  Ed-
itura destin, deva, 2000, al cărui titlu se motivează
şi se explicitează pe deplin în creaţia ulterioară a po-
etei. Este un titlu sugestiv pentru modestia unui autor
aflat încă în condiţia de promisiune, care are conşti-
inţa dificultăţilor drumului ales. Încă nu… a însem-
nat mai întâi de toate căutarea unei formule lirice
proprii, mai puţin tributară modelelor, întreprindere
dificilă, nu lipsită de riscuri, mai cu seamă pentru în-
clinaţia autoarei  spre contemplare într-un climat lit-
erar dominat decisiv de apartenenţa obligatorie la
grupările postmodernismului autohton.

Dispariţia acelui „nu” din titlul de debut s-a
produs după o perioadă considerabilă, odată cu
apariţia volumului Glife transilvane (Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2008), urmat aproape imediat de La
răsărit, tremurul… (Editura Limes, Cluj-Napoca,
2009). Emoţiile de la  întâiul volum şi perioada lungă
de gestaţie a celorlalte două, dar şi alte aspecte ale
scrisului său ne permit să suspectăm această perioadă
de unele dificultăţi ale adaptării la îndrumarea şi,
poate, şi  veghea atentă a unui magistru într-ale
poeziei, a unui „guru” pe care poeta l-a urmat cu con-

secvenţa unui discipol ascultător, fără să sacrifice
însă din substanţa ce se cerea liric exprimată, între-
gită prin consistente acumulări, la care şi maestrul
şi-a adus contribuţia binefăcătoare.

Nu cunosc alte ecouri ale cărţilor editate până
acum, în afara celor din prefeţele şi postfeţele vol-
umelor în discuţie, din care se pot reţine însă obser-
vaţii pertinente pentru profilul poetic al autoarei,
unele aparţinând tocmai celor care au vegheat în-
ceputurile ei poetice şi au contribuit la formarea ei
culturală. 

S-a observat mai întâi predominanţa descrierii
în lirica poetei, ceea ce poate însemna o dificultate
în plus în receptarea poeziei actuale, pentru că „de-
scrierea este unicul lucru care pe lectorul de astăzi
nu-l încântă deloc.” Citind acum toate volumele au-
toarei sunt convins că o asemenea poezie nu se putea
produce fără descriere, că însăşi poetica ei se consti-
tuie pe baza unui mod de contemplaţie care imprimă
imaginilor un caracter preponderent static. E o viz-
iune care nu are cum se exprima altfel. De aici provin
şi alte caracteristici ale acestei lirici, care provoacă
la un excurs mai amplu în jurul ei şi al  condiţiei
poeziei actuale. 

S-a apreciat de asemenea că volumul Glife
transilvane „este un cer înstelat de gânduri pro-
funde, scrise într-o manieră simplă şi fără virtuozitate
sau subtilităţi  inutile.” Spre a ajunge la această sim-
plitate autoarea a ucenicit, se pare, din greu, la şcoala
scrisului scurt, a expresiei concentrate, aproape er-
metice şi poate tocmai de aceea enigmatice şi, pe
alocuri, hieratice, pe care a găsit-o în câteva modele
lirice de înalt prestigiu şi îndelungată tradiţie, de la
noi sau din alte părţi ale lumii. Simplitatea nu e doar
un rezultat al uceniciei literare, ci şi o mască lirică,
în dosul căreia se ascunde o gestaţie mai îndelungată,
potrivit unui program de asimilare şi apropriere de
formule lirice moderne şi de modéle prestigioase, din
care nu lipsesc nici  preocupări savante. În mod cert
nu e spontaneitate, calitate care-i lipseşte acestei
poete „făcute”, dar făcută destul de bine, cu răbdare,
într-un interval destul de îndelungat şi cu dascăli pri-
cepuţi şi răbdători. 
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*  *  *

În prefaţa la volumul La răsărit,  tremurul…
criticul Gheorghe Perian  face o observaţie intere-
santă cu privire la soarta modernismului românesc,
care n-a dispărut „ci doar s-a retras spre marginile
literaturii, unde a găsit condiţii prielnice de mani-
festare, fără a mai fi contestat sau tulburat de agitaţia
permanentă, confuză şi inovatoare a centrului.” Chiar
dacă astăzi raportul între centru şi periferie are altă
configuraţie, retragerea în faţa  agresivităţii accentu-
ate a postmodernismului, practicată după o strategie
de confrerie, care ocupă orice loc ce promite să dev-
ină centru, pare a fi singurul mod de supravieţuire a
modernismului. E una din  consecinţele fazei dion-
isiace de la schimbarea de paradigmă mitică, inter-
venită odată cu schimbarea tipului de societate.

Indiferent de tabloul periodizării literare, mod-
ernismul a însemnat o experienţă literară de neeludat
în evoluţia literaturii naţionale şi în formarea noilor
generaţii.  Identificarea unor influenţe ale lui Lucian
Blaga ori Nichita Stănescu în opera oricărui poet nu
poate fi decât  un semn de valoare culturală cel puţin,
dacă nu şi de elevaţie artistică. Criticul este înclinat
să creadă că poeta din Orăştie e un produs al unui
astfel de modernism marginalizat, retras în
desăvârşirea sapienţială a  programului său estetic.

*  *  *

Dacă menţinerea în limitele modernismului,
fie el şi  marginalizat, este întrucâtva mai puţin aştep-
tată la o poetă contemporană, orientarea blagiană a
meditaţiei nu mai surprinde la o poetă ardeleancă. În
firească prelungire expresionistă meditaţia coboară
spre momentele primordiale ale lumii, acolo unde se
poate mai bine întrezări zămislirea lucrurilor din uni-
tatea contrariilor. De câte ori ne îndreptăm spre
UNU, ne apropiem de Origine, de momentul din care
se desprind toate şi în  semnele  căruia sunt înscrise
traiectele şi destinele tuturor celor ale lumii. 

Originea nu este neapărat capăt dinspre infinit
al lumii şi al existenţei, ci mai degrabă un centru care
conţine obligatoriu şi celălalt capăt, al celuilalt in-
finit, sălaş emblematic al energiilor şi al materiei, nu-
cleu generativ al lumii cu cele alcătuitoare ale ei.
Dualitatea principiilor se identifică şi ca sens, astfel
că în origine poate să se afle începutul unui sens şi
sfârşitul celuilalt, originea fiind permanent simultană
cu ambele sensuri şi cu toate principiile sau dimen-
siunile esenţiale ce au participat la alcătuirea lu-
crurilor lumii. Aşa se explică oarecum şi aspectul
tematic surprinzător al acestei poezii care s-a bucurat
de frumoase şi concrete aprecieri.  

Imaginaţia poetică imprimă acestui nucleu
generativ configuraţie de monadă şi expresiei lui

lirice caracter de simbol. În acest fel ne putem imag-
inea originea ca o emblemă a existenţei din care se
poate contempla întregul traseu existenţial al tuturor
elementelor, în ambele sensuri, de la geneză la ex-
tincţie şi înapoi. Pentru aceasta viziunea poetică ape-
lează la o structură aptă să exprime simultaneitatea
contrariilor, la paradox, ceea ce imprimă liricii un
caracter contemplativ, reflexiv, sapienţial. Unul din-
tre ele este Paradox absolut: 

„Ceea ce numim viaţă
Este de fapt stingere
Şopti piatra
Unui fir de nisip.”

Poeta  vede  în fenomene nu numai principiul
manifest,  ci şi contrariul lui, conţinut latent în ace-
leaşi fenomene, pentru că „naturii îi place să se as-
cundă”, după cum spunea  Heraclit din Efes.  Aşa
apar figura şi umbra, viaţa şi moartea, lumina şi în-
tunericul, staticul şi dinamicul, dar mai cu seamă  pi-
atra şi râul, expresie metaforică a acestei viziuni
extrapolate.  Ea nu-şi însoţeşte descoperirile acestea
„fenomenologice” cu entuziasme infantile şi exuber-
anţe juvenile, ci cu o expresie concentrată în care
însă îşi face obligatoriu loc şi mirarea. În haloul aces-
tei stări psihice îşi învăluie revelaţiile cunoaşterii
contemplative şi tot astfel le şi comunică cititorului. 

Mirarea imprimă firesc poeziei sentimentul
miraculosului, accentuat atunci când reflecţia ajunge,
ca în expresionism, la elementele primordiale,
temeiurile pe care, descoperindu-le cu aceeaşi mi-
rare, grecii antici şi-au înălţat   edificiile fizice şi
metafizice ale civilizaţiei şi culturii lor exemplare. 

Un asemenea loc miraculos este Răsăritul. El
se constituie, ca o monadă leibnitziană sau ca un
„aleph” al lui Louis Borges, într-un  moment incipi-
ent, originar, reiterat cu fiecare mirare a noastră, care,
la rândul ei, cuprinde genuin o interogaţie. Imaginea
lui ne atrage atenţia asupra unui model cultural se-
mantic implicat structural în această lirică uşor ek-
statică şi hieratică, căutătoare de semnificaţii adânci
şi totodată temătoare să nu destrame haloul de mister
al lucrurilor  rechemate spre contemplare de graţia
inspiraţiei lirice. Redescoperind lumea antichităţii
greceşti lingvistul american Louis Bloomfield reţinea
că  „grecii aveau şi harul de a se mira de lucrurile de-
scoperite”. Trebuie o cugetare de filozof tentat de
chemările începuturilor şi ale  predestinărilor firii, un
spirit blagian pentru a accede, fie şi poetic, la aceste
temeiuri. E nevoie de o adevărată „fereastră fenom-
enologică” spre a le contempla şi a le rechema în ac-
tualitatea cugetului şi  simţirii noastre. S-a spus de
altfel  că adevărata cheie pentru lectura acestor ver-
suri o oferă „interogaţia mirată”, care imprimă uni-
versului ei liric substanţialitate şi vitalitate.  

(fragment)
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Daniel Corbu, poet reprezentativ al
optzecismului postmodernist care se
impune printr-o conştiinţă artizanală

dar şi prin una poetică sans rivages, funciară, se
proiectează – specular şi teatral – ca un Personaj al
propriei poezii, identificată, evident cu Poezia. E o
identificare la absolut, dorită de oricare creator de
versuri între poet şi Poet (cu majusculă), între poezie
şi Poezie (cu majusculă), între carte şi Carte (cu ma-
jusculă, reiterând intenţia mallarmeană). Raportul
său cu lumea trebuie înţeles, în acest context al iden-
tificărilor ambiţioase, programatice, ca Lume. Totul
e ridicat la rang de categorie şi de imperativ categoric
kantian.

De aici o ambiguitate structurală învederată:
o percepere de natură senzuală-viscerală, quasinatu-
ralistă, împământenită în brutal (după cum re-
cunoaşte într-un poem) şi o înţelegere, o încercare
stăruitoare de înţelegere de fapt, substanţializată în
precepte, formule, categorisiri, adagii moral-
filosofice, adesea intertextuale.

Actant în înscenările sale dramatico-lirice, po-
etul se concepe ca Actor în marele Teatru al Lumii,
reactualizare al clasicului Theatrum Mundi. Numai

că acelei conotaţii tradiţionale carnavaleşti se adaugă
nişte accente postmoderne, menite să ne vorbească
de o alunecare a Lumii în hău, în indeterminare.
Ecuaţia e radicalizată, e absolutizată: Lumea =
Neant; Neantul = Lume. Vălul Māyei, servind drept
cortină, duce însuşi mecanismul teatral în domeniul
Iluziei. Poetul-Actor nu e atât un participant oarecare
la carnaval, ci un enfant terribble, un boem libertin
şi înfrăţit cu alcoolul şi târziul, un prestidigitator care
nu se limitează la procedeele tehnice de iluzionare,
ci reduce însăşi esenţa la aparenţă şi fenomenalitatea
la semnificaţia ei noumenală, simbolică.

Mai întâi cabotinii care-şi schimbă perucile,
călătorii pe frânghii şi sârmă îl tratează cu ironie pe
poetul instaurat într-un răvăşitor spaţiu al singurătăţii
care se scrie  singură pe sine: „Am îmbătrânit odată
cu gândurile noastre de fericire / speranţele ne-au
ţinut loc de aripi / am visat mult am tăcut mult am
călătorit mult. / Din mine n-a rămas decât această
singurătate / care se-aşterne aproape fără voia mea
pe foile albe” (Călătoriile). Senzaţia de pustiu, de în-
tuneric, de „casă fără uşi şi fără ferestre”, „de gară”,
de ploaie piezişă, tristă, cu ungeri, de „zeu mort”, de
melancolie „tradusă în câteva limbi”, de tristeţe care

MIHAI CIMPOI
Daniel Corbu, cavalerul Neantului
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se aseamănă unei pieţe de plimbat câinii, de toamnă
„cu genunchii de ceară”, de atmosferă în care mâinile
însângerate se aşează pe alte mâini însângerate iar
„moartea stă deasupra şi cântă” se potenţează, de-
venind o convingere că „totul e o iluzie” (Scrisorile
fratelui), că: „Nu mai e nimic de făcut Daniel Corbu
/ de-atâta provizorat amintirile / se plimbă pe străzi
ca prostituatele / la nesfârşit arginţii îşi caută un Iuda
al lor / nici o singurătate nu ţi-i pe măsură” (Ibidem).

Ars poetica se preschimbă într-o ars doloris,
poetul preferă psihanaliza în locul blazonului prin-
ciar într-o lume ameninţată de multe rele, purtând to-
tuşi un trandafir sub haină, trăind o iubire cât un
continent şi amintirea frumoasă a morilor de vânt.

Deocamdată, se deschide un teatru interior al
omului extraordinar care se crede poetul, adică ştiu-
tor al multor lucruri despre ceilalţi: pe scenă apar cru-
ciade ce pornesc din sânge, „spaima voastră de
moarte”, întâmplările posibile (Schiţă pentru un au-
toportret). Femeile iubite, antrenate pe această scenă,
sunt îndemnate să poarte măşti şi să coboare în
stradă, învingătorii s-au amestecat cu învinşii, glori-
oşii străbat străzi glorioase, eul însingurat nu-şi mai
poate termina poemele de dragoste şi se întreabă:
„CINEVA POARTĂ ÎN PALME LOC PENTRU
CUIE / şi mă întreb doamne de ce atâtea repetiţii /
pentru o singură moarte?” (Înscenări pentru liniştea
aparentă sau şapte încercări de a privi lumea printre
degete).

Volumul Plimbarea prin flăcări (1988) este
marcat puternic de obsesia clownadei care se petrece
în lume, masca, pe care este forţat s-o poarte poetul
aservit cu inocenţă sincerităţii, este frecvent invocată.
Nevoii de mască i se asociază nevoia de a vorbi mult,
aceasta fiind un mijloc eficient de a amăgi moartea.
Bufonul care plânge în singurătate apare în mai
multe poeme. În teatrul interior o adevărată cruciadă
a îndoielii „traversează munţii din suflet. Născut, eul
se întreabă, copleşit de întrebări, „pe care drum vine
moartea? şi, fiind cu inima însingurată, îşi calcă în
picioare teatral „propria umbră / precum Dumnezeu
orizontul” (Naştere vinovată sau scurtă introducere
la lecţia despre om). „Mersul sufletului”, despre care
ţine lecţii întregi sub sunetele pătrunzătoare ale ploii
îi aduc aminte de „prietenul nostru (din copilărie)
bătrânul actor care ar / fi îngrijit o scenă de teatru cu
Desdemona Hamlet / Julieta Othelo Euridice” (Lecţii
lungi despre mersul sufletului).

Scena teatrului interior se umple cu „năluciri
şi cuvinte tornade sfâşieri amăgiri”, cu un episod im-
provizat cu eul retras într-o broască ţestoasă unde pe-
trece cu bătrânul rege (Scenă), cu amintiri din
copilărie, care seamănă nişte actori în antract şi
printre care şi un îndemn original al mamei de a lua
cu sine cântecul greierilor, păpuşa de cârpe pentru ca

plânsul acestui „copil grav pierdut melancolic” să nu
fie acoperit de „clownii falşii profeţi”.

Teatrul interior se limitează la camera poetului
unde suferă toate consecinţele psihice ale sin-
gurătăţii, inclusiv apăsarea soarelui negru al cernelii
şi unde vorbeşte singur în mod bacovian. Camera se
transformă într-o scenă umplută de fantasmele unor
eroi şi autori, angajaţi într-un dialog alimentat din
cărţile în care „călătoreşte”:
„Ştii ce-nseamnă, domnule, să nu ai unde te duce?”
se tânguie Roquentin. //
„Încă o vară pierdută!” zice prinţul Mîşkin /
trăgându-şi cizmele pline de fluturi. //
Şi Pazzo: „Lacrimile lumii sunt imuabile. Pentru
fiecare om care începe să plângă, un altul, undeva,
se opreşte din plâns”. //
„Nu se-ntâmplă nimic, nu vine nimeni, nu pleacă ni-
meni, e cumplit” continuă Estragon aşteptându-l în-
frigurat pe Godot. //
Suspină Faust: „Eu mi-am trăit în grabă viaţa toată”.
//
Îl aud pe Hamlet: „Ţi-e numele, femeie, slăbiciune!”
//
„Ridică-te şi umblă” spuse Iisus şi omul din Samar-
ica a mers pe-un drum de uimire. // 
„Nu plec decât ca să mă-ntorc” se încruntă Leopold
Bloom. //
Şi din Hamlet: „Să mori, să dormi, să dormi visând,
mai ştii!”//
Gata: Penelopa l-a recunoscut pe Ulise. / Ofelia a
sărutat trandafirul. / Am închis toate cărţile. / Goală
e scena dar poţi să aplauzi”.

Teatrul interior este, acum, un monoteatru, po-
etul pomenindu-se că reprezintă teatrul unui singur
actor. Joacă, prin urmare, pe o scenă goală, care-i
potenţează senzaţia acută de gol. Se surprinde
purtând chiar centura neagră a deşertăciunii,
rătăceşte în derivă printre oglinzi, repetă în transă un
singur cuvânt „fericire” („Într-o casă singură un om
singur / repetă la nesfârşit un singur cuvânt: fericire”
– Autoportret în mers), strigă mereu – ca-ntr-o cate-
drală pustie şi ecoul îl umple de spaimă, se dezbracă
de măşti de dragul Absenţei (Poem despre foşni-
toarea Absenţă).

Un pustiitor Acelaşi pune stăpânire pe sufletul
Poetului care îşi asumă rolul lui Hamlet, cu care se
vede în grădina de trandafiri: „Ce strigăte sugrumă
răsăritul / ce plâns? // De-atâta lumină nu se zăreşte
icoana luminii / adevărul a plecat cu ultima licornă /
liniştea de deasupra liniştii sâcâie trecătorii / scoicile
se retrag în cimitire de scoici / vine mereu un Nu din-
spre mare” (Poveste cu Hamlet în grădina de
trandafiri).

Filosofic vorbind, poetul simte o prăbuşire de
temeiuri. Fiinţa lui intră într-o zonă a scindării, căci
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lumea îşi sporeşte sensurile, iar „moartea amarnic
foşneşte” în „spaţiul înfricoşat dintre da şi nu”
(Groapa cu lei). Lumea apare ca „o dulce temniţă”
„răsucită în mine ca înjunghierile răzbunării – e o
„Lume cabrată în mine atunci când miroase a / Neant
jilav / şi-a zădărnicie apoasă” (Batiscaful).

Scindarea ia proporţii, singurătatea se multi-
plică în „atâtea singurătăţi”, iar fiinţa ca atare se
risipeşte într-o mie de Celălalţi. Poetul călătoreşte,
astfel, pe Drumul Damascului de pe care culege
imaginile schimbătoare ale Eului său: „Vine un timp
când armele şi trufia devin o povară / iar cuvintele
nu-s niciodată de ajuns. / Cei ce bat tobele pentru tine
şi înalţă surlele / nu ştiu că primesc de fiecare dată
alt om. / Cum şi tu, Saule din Tars, fără a colinda
gările văzduhului / pe când ţi se odihneau caii şi
cămilele / şi slujitorii osteniţi / ai primit fulgerarea
devenind alt om. / Aşa cum şi eu, Saule prigonitor, /
pe când mica şi marea istorie îşi zornăie înfundat /
ruginitele lanţuri / izbesc fără voie cu picioru-n
ţepuşă devenind Celălalt / până când poţi deveni o
mie de Ceilalţi / care-au primit fulgerarea. / După
cum ştii, doar Calea contează şi iarăşi / după cum
bine ştii, peste mierea păcatului vechi / un altul se-
aşază / şi până la urmă orice istorie e o adunare de
treceri pe drumul Damascului. / Tu ce spui / carne
histerizată de cântecul nevăzutelor lumi?” (Drumul
Damascului).

Lumina, ca de fulger, care, căzând la pământ
îi dezvăluie lui Saul fantasma lui Iisus, prigonit de
el, devine o revelaţie a Celuilalt din fiinţa poetului
ce vine ca un răspuns vag la „întrebările din inima
celui singur”. Evanghelia după Corbu e, de fapt, un
nou Ecleziast sau o nouă Apocalipsă, fiindcă poetului
Domnul nu-i răspunde la întrebări şi el dă curs unei
Apocalipse zilnice: cei şapte îngeri vestitori îşi
aruncă trâmbiţele în râu, „faptele apostolilor plutesc
pe ape într-o ediţie revăzută şi adăugită, adagiul lui
Nietzsche „Dumnezeu e mort” e modificat: „e doar
obosit – spun eu – şi câteodată amnezic”, marele Cu-
vânt de la început „s-a fărâmiţat în mii şi mii / de cu-
vinte pipernicite şi purtătoare de pagubă”, cel care
gustă din azima cerului – aşa cum nu există dragoste
fără milă – „îşi are privirea surpată de lacrimi”
Evanghelia după Corbu.

Antievanghelia poetului ieşean se alcătuieşte
sub imperiul unui „E în regulă!”, adagiu al desacral-
izării lumii de azi: „All rights! Privim ca la teatru /
homo ludens bizareriile semiotica demodată/ All
rights! Totul se vinde până şi / bătăturile lăsate pe
drumul spre zei / All rights! / Prea comodă limba oa-
menilor / în care ceri pizza cu mozzareli şi bucăţi de
mosc / în care cânţi versete înălţătoare / şi târguieşti
vise la second hand / în timp ce cu atâta dexteritate /
muţi în secret întunericul dintr-un buzunar în altul/

ca un om stricat” (All rights).
Este reactualizată şi terifiantă pasăre a lui Poe

care în locul lui „Niciodată!” – „Nevermore!” emite
o şi mai ezoterică „THARATIMUNU SIPEDI”.

Hamlet, însă, revine ca actorul-simbol al unei
lumi-teatru dominată de zădărnicie: „Stă scris: sper-
anţa-i în spiritul spiritului / dar bunule Hamlet
pragurile-s tocite mereu / şi aceiaşi actori încolţesc
secunda / rând pe rând vin saltimbancii / veselii ar-
lechini / arătându-şi degetele arse de glorie / precum
aripile călătoare în soarele deşertului. / Astfel frun-
zele adevărului cad galvanizate în râu / astfel poţi
construi un teatru cu păcate egale / în care memoria
îngroapă morţii pe rând. / Astfel acrobaţia e doar o
problemă estetică / iar lumea o catacombă cu
şobolani hămesiţi / în care tronează Marele Eu. /
Treci umbră a morţii / prin sânge îmi bat tobele tale!
/ Rătăcind prin hangarele lumii / ce mari proteze
poartă Dumnezeu!” (Hamlet, zadarnicul Hamlet).

Lider al generaţiei sale, ataşat teoretic la post-
modernism, Daniel Corbu (n. 7.IV.1953, la Târgu
Neamţ, deci într-o aşezare crengiană şi sadoveniană,
sub zodia marilor povestitori, din părinţii Casandra
Viju şi Ioan Tănase; fiind muzeograf la Bojdeuca
„Ion Creangă”, director-adjunct la Muzeul Literaturii
Române-Iaşi, editor şi organizator de manifestări cul-
turale cu multe iniţiative: Editura Princeps Edit, Aso-
ciaţia Feed Back şi festivalul de avangardă şi
„Grigore Vieru”), Daniel Corbu depăşeşte tiparele
programatice printr-o viziune adâncă a lumii (ca
teatru: theatrum mundi) şi o ontologizare originală a
relaţiilor Eu / Lumea (ca Neant: Neathum mundi),
printr-o hamletizare, bacovianizare şi poeizare a dis-
cursului, ca şi printr-o intertextualizare mai generală,
ce-i aduce în teatrul său interior pe mai mulţi filosofi
şi poeţi ai lumii.

În chiar spaţiul glacial şi terifiant al sin-
gurătăţii paradigmatice apare o undă caldă de creş-
tinism cosmic mioritic, poetul inventând chiar un
Manual al bunului singuratic, omologat cu bunul
sălbatic, şi de lirism psalmodic crengian-sadovenian
şi folcloric-eminescian: „Doamne, care-ai făcut
atâtea minuni / şi n-ai întârziat naşterea mea vinovată
/ şi n-ai deranjat lacrima mamei mele / cu şal fumuriu
/ învaţă-mă cum să mai umplem golul din noi / as-
tupă-mi sufletul cu cerul de Voroneţ / cu Moldova şi
cu transilvană mireasmă / aici pe eminesciene locuri
/ unde copii se nasc şi unde răsturnaţi în trupurile lor
/ morţii au veşnic gura plină de iarbă. / Mult mai
umblă prin mine / morţii acestei ţări / travestiţi şi de
paseri călătoare / şi de lună şi de stele / şi de dorurile
mele”.

26 oct. 2009
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La Sibiu a avut loc, de curând, Colocviul Naţional “Zilele Poeziei Iustin Panţa”,
ediţia a VIII-A. Mesele rotunde (cu temele: Poezia contemporană şi Istoria Li-teraturii
sau Iustin Panţa şi revista Euphorion), lansările de carte (la Biblioteca ASTRA) şi
recitalul de poezie al participanţilor (la Art Café) au reunit scriitorii: Ion Bogdan Lefter,
Andrei Terian, Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu, Ion Mureşan, George Vulturescu,
Simona Popescu, Radu Andriescu, Radu Vancu, Dragoş Varga, Joachim Wittstock, prof.
Ilie Guţan, Silviu Guga, Minerva Chira, George V. Precup etc.

În cadrul acestor zile - în care a fost evocată amintirea poetului Iustin Panţa - un
juriu (format din D. Chioaru, Andrei Terian, Ioan Radu Văcărescu, George Vulturescu -
preşedinte) a acordat Premiul pentru debut - poezie lui Stoian G. Bogdan (Chipurile,
Ed. C.R., 2009). Oferim cititorilor revistei Poesis un poem din această carte care reco-
mandă un poet de forţă.

(G. Vulturescu)

Premiul Zilelor Poeziei 
“Iustin Panţa”: 

Stoian G. Bogdan
(Chipurile, 

Ed. C. R. 2009)

Costumul

meu s-a pricopsit cu nuanţele pământului
el este sufletul care n-a putut să fugă prea
departe de

mine
el îmi acoperă fiinţa rece

n-am altul
şi asta mă face să mă simt deja mort
iar costumul meu e atât de cârpit
că fiecare cusătură ascunde alta
că într-o lume de cârpă ar trebui să poarte
mască

atâţia ani am purtat costumul acesta
încât sunt mai mult decât sigur
că m-a învăţat pe de rost
că îmi cunoaşte toate gesturile
că dacă l-aş lepăda şi l-aş vinde
s-ar întaorce singur la mine
ca un câine la ciolanele stăpânului său

costumul meu s-a pricopsit cu nuanţele
pământului
şi eu îl port zile întregi
uitându-mă din secundă-n secundă la ceas
pentru că zilele în care nu mă uit
sunt mai lungi
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Poemul Poemul 
contemporancontemporan
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Poem

ION 
MUREŞAN

Toată vara am stat la umbra unui stejar bătrân,
ca unul ce nu mai are nimic de făcut,
căci Dumnezeu a făcut odată lumea 
şi a făcut-o cât se poate de bine.

Autobuzul a trecut, amiaza a trecut,
iarba a foşnit uscată.
Iar ferestrele cârciumii sclipeau în soare
Cu adevărat nu mai era nimic de aşteptat.
Cu adevărat nu mai era nimic de făcut.

Şi, deodată, lucrurile mi-au devenit limpezi, 
ca atunci când scrii o poezie după ce ai plâns

vreme îndelungată,
şi nu mai vrei să înţelegi nimic.

Autobuzul a trecut, amiaza a trecut,
cârciuma s-a deschis.
Şi din ea a ieşit o femeie ce ţinea de mâini doi copii
ce fluturau în aer ca două baloane şi
aerul şuiera în jurul lor.
Şi mâinile lor erau subţiri ca sfoara.
Şi râdeau cu capul în jos.
Iar când au trecut pe lângă mine, 
unul din ei a zâmbit cu capul în jos, iar celălalt 
a vorbit cu capul în jos:

„Bună ziua, domnule! Noi, acum, mergem acasă ca
să ne spălăm
şi să ne ştergem şi să ne liniştim.
Dar într-o zi o să ni se facă rău
şi ne vor duce la spital”.
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ANdREI 
ZANCA

ÎN SEARA ACEEA A NINS printre 
arborii desfrunziţi.

cortine de fulgi 
în faţa grotei, unde

am aprins focul amuţiţi

în dansul de umbre al flăcărilor 
peste peretele stâncii

şi parcă ceva se strecurase pe nesimţite
în urma noastră. desprins din piatra neagră.

şi-un urlet stins, îndepărtat, a zburlit 
blana câinelui tolănit la picioarele noastre.

tăciunii mai mocneau în zori, când câinele
m-a trezit lâtrând în faţa intrării.

de-atunci te caut mereu. 
câinele, s-a stins şi el 

într-o dimineaţa târzie 
de toamnă, doar eu

mă reîntorc mereu 
la prima ninsoare a anului.

aprind focul şi ascult precum odinioară
căderea zăpezilor.

nu rămân peste noapte, desi presimt
că-n una din ele, nu voi mai pleca.

NU EU SUNT ÎN PădURE, pădurea
e în mine, şi e cine      -    

cine este cel ce aude
cântul păsării, însă
însuşi nu poate fi auzit?

dacă nu mă vor găsi nici acolo, unde
suferinţa îşi va fi uitat numele

mai are oare rost să tulbur azi



memoria unuia care crede
a mă cunoaşte?

-

şi totuşi, când dormi nu eşti oare doar martorul
visului, ce te poartă în nelimitare ori coşmar.
doar oglinda lui?

ajunge să te trezeşti, spre a putea trezi.

fiind tu totul, nu există un altul
de mântuit, însă el tocmai asta
nu o ştie, nu-i aşa?

dINCOLO dE SăLCII, râul curgea 
netulburat de sleirea noastră-n vorbe 

în deplina ignorare a greierului

o tolănire de lumină printre ierburi
şi-a unduit o clipă din depărtări imense

răspunsul definitiv

în tăcerea - ca după o eclipsă de soare  -
înlesnindu-mi acum descrierea

în care însăşi păsările amuţesc şi doar 

răul continuă a curge

nestânjenit si-nsingurat
de propria lui netulburare

TANGO

şi ne oglindim adânc în fiecare lucru
cum, dincolo de-o amprentă 
sigilându-ne ivirea

ni se pare mereu, că doar prin lume 
ne deosebim, nu-i aşa?

însă, după cum într-o frântură de tango
sunt condensate trecutele iubiri, un pas

un singur pas alături, şi-ntreaga viaţă 
se năruie. şi pesemne, e bine aşa, dacă

o singură stridenţă, un singur pas greşit
pot despărţi pentru totdeauna
o pereche ce se credea 
fără de moarte

COALA ALBă din faţă e pură reculegere.

apoi transpare lent o înscriere

ca un răspuns, ori poate doar 

monologul arborelui mistuit în ea.

îl preiau tăcut, fără de opunere

încercând a-l împărtăşi unui necunoscut

ce dintr-o dată devine aproapele, astfel

depărtările mă ajung din urmă

atunci, când nu mă mai bântuie

nici o dorinţă, nici un ghes.

când deodată totul se apropie neîncetat

şi e acum şi aici, învăluindu-mă

distanţe, singurătaţi contopite.

şi ramuri tresar, se clatină înserate

în ochii mei de nezărit

printre rânduri

ŞI dACă NU suntem în stare

să ne întâmpinăm unul pe altul

în adânc

de ce să ne mai mire în vreme

chipul nostru în oglindă, când

spaima de moarte implică

şi teama celor amânate, când

prezenţa unuia o simţim abia

prin absenţa lui definitivă

iar întălnirea din urmă va fi

cea cu noi înşine, nu-i aşa?

sub un cer 

al singurătăţilor integrate

toate numele se vor mistui odată

într-unul 

singur
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Incognito

de multe ori mi-am dorit 
să stau într-o vitrină
nemişcat ca un manechin
să-mi pun perucă barbă şi ochelari
să nu mă recunoască nimeni
şi să văd
ce reacţii au oamenii
când descoperă 
la capătul unui mormânt
o piatră funerară pe care nu scrie nimic
absolut nimic

Invocaţie

scot miezul din pâine
ca şi cum aş scoate
măruntaiele dintr-un iepure

cu degetele cu care-mi fac cruce
fac gogoloaie cât bobul de fasole
le aşez unul lângă altul
ca să-mi imaginez mai uşor
capetele celor din stirpea mea
care-ar putea să iasă
la un moment dat
de sub pământ
şi să ne facă astfel
părtaşi la o minune familială

înaintez încet pe sub coajă
iar cu vârful degetelor
aflu dacă a mai rămas sau nu miez
dacă strămoşii mei
sunt în stare de un miracol
ori vor rămâne ascunşi iepureşte în morţile 

lor mici
cât boabele de fasole

Femei care s-au dus

s-au dus femeile care întindeau ciucurii la covoare
şi care spărgeau ceapa cu pumnul
fără să-i zdrobească inima
femeile care ridicau pământul în furci
până deasupra capului

s-au dus femeile care făceau
dulceaţă din coji de pepene verde
din măceşe ori coacăze
care pregăteau şerbeturi groase 
apretau îndelung şi apăsat cearşafurile
de parcă ar fi cucerit lumea 
centimetru cu centimetru

femeile care-şi spălau dinţii cu sare grunjoasă
iar părul cu apă de ploaie
care vorbeau puţin
şi niciodată înaintea bărbaţilor
niciodată ultimele

s-au dus femeile care ieşeau din copilărie cu 
palmele crăpate

ca să nu alunece când se prindeau de viaţă 
care citeau ora în soare fără să clipească
şi care băgau dintr-o mângâiere cuţitul 
în animalul bîntuit de moartea anemică ori 

fricoasă

De sufletul unor trecători

ca să vezi partea plină a paharului
trebuie să-l ridici în lumină
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şi să-l priveşti pieziş

înfige cotul în masă
iar antebraţul ţine-l în sus
şi în sus îndreaptă-ţi arătătorul
ca un ioanit care vrea să fie recunoscut
de fraţii săi necunoscuţi dintr-o cârciumă 
cu veselă de plastic 

lumina care creşte 
brusc în ferestre
ca apoi să treacă mai departe grăbită
nu-i decât semnul că suntem aproape de un drum
ce leagă nişte vieţi de altele
chiar şi noaptea

înainte de cântatul primului cocoş
o femeie măruntă se strecoară în cârciumă 
şi culege cu atâta pioşenie  
cu atâta grijă
de pe mese şi de pe jos
paharele 
de parcă ar şti că fiecare dintre ele 
are exact 21 de grame 

Un scanner militar

burta dianei funcţiona 
ca un scanner militar:
când îmi treceam degetele peste ea
brusc începea să se mişte
de parcă amprentele mi-ar fi fost false 
şi înăuntru s-ar fi dat alarma

de ce face-aşa
cine crede că sunt
întrebam cu mâna crispată
ca faţa lui poseidon
la văzul unei furtuni stârnite din senin
uite
abia ating
uite
ce valuri înalţă

stai liniştit
îmi spunea diana
nu toată lumea când e mângâiată
adoarme ca tine
parcă vrăjit
stai liniştit
vei fi un tată bătrân
dar se pare că bun
foarte bun

Fapta şi lacrimile
lui Nicolae Popa

de când ai murit
mă tot gândesc ce să-ţi scriu

indiferent cum aşez vorbele 
Dumnezeu nu-şi mai ia fapta înapoi
chiar dacă a scăpat câteva picături 
printre capetele noastre aplecate atunci
semn că i-a părut rău  

ştii ce puţini am fost
o mână
dar unde să fi încăput 
toţi cei care ţi-am deschis uşa atâţia ani
ori cei care te-am rugat
să mai răreşti ţigările?
aşa 
palele de vânt au trecut printre noi
atât de uşor
de parcă n-am fi fost acolo deloc

e cod portocaliu
nicolae
adică soarele s-a apropiat tare şi ne sărută apăsat
lumânările se aprind singure
copii de care n-a ştiut nimeni
înşurubează pe degetele părinţilor 
verighete nou-nouţe 

e cod portocaliu
şi când privesc înainte cu mâna streaşină la ochi
văd cât de greu ne strângem 
tot mai greu
niciodată nu vom fi toţi

chiar dacă 
într-un târziu 
vom fi adunaţi în acelaşi loc
ca sub un preş
sunt atâtea lucruri neştiute care ne despart de pe
acum

de când ai murit
mi-a sporit nerăbdarea ca fiică-mea să crească mai
repede
încât vorbele să prindă puterea
de a-i opri lacrimile şi de-a-i îndrepta fapta 
uneori

(din volumul în curs de pregătire, 
Moartea parafină)
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Oglinda fluidă (II)

ei bine, ieri era luni iar azi e sîmbăta
omului liber plimbîndu-şi cîinele său legat
de el fără nici un lanţ.
azi e întoarcerea ceasului înapoi
cu douăzeci şi patru de ore, cu o săptămînă, cu o lună,
cu un an, cu toţi aceşti ani pe care îi are oricine în buzu-
narul
de la spate.
administratorul spitalului municipal: azi
doctorul este pacientul ideal.
ziua-i de ceaţă prin care umbrele fug înapoi
înainte de răsărit.
nu mai căuta aici, nici acolo, nici dincolo în spate,

cerul e tare, pămîntul e moale, cartea are patru picioare
ori
aripi gata de zbor,
cartea e grea,
cu plumb în fiecare literă,
cartea e uşoară, în levitaţie, desfoliată.
un om cu cinci capete pe umeri, nu unul singur,
poetul pessoa în varianta  lui dinu
flamând, heteronimele oricui în poeme.
împăratul chien lung în cele patru
tezaure din care a ars
arborele său  genealogic ascuns în trei mii de manu-
scrise
despre seminţia sa manciuriană
şi sfîntul anton de padova inspirînd pruncul
de cinci luni să vorbească dintr-o dată
forţînd cu o clipă mai repede  ziua de sîmbătă
căci azi este luni.

dar eu sînt prizonierul sexului tău
căci asta am vrut să spun,
sclavul epocii de aur
din care nimeni nu a putut evada.
Dumnezeu este sexul absolut, hermafroditul originar,
glorie, glorie ţie, 
căci am adormit pe o mînă, am adormit pe un picior,
pe o idee, pe un deget, pe un fir de păr
ce stă să se rupă.
Dumnezeu întoarce roata la punctul zero,
care e cel de start.
înainte de a-i vedea faţa îi aud vocea pe muntele
tabor
de unde cobor singur cu zece porunci, doar atît
cît să te iau de mînă precum pe un bătrîn la trecerea
străzii unde întotdeauna ajung numai eu.

VASILE 
dAN
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SOLDATUL SCRIIND O
SCRISOARE ACASĂ

Pe marginea unei tranşei soldatul scria o scrisoare
acasă 
în poziţie de luptă scria 
avea un scris hotărât
tocmai cum fiul falnicului domn scria pe genunchi
o carte 
s-o trimită dragei sale de la Argeş mai departe

mama şi tata acasă tocmai scoteau pâinea proaspătă
din cuptor
rumenă, din spicele de anul trecut
bucurându-se de sosirea poştaşului care tocmai le
aduse un plic
din care răbufni ultima bătălie 
ei văzură tranşeea
marginea ce care fiul lor stătea şi scria 
putea fi fiul de la Rovine 
sau Oarba de Mureş

aşa a intrat el în biografia morţii 

ei văzură cătarea puştii
toată cohorta de întâmplări ce generase asfinţitul 
cu ultimele raze de soare plutind peste armate
ce-apărau fiecare legea scutului 
a păscutului
să te-ntorci victorios îi spuseră ei cu gândul la scut 
încredinţaţi că vorba-l ajunse de viu 
dar fiul mărşăluia mai departe 
mărşăluia cu visele toate.

CAL ROŞCAT
În peisaje tu eşti cel mai tânăr 
şi ai în lucru un hectar arat

umplut cu buruieni si pălămidă

prezenţa ta e plină de rugina.

lucrezi la rampă, la-ncărcat rutină 
gunoi de grajd descarci în carantină

ai oasele latine şubrezite 
povara masculină, rebegită

vâsleşti pe lac, vâsleşti în orice parte 
memoria te poartă prin cetate

să remorchezi la vise _ chiar deşarte 
să unelteşti la brazde delirante 
ce nu vedem ne umple de-ntristare 
tot ce vedem şi-ascunde sensu-n mare

amurgul e pe deal un cal roşcat 
peste cuvinte goale înşeuat 
un trup de neputinţă şi teroare 
azi lumea-nvaţă nu să dea târcoale 
la vama vieţii, ci la abator 
unde sfârşeşte sângele un dor

LA NOUA ADRESĂ

La noua adresă abia au adiat câteva seri
abia am cunoscut un izvor
deja simt o schimbare în braţul drept
cu care puneam florile-n cană
cu care d-am de mâncare la zei

la noua adresă ploua
o luminiţă încinsă acolo
a început germinaţia
pământul uscat absoarbe toate concluziile

chiar apostolii noaptea dorm 
abia perceptibil

la noua adresă e încă lumină
târziul nu se grăbeşte
din când în când vieţuirea decade
şerpii neantului coboară trişti
la noua adresă
timpul e-n creştere.

GAVRIL MOLdOVAN
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A debutat  în culegerea Şapte tineri poeţi ( 1989 ) cu grupajul Cer cuvântul. După care a mai
publicat: Peştera mâglei ( 1996 ), Teama de scris (2002 ), Mesaje din ocnele paradisului (2003 ) şi
Râul Zero şi plopul fără soţ (2007). Din 2003 locuieşte cu toată familia în Italia, continuând să scrie.
Actualmente este în lucru la Timişoara un volum de poeme în limba italiană, îngrijit  şi tradus de Vior-
ica Bălteanu, prefaţat de criticul literar Adrian Dinu Rachieru. Are pregătite pentru tipar două cărţi:
Motivul oglinzii (poeme) şi  PUZZLE SAU DE CE COPACII SUNT GALBENI (roman).

* * *

“Ce e poezia ne-o spune şi poetul Iurie Bojoncă din preajma Veneţiei:”Mi-e dor de poezia mea / rămasă
acasă / vreau s-o citesc chiar acum / să-i mai adaog un cuvânt”... „Căci puterea unui singur cuvânt”
nu-i dă pace să trăiască, prin „umbrele lui semantice”, „câmpurile lui lexicale” care devin

o iluzie vagă
o himeră în pustiu
o săritură în prăpastie.

„Nu vă gândiţi” ne dă acest sfat Iurie, „la tăcerile lui Blaga / ori necuvintele lui Stănescu / e
altceva la mijloc (s.n.), e desigur săritura în prăpastie.

Dar poetul doarme cu maşina de scris pe aceeaşi pernă, cu ea râde şi plânge, „ca două texte”,
într-un fel spontan, irezistibil de jucăuş şi inspirat. Apoi îi revin în suflet poeme nemuritoare, desigur
ale lui Eminescu:

„E ca în minte să te am...”
„Lîngă lacul cel albastru...”
„Ea din trestii să răsară...”
„Numai eu ştiu să le-ascult...”
„Ale tale doruri toate...”

(Mesaje din ocnele paradisului)”

Svetlana Paleologu-Matta,
Elveţia

(fragment din eseul „Eminescu şi abisul ontologic” apărut în a treia ediţie la 
Editura AUGUSTA, Timişoara, 2007)  

IURIE  BOJONCă
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E unicul meu poem
pe care-l fac
dintr-o respiraţie
aşa s-a întâmplat
că eram singur
dar nu chiar atât de singur
cu mine mai era cineva
şi tu mă întrebai curioasă
cine era acel cineva
iar eu îţi răspundeam 
ca un ecou
că acel cineva
era o femeie
a mea
care se numeşte
moarte
nu mă lua

*  
moarte 
nu mă lua
că eu nu fac teorii
despre poezie
doar îcerc să-ţi spun
ce mă doare
şi nici tu nu faci teorii
de dragul teoriilor
tu spui ce te doare
astfel noi ne stoarcem
tot ce ne trebuie
tu – bogăţie
eu – sărăcie
tu eşti lucidă
eu sunt nebun

*
eu sunt nebun
tu eşti lucidă
dar mie
îmi place de mine
când sunt aşa
precum şi ţie

îţi place de tine
când cuvinte 
frumoase îţi spun
mie îmi place de mine
şi bine ştiu
mai ales atunci
când scriu

*  
când scriu
mai ales atunci
sunt cel mai singur
cum n-am mai fost
niciodată
sunt cel mai străin
şi abia la urmă
parcă îmi dau seama
că iubire înseamnă
o altă fată
fără de viaţă
şi fără 
destin
mai singur ca azi
nu voi fi nicicând
cum n-a mai fost
nici un om 
pe pământ

*  
cum n-a mai fost 
nici un om 
pe pământ
nu voi fi nicicând
eu sunt
de tine aproape
dorm 
sub ale tale
pleoape
eu sunt
la tine ajuns 
şi mi-i teamă
de acest adevăr

FĂRĂ TITLU
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dureros de plăcut
eu sunt
mai mult decât crezi
eu fac aşa
ca în visul tău
să mă vezi
eu sunt tine
tu eşti mine
mereu
nu mai găsesc 
nici un loc
neprihănit
intru în flăcări
de foc
purificare
stelele
au ars cerul
şi plouă
pentru ultima oară

*   *   *

Aseară am dormit cu maşina de scris 
ambii pe aceeaşi pernă 
aşa cum ne-au urat
toate rudele la nunta noastră
şi maşina era obosită
după o zi grea de muncă
dar eu îi sărutam alfabetul
plin de vopseaua neagră a vremii
fiindcă îndrăgostiţii nu văd nimic
ei citesc cu buzele
ca orbii cu degetele.
Bunăoară litera „a” 
era  atât de frumoasă 
perfectă la chip şi la suflet
precum a fost colega mea de clasă
din banca a treia
rândul de la fereastră

rămasă acolo
într-un peisaj şcolăresc
de amintiri nevinovate.
Litera „d” era zveltă 
şi când îşi lăsa gura dulce 
pe foaia cea imaculată
semăna leit cu o fată 
din clasa a X-a „B”
după care băieţii toţi
îşi pierdeau capul.
Litera „i” avea o beretă micuţă 
cu ochii mari şi uimiţi
îmbălsămată de parfumuri
încerca să ne scoată din minţi
cu zâmbetul plin de enigme
şi noi cu maxilarul căzut
bolnavi de tot ce vedeam
prima oară în viaţă
apoi alte litere minunate
mi s-au plimbat prin imaginaţie
căci eram la facultatea de l-i-t-e-r-e
şi nu la cea de cuvinte.
Spre dimineaţă 
au venit pe furiş 
ca nişte flori
ca nişte fragi
literele mele
cele mai dragi
readucându-mi în suflet
poeme nemuritoare:
„E ca în minte să te am...”
„Lângă lacul cel albastru...”
„Ea din trestii să răsară...”
„Numai eu ştiu să le-ascult...”
„Ale tale doruri toate...” 
...dar fiindcă iubito aseară 
nu erai lângă mine
te-am schimbat cu maşina de scris
şi ea a fost atât de sexy
am râs împreună
apoi am plâns
cu două texte.
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BOGdAN MIHAI dASCăLU

Moda retro: idila

Personaje
El, 45 ani
Ea, 43 ani

decorul
Sufrageria unui apartament încăpător, bine

mobilat. Scena e împărţită în două, astfel încât, într-
o parte, se află masa cu câteva (eventual 4) scaune
în jurul ei, iar în cealaltă, e un colţ format din trei fo-
tolii şi o canapea. Toate sunt orientate spre un tele-
vizor. Între unul dintre fotolii şi canapea se află o
măsuţă cu un telefon. În rest, decorul poate cuprinde
tablouri, dulapuri etc., cu condiţia să nu fie prea
încărcat şi să dea astfel o senzaţie de asfixie. Totul
trebuie să respire şi fiecare obiect în sine să iasă în
evidenţă. De evitat dezordinea, precum şi eventuale
ziare ori cărţi.
Întuneric. La ridicarea cortinei, scena se luminează
încetul cu încetul. Până la apariţia lui, nu se aude
niciun zgomot. El intră după o vreme. E îmbrăcat
într-un costum cenuşiu, cu o cravată maro şi are o
servietă în mână. Se uită prin încăpere, apoi se în-
dreaptă spre canapea, pe care îşi va lăsa, pe parcursul
replicii, geanta.

El: - În sfârşit, acasă. Am avut o zi lungă, în care am
fost înconjurat numai de oameni care nu vroiau să
fie în preajma mea. Am să mă odihnesc şi am să
mănânc. Trebuie să profit de acest timp ce îmi este
oferit, în care pot să fac ce vreau. Am la dispoziţie
exact trei ceasuri, după care trebuie să mă culc.
Dimineaţa mă scol de fiecare dată la şase, fiindcă tre-
buie să fiu la opt la serviciu. Seara ajung la nouă
acasă. Aici profit de fiecare clipă pentru a-mi satis-
face dorinţele. Tot ce vreau e să mă odihnesc şi să
mănânc. Apoi să dorm. Sunt tare obosit. La fiecare
sfârşit de săptămână, mergem la cumpărături,
mergem în vizită, ne odihnim şi mâncăm. Uneori,
seara, bem un vin scump şi mâncăm brânză de cali-
tate. De două ori pe an, facem câte un concediu. Iarna
la munte. Închiriem o cabană la Davos. Avem mulţi
bani, fiindcă amândoi avem firmele noastre, în care
avem funcţii de răspundere. Vara mergem în sud,
unde închiriem o vilă. Uneori şi un yaht. Din când în
când, mergem şi în delegaţie, dacă timpul ne-o per-
mite, dar niciodată împreună. Nu lucrăm în acelaşi
loc. Ne vedem seara şi dimineaţa. Cel mai mult timp
împreună îl petrecem în concedii şi la sfârşit de săp-
tămână. În acele clipe, avem senzaţia că întreaga
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lume ne aparţine. Suntem încă tineri şi ştim să ne dis-
trăm. Mâncăm, ne odihnim, bem câte un vin bun,
mâncăm brânză de calitate. Avem grijă de sănătatea
noastră, nu exagerăm cu nimic. În zece ani, vom în-
cepe să jucăm golf, dar, deocamdată, suntem prea
tineri pentru acest sport. Văd că masa încă nu este
pusă, ceea ce înseamnă că soţia mea nu este acasă.
De fiecare dată când ajunge acasă înaintea mea, pune
masa. Astfel realizez că e acasă. E un sistem bun,
care nu a dat, până acum, niciodată greş. Suntem
tineri şi avem grijă de noi. Nu exagerăm cu nimic,
aşa că nu avem nevoie de medici. Dacă ar fi cazul,
avem destui bani ca să ne cumpărăm cele mai
scumpe medicamente. Acum am să mă odihnesc
înaintea televizorului şi am să o aştept pe soţia mea.
Trebuie că a avut o zi lungă, din moment ce nu a
ajuns încă. Sunt ore suplimentare, aşa că nu trebuie
să mă îngrijorez. Ele sunt cel mai bine plătite.

Intră Ea. Nu îl vede de îndată. E îmbrăcată într-un
costum cenuşiu (fustă şi sacou), iar la gât are o eşarfă
maro. Duce cu sine o servietă. La finalul replicii, se
va aşeza lângă El, pe canapea.
Ea: - Trebuie că am ajuns acasă, din moment ce sunt
aici. Am păţit treaba asta de multe ori, aşa că acum
merg la sigur. Am avut o zi lungă, plină de eveni-
mente bizare. Cafeaua de la ora zece s-a răcit mai re-
pede decât ceaiul de la ora cinci. E o treabă tare
ciudată, fiindcă secretara mi le aduce la fel de repede.
Normal ar fi fost să fie invers, căci fierbătorul de apă
e ceva mai departe decât filtrul de cafea. Adminis-
tratorul mi-a mutat biroul din dreapta în stânga.
Acum, lumina îmi cade, până la miezul zilei, din faţă
şi din stânga. Telefonul a ajuns mai aproape de mine,
dar dosarele sunt mai departe. La plecare, portarul
mi-a sărutat mâna mai îndelung ca de obicei. M-a
trecut un fior prin tot corpul, fiindcă are nişte buze
tare senzuale. E însă doar un portar şi nu avem nimic
în comun. Succesul unei căsnicii ca a noastră, bazată
pe dragoste, încredere reciprocă provenită din în-
credere, care încredere vine din sinele nostru cel mai
adânc, tandreţea orelor tandre petrecute împreună,
siguranţa pe care ţi-o dă celălalt atunci când ştii prea
bine că e celălalt şi nu un altul, incredibila fericire
pe care o ai atunci când ştii că ai ceva în comun cu
cel ce îţi e alături, ceva ce nu mai ai cu nimeni
altcineva în comun şi, mai mult decât atât, toate astea
sunt sentimente ce îţi transformă iubirea în iubire mai
mare şi te face să lupţi cu toată fiinţa ta împotriva
portarului, chiar dacă buzele lui te-au electrizat de
atâtea ori. Văd că sunt singură acasă. Am să mă odi-
hnesc puţin. În curând, o să vină şi soţul meu şi o să
mâncăm. O să mă sărute de noapte bună şi ne vom
culca. Când se face dimineaţă, va începe o nouă zi,
chiar dacă unii zic că ea începe la miezul nopţii.

Acum o să îmi aprind o ţigară şi o să mă odihnesc la
televizor.
El: - Acuşi începe filmul din seara asta. E extrem de
palpitant. Îmi aprind o ţigară şi mă pregătesc.

Deodată, soţii  se descoperă. Par uimiţi. Fiecare îşi
aprinde o ţigară.

El: - Aici eşti? Probabil că dormeam când ai venit!
Ea: - Nici nu te-am observat. Eram adâncită în gân-
duri. Am crezut că nu eşti acasă. Ce bizar!
El: - Am avut o zi teribil de grea. Îmi este foame şi
vreau să mă odihnesc.
Ea: - Nici nu ştiu dacă, în afara timpului cât am şezut
aici, am stat jos azi. Am să mă odihnesc şi am să mă
uit la televizor.
El: - Putem mânca şi mai târziu. Până atunci am să
fumez, ca să-mi mai taie pofta de mâncare.
Ea: - Ce bine că suntem iarăşi împreună! De abia
aştept să mă strângi mai târziu în braţe.
El: - Acuşi începe filmul şi nu ştiu ce am făcut cu
telecomanda. Vrei să aduci încă o scrumieră?
Ea: - Mă enervează reclamele astea. Sunt teribil de
lungi, de anoste şi nimeni nu se uită la ele. Ar trebui
să schimbi postul. Şi aşa nu vine nimic interesant.
Vrei să-mi dai telecomanda?
El: - Ia te uită, ce curios! Trebuie să ne luăm şi noi o
chestie din asta. Cum îi zice?! ... Lasă că mai vine
odată.
Ea: - Cred că m-am aşezat pe telecomandă.
El: - De când caut telecomanda asta! Ar trebui să dai
mai tare.
Ea: - Peste tot, numai reclame. Am auzit că în Amer-
ica e un post numai cu reclame şi celelalte nu mai
dau deloc. Trebuie că acolo la unii le merge bine, la
alţii rău. Ce societate curioasă!
El: - Bine că exact acum trebuie să schimbi postul!
Ea: - Ar trebui să mergem acolo la vară. Am auzit
atâtea despre ţara asta, încât nu se poate să nu mă
fascineze.
El: - Dacă tot nu vrei să te uiţi cu mine, măcar pune
pe ce era. Imediat începe un film şi vreau să-l văd.
Ea: - Europa în sus, Europa în jos! Mereu în acelaşi
loc. Să ştii că acum vreau să traversăm, în sfârşit,
oceanul. Ai să vezi ce frumos va fi!
El: - Vrei să aduci încă o scrumieră? Nu ajung bine
până la asta şi nu mă pot ridica. Trebuie să mă odih-
nesc, fiindcă am avut o zi extrem de lungă. Cred că
ţi-am povestit cum a fost.
Ea: - Fascinant. O să vedem dacă găsim ceva scump
de închiriat. Cu cât e mai scump, cu atât se apropie
de ceea ce ne dorim noi. Ah, cât de mult mă bucur!
Cred că sunt chiar fericită, dar nu ştiu sigur.
El: - Trebuie că deja a început filmul. Am să schimb
eu, dacă nu o faci tu. Ne vom uita împreună, pentru



că sunt sigur că nu o să îţi pară rău.
Ea: - Câte luni mai sunt până la vară?
El: - Aşa! Genericul. Tocmai la timp. Ce ţi-am tot
spus? Să schimbăm, până nu începe. Ştii că nu îmi
place să văd filme deja începute.
Ea: - Depinde când începe vara. Eu consider că în
iunie. Lunile de vară sunt, după mine, următoarele:
sfârşit de mai, iunie, iulie, august, septembrie şi în-
ceput de octombrie.
El: - Incredibil! Iar sunt reclame. De ce vin reclamele
mereu după generic?
Ea: - Atunci plecăm la sfârşitul lui iulie şi ne în-
toarcem la începutul lui august. O să sun mâine de
la birou.
El: - Avem noroc că e una dintre cele scurte. E un
nocroc de care trebuie să ştii să te bucuri, fiindcă nu
îl ai de două ori în timpul unui film.
Ea: - Deja s-a umplut scrumiera. Abia ai schimabt-o
şi uite că iar e plină. Ar trebui să schimbi din nou, nu
crezi?
El: - Aş bea un pahar de vin roşu şi aş mânca nişte
brânză. Mă simt teribil de bine!
Ea: - Cred că începe un film. Simt cum încep să mă
odihnesc. Filmele mă relaxează şi mă fac să adorm.
În două ore trebuie să ne sărutăm de noapte bună.
El: - Am impresia că vom vedea un film bun. Pe
acestea le recunoşti de la bun început. La fel se în-
tâmplă cu filmele proaste. Ce bizar! Pe amândouă le
recunoşti de la început. În cazul ăsta, un film poate
fi bun de la început, dar poate fi şi prost de la început.
Ea: - Nu credeam să fie o crimă de la început. Dacă
ar fi un film de groază, ar învia şi nouă ne-ar fi frică.
Dacă ar fi fost o comedie, n-ar fi mort şi noi am râde.
Dacă ar fi un film poliţist, ar muri încă o duzină şi
noi ne-am întreba de ce. Dacă ar fi un film de
dragoste, ar muri şi iubita şi noi am suferi cu ei. Dacă
ar fi o dramă, ar fi murit pentru un scop nobil şi noi
am crede că pentru noi. Dacă ar fi fost o piesă de
teatru, aşa ceva nici n-ar fi existat. Ce interesante
sunt toate lucrurile astea!
El: - Iar s-a umplut scrumiera. Parcă înainte ai schim-
bat-o şi iar s-a umplut. Ceva nu e în ordine. Fie nu
se mai goleşte cum trebuie, fie fumăm prea mult.

Sună telefonul.

El: - Sună telefonul.
Ea: - Sună telefonul.
El: - Telefonul sună în continuare.
Ea: - Trebuie să dau mai tare.
El: - E absolut enervant când te întrerupe de la film.
Ea: - E extrem de enervant când nimeni nu răspunde.

Telefonul se opreşte.

El: - S-a oprit.
Ea: - E extrem de enervant când se opreşte. Vrei să
vorbeşti cu cineva şi nu ai cu cine.
El: - M-a scos complet din atmosferă. Nici nu mai
pot urmări filmul.
Ea: - Poate că era una dintre prietenele mele.
El: - Am să schimb canalul. Am să mă răzbun pe tele-
vizor şi am să schimb canalul.
Ea: - Nu am prietene, dar am secretare.
El: - Firma noastră de cablu e minunată.
Ea: - Nu am cunoscuţi, dar am angajaţi.
El: - Plăteşti ceva mai mult, dar ştii că ai tot atâtea
canale câte are şi televizorul.
Ea: - Poate că a fost portarul.
El: - Am o telecomandă extrem de performantă. Pot
schimba posturile când vreau.
Ea: - Nu ştiu niciun portar. La birou avem un liftier
în livrea, care îmi duce poşeta.
El: - Televizoarele s-au dezvoltat teribil. Vezi la ele
tot felul de lucruri.
Ea: - Cred că secretara se culcă cu liftierul. Am s-o
concediez.
El: - Sunt abonat la o serie de posturi unicat. Văd şer-
pii în găurile lor şi maimuţele din scorburi. Mă simt
bine, pentru că îmi pot permite toate astea.
Ea: - Ar fi trebuit să răspund. Poate că cineva ar fi
vrut să ne invite la cină.
El: - Cel mai scump post e cel în care familia regală
e filmată cu camera ascunsă.
Ea: - Dacă aş fi răspuns, acum m-aş fi uitat la film.
El: - Ştiu bunele maniere, pentru că le aplic în orice
situaţie.
Ea: - Dacă m-aş fi uitat la film, acum aş şti despre ce
este vorba.
El: - Un individ singur nu poate aplica toate
manierele deodată.
Ea: - Dacă aş şti despre ce este vorba, aş fi captivată.
El: - Vreau să mă uit la o emisiune despre afaceri. E
un televizor performant şi prind multe canale. Pot să
văd ce vreau şi chiar văd.
Ea: - Dacă aş fi captivată, ar fi pentru că sunt o per-
soană cultă.
El: - Vreau să îmi aprind o ţigară şi să o fumez toată.
Mi se pare extrem de elegant.
Ea: - Pentru că sunt o persoană cultă, îmi iubesc băr-
batul.
El: - Vreau să beau un pahar de vin roşu.
Ea: - Pentru că îmi iubesc bărbatul, stau cu el în
fiecare seară.
El: - Vreau să savurez ce e de savurat.
Ea: - Pentru că stau cu el în fiecare seară, nu ieşim
în oraş.
El: - Ştiu multe lucruri ce pot fi savurate şi le savurez
savoarea tuturor.
Ea: - Pentru că nu ieşim în oraş, ne simţim bine.
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El: - Scrumiera e plină şi eu fumez în continuare.
Ea: - Dacă nu ieşim în oraş, ne simţim bine.
El: - Sunt un om fericit şi mă relaxez în fiecare zi.
Am o viaţă împlinită.
Ea: - Telefonul e un obiect.
El:- Puţini oameni îşi pot permite să se relaxeze. Eu
sunt unul dintre ei.
Ea: - Televizorul e un obiect mai mare.
El: - Relaxarea e un atribut al bunăstării.
Ea: - Casa e un obiect şi mai mare.
El: - Sunt un om înstărit şi trăiesc în bunăstare. Mă
întind când vreau pe canapeaua mea şi petrec în
fiecare zi trei ore cu soţia. Ne uităm la televizor şi ne
bucurăm de ceea ce am realizat.
Ea: - Clădirea cu birourile e cel mai mare obiect pe
care îl posedăm. Avem de toate, de la mic la mare.
El: - Să ai o soţie cultă, inteligentă şi să arate bine e
o raritate. Sunt cu atât mai fericit că am parte de aşa
ceva.
Ea: - Văd o reclamă interesantă. Îmi place pentru că
mă atrage.
El: - Sunt un om stilat, cu mult stil.
Ea: - Nu tot ce e atrăgător e atractiv.
El: - Am stil, am bun-gust, am o soţie, am o viaţă
conjugală, am trei ore de relaxare. Şi toate astea se
repetă zi de zi.
Ea: - Aş mânca o langustă.
El: - Sunt ceea ce sunt şi îmi place.
Ea: - Toţi oamenii înstăriţi mănâncă langustă.
El: - Nu e nicio diferenţă între mine şi mine.
Ea: - Am mâncat ieri două languste. Asta pentru că
suntem fericiţi şi ne merge bine.
El: - Cel mai important e să poţi să fii tu însuţi, adică
cel ce eşti.
Ea: - Ieri am mâncat două languste fiecare.
El: - Eşti pentru că eşti.
Ea: - Viaţa e minunată. În curând, ne vom culca şi
mă va săruta de noapte bună. Aştept asta de-o zi în-
treagă şi mă bucur de parcă ar fi pentru prima oară.
El: - Nu exişti decât prin tine şi prin ceea ce ai.
Ea: - Azi am mâncat icre negre la dejun.
El: - Nu am avut întotdeauna, dar acum am.
Ea: - Era o vreme când le mâncam pe pâine. Cu
lămâie şi cu pâine.
El: - Trebuie să schimb canalul. Nu pot suferi
reclamele la detergent.
Ea: - Acum le mâncăm cu lingura. E mai scump, dar
nu ne interesează. Putem mânca şi cu polonicul.
El: - Ceasul meu valorează cât casa altuia.
Ea: - Nu calc decât în societatea cea mai elevată. Nu
calc niciunde, pentru că am ajuns atât de departe.
El: - Averea şi omul sunt singurele valori ale familiei
noastre.
Ea: - Dintotdeauna am preţuit mâncarea scumpă.
El: - Vreau să îmi cumpăr şi eu un astfel de costum.

E la modă şi îmi stă bine. Sunt convins că îmi stă
bine pentru că e la modă.
Ea: - Mâncarea scumpă şi cea fină e pe cât de fină,
pe atât de scumpă.
El: - Am câte costume, atâtea cămăşi şi cravate.
Ea: - În fiecare seară stăm unul lângă altul.
El: - Sunt om, pentru că am mâini şi picioare.
Ea: - Ne suntem suficienţi, pentru că lumea care ne
înconjoară îşi e suficientă.
El: - Am cap şi păr. Unghii şi oase. Sunt bine făcut şi
teribil de sănătos.
Ea: - Nu cunosc oameni care să stea mai aproape unii
de alţii.
El: - Citesc ziare şi reviste. Sunt informative şi îţi dau
ceea ce îţi lipseşte.
Ea: - Dragostea noastră e mai trainică pe clipă ce
trece. Vom petrece încă o lună de miere.
El: - Televizorul îţi dă imagini. Ziarele îţi dau edu-
caţie. Sunt un om modern.
Ea: - Inelul meu de logodnă valorează mai mult decât
altele la un loc. Îmi este drag şi îl preţuiesc. Nu îl
port niciodată, pentru că îi ştiu valoarea.
El: - Nimic nu mă impresionează, dacă nu ai mai
multe.
Ea: - Reclamele sunt nefolositoare. Am de toate.
El: - Scrumiera e plină şi eu nu fumez.
Ea: - Ieri am ajuns acasă la aceeşi oră ca şi azi.
El: - În  pivniţă avem şampanie şi vin.
Ea: - Mâine voi ajunge acasă la aceeaşi oră ca şi azi.
El: - Soţia mea bea la fel de mult vin ca şi mine şi
mănâncă exact la fel de multă brânză ca şi mine. Ne
potrivim de minune şi ducem o căsnicie model. E
mai bine să bei vin decât să bei apă. E mai bine să
faci totul în doi decât de unul singur. Sunt un privi-
legiat şi un răsfăţat, viaţa îmi dă totul, iar eu mă
bucur de ea.
Ea: - Trăim într-un oraş, deşi putem trăi şi la ţară.
Sunt mulţi oameni aici, dar nu cunoaştem niciunul.
Suntem astfel, pentru că ne place să fim noi înşine şi
să nu ne confundăm cu alţii.
El: - Îmi este sete. Cred că mâine va ploua.
Ea: - În oraş e şi un circ. La ţară nu există circ.
El: - Vremea se schimbă, deci nu e constantă.
Ea: - Noi nu mergem la circ. Nu mergem la cine-
matograf şi nu mergem la teatru. Avem un televizor
teribil de modern, pe care mulţi nu-l au.
El: - Eu nu sunt ceea ce par şi ceea ce sunt. E o mică
diferenţă, dar nu ştiu care anume.
Ea: - Nu mai este mult şi mă va săruta. Ştiu asta, pen-
tru că ieri a fost la fel. În acea clipă trăiesc viaţa mai
intens.
El: - Nu fac niciodată cumpărături, pentru că avem
de toate.
Ea: - Siguranţa zilei este la fel ca şi siguranţa nopţii.
Noi le avem pe amândouă.



El: - Tot ce am e nobil, deci eu sunt nobil. Am un cer-
tificat pentru bunurile mele, dar nu şi unul nobiliar.
Ea: - Odihna e cel mai important moment al zilei.
Trăim într-o lume în care lucrurile sunt aşa cum sunt.
El: - Cred că fericirea depinde de mine, la fel cum
depinde de oricine.
Ea: - Omenirea e un morman de oameni.
El: - Sunt oameni care mai şi mor. Sunt oameni care
nu mai sunt. Eu sunt pentru că sunt.
Ea: - Canapeaua are două locuri, pentru că suntem
doi. Ne putem permite orice alt tip de canapea.
El: - Legumele şi fructele au calitatea de a fi legume
şi fructe. Deci vinul şi brânza au aceeaşi calitate.
Ea: - Orice canapea de două persoane e mai val-
oroasă decât una de cinci.
El: - Odihna nu poate fi decât de calitate. Nu cunosc
să fie odihnă de mâna a doua.
Ea: - Canapelele extensibile sunt inutile, din moment
ce există paturi.
El: - Nu vreau animale pentru că sunt animale. Nu e
o calitate, ci un fapt.

Sună telefonul.

El: - Sună telefonul.
Ea: - Sună telefonul.
El: - Îmi amintesc foarte bine că a mai sunat.
Ea: - Poate că ar trebui să răspund.
El: - E un telefon de o calitate ireproşabilă şi sună
extrem de plăcut.
Ea: - Dacă nu răspund, nu o să ştiu cine a fost.
El: - Acest telefon e un unicat şi asta se vede după
cum sună.
Ea: - Nu ştiu cine a fost prima dată, deci nu am de
unde să ştiu dacă mă caută pe mine.
El: - Când nu mă uit la vreun film, telefonul nu mă
deranjează.
Ea: - Dacă nu o să răspund, o să mă întreb de ce nu
am răspuns.

Telefonul se opreşte.

El: - Este un obiect scump, dar sună foarte frumos.
Ea: - Nu ştiu de ce n-am răspuns.
El: - Încep să mă simt mai odihnit. Se vede că totul
îmi prieşte.
Ea: - E o seară minunată, pe care nu vreau ca cineva
să mi-o strice. Nu poţi ştii niciodată cine te caută.
Nici ei nu pot şti pe cine găsesc.
El: - Am o viaţă împlinită şi asta e totul pentru mine.
Ea: - La vară, o să mergem în concediu peste ocean.
Va fi o experienţă inedită. Ne vom bucura aidoma
unor copii şi vom fi mereu împreună. Tihna şi
înţelegerea mă ghidează în viaţă.
El: - Am o fericire interioară, pe care alţii nu o au.

Ea: - Am o rochie la fel de scumpă ca şi inelul meu
de logodnă. Nici pe ea nu o port.
Ea: - Am o pivniţă de vin şi am şi vin şi şampanie.
Ea: - Am un soţ care mă iubeşte şi care mă sărută de
noapte bună în fiecare seară.
El: - Am o casă în Elveţia, una în sud şi mai multe în
oraş, dar nu stau decât într-una.
Ea: - Am o companie, am secretare şi am mulţi an-
gajaţi.
El: - Am costume şi am ceasuri şi am maşini.
Ea: - Am inele şi am rochii şi am angajaţi.
El: - Am o soţie care mă înţelege şi am o soţie pe care
o înţeleg. Mi-e sete şi am vin.
Ea: - Am cele mai elegante toalete şi nici nu le folos-
esc pe toate.
El: - E ora când paznicii noştri încep să-şi facă mese-
ria.
Ea: - Am la birou un seif plin cu obiecte de valoare.
Are mai multe sisteme de siguranţă şi e cel mai
scump.
El: - La parter, avem un mic muzeu de icoane. Nu ne
uităm la ele, fiindcă sunt prea bine protejate. Ştiu că
le am, pentru că apar în inventar.
Ea: - Am şi acasă un seif, în care îmi păstrez bijuteri-
ile. E foarte mare şi ocupă o cameră întreagă.
El: - Îmi place arta la nebunie şi am multe tablouri.
Sunt extrem de valoroase şi m-au costat mult.
Ea: - Nu-mi port niciodată bijuteriile, deşi am o gardă
de corp care mă însoţeşte peste tot.
El: - Tablourile sunt asigurate, dar asta nu foloseşte
la nimic. Lucrurile de preţ trebuie închise bine, în
spatele unor uşi închise.
Ea: - Am diamante şi am briliante. În fiecare zi, îmi
cumpăr ceva ieşit din comun. În faţa seifului stau doi
paznici, care mă lasă doar să duc lucruri înăuntru.
Totul e prea valoros ca să mai şi scot afară.
El:  - Nu-mi admir niciodată tablourile, fiindcă toate
se află în cea mai sigură încăpere a casei.
Ea: - Am covoare cu care aş putea amenaja încă cinci
palate. Sunt extrem de scumpe, aşa că nu le folosim.
Le ţin într-o încăpere în care temperatura şi umidi-
tatea sunt constante. Orice schimbare le-ar putea dis-
truge.
El: - În pivniţă e o încăpere blindată şi care rezistă
chiar unui atac aerian. Tablourile mele sunt în sigu-
ranţă şi de aceea le şi am.
Ea: - Lucrurile de preţ trebuie păstrate.
El: - În grădină, e o casă a paznicilor. În fiecare seară
împânzesc curtea şi nimeni nu mai poate mişca.
Ea: - Siguranţa este vitală. Totul trebuie stocat şi cat-
alogat. Totul se păstrează în seifuri, departe de ochii
lumii. Te bucuri de ce ai, doar atunci când eşti în
deplină siguranţă. Orice neatenţie se plăteşte.
El: - Paznicii au câini. Sunt dresaţi să muşte şi să
ucidă. De la o anumită oră încolo, nu mai putem
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părăsi casa. Am o colecţie de vinuri de invidiat. Mi-
e sete şi gâtul mi-e uscat.
Ea: - Sistemele noastre de alarmă sunt imbatabile.
Avem senzori de mişcare, de temperatură, infraroşu,
avem senzori de greutate, de calitate, de cantitate, in-
frastructură, avem senzori de detectare, de educare
şi de staţionare. Totul e bine pus la punct şi senzorii
sunt verificaţi zi de zi. Sistemul funcţionează bine şi
de aceea e sistem.
El: - Am o colecţie de antichităţi. E atât de valoroasă,
încât nici măcar eu nu ştiu unde e.
Ea: - Nu am prieteni şi niciodată invitaţi. Siguranţa
e mai importantă şi nicio firmă de pază nu-ţi poate
garanta nimic. Paznicii noştri sunt controlaţi de alţi
paznici, care sunt controlaţi, la rândul lor, de alţii.
Trei rânduri de paznici, care nu se cunosc şi nici
măcar nu se ştiu între ei şi care, mai ales, nu se iartă.
El: - Tot ceea ce este la vedere este, în general, la
mâna a doua. Singura excepţie e televizorul, fără de
care nu ne putem relaxa, nici odihni.
Ea: - Casa noastră e un palat construit după planurile
unei închisori.
El: - În fiecare încăpere există camere de luat vederi.
Nu putem ieşi decât prin bunăvoinţa paznicilor.
Ea: - Mi-e sete şi am gâtul uscat. Avem vin scump,
dar nu bem din el. Avem vin ieftin, dar nu putem
ajunge la el.
El: - Nu există ca cineva să ne fure. Suntem atât de
bine păziţi, încât nimeni nu ar risca.
Ea: - Trebuie să te bucuri de ceea ce ai. Am peste tot
un inventar al bunurilor noastre şi, când simţim
nevoia, îl citim.
El: - Dacă cineva ar încerca să ne fure, paznicii l-ar
prinde.
Ea: - Nu facem poze după obiecte, pentru a nu le de-
teriora. Listele sunt suficiente şi, oricum, le-am văzut
în mare parte la achiziţie.
El: - Camerele video l-ar detecta. Câinii l-ar sfâşia.
Senzorii l-ar obseda. Este imposibil ca cineva să
pătrundă aici. Îmi este sete şi nu ajung la vin.
Ea: - Este deja târziu şi, în câteva minute, vom merge
la culcare. Voi primi sărutul de noapte bună, după
care ne vom uita peste inventar. Pe fiecare noptieră
e o astfel de listă.
El: - Este absolut imposibil şi absolut inadmisibil să
se întâmple una ca asta. Gâtul îmi este uscat şi simt
că mă doare.
Ea: - Îmi am averea. Îmi posed posesiunile. Sunt o
persoană fericită şi invidiată. Am un soţ şi el mă are
pe mine.
El: - Nu mi se poate întâmpla nimic, pentru că am
bani şi am grijă de tot ceea ce am. Plătesc oameni
care să mă păzească şi care îşi fac datoria. Nu mi se
poate întâmpla nimic, fiindcă ştiu să sper să nu mi se
întâmple nimic.

Ea: - Un oraş întreg ne ştie, dar ne respectă pentru
ceea ce avem. Suntem invidiaţi şi spionaţi.
El: - Mă zgârie gâtul şi nu beau vin. E mai sigur să
renunţ decât să-mi fac pe plac.
Ea: - Lumea e obsedată de ceea ce avem. Apărem în
ziare de fiecare dată când cheltuim bani.
El: - Dacă cineva ar trece de sistemul nostru de pază,
ar fi o catastrofă.

Sună telefonul.

El: - Sună telefonul.
Ea: - Sună telefonul.
El: - Nu răspund. Verifică dacă sunt acasă.
Ea: - Oare cine o fi?
El: - Poate că au trecut deja de paznici!
Ea: - Nu cred că e bine să răspund.
El: - Poate că au trecut şi de câini!
Ea: - Să nu fie vreun hoţ. Prea des sună în seara asta.
El: - Poate că au trecut de senzori şi de camerele de
luat vederi!
Ea: - E imposibil, dar altfel nu se explică. Niciodată
nu sună de trei ori la rând.
El: - Poate că au trecut de uşile blindate!
Ea: - Mi-e sete şi nu ştiu cine este. Poate că în clipa
asta cineva ne fură.
El: - Poate că vor bani pentru obiectele furate.
Ea: - Mi-e sete şi-mi fură vinul!
El: - Îmi fură icoanele!
Ea: - Îmi fură tablourile!
El: - Îmi fură ceasurile!
Ea: - Îmi fură bijuteriile!
El: - Ah, gâtul ăsta! Nu mai pot respira!
Ea: - Îmi fură hainele!
El: - Listele!
Ea: - Mi-e sete şi mă sufoc.
El: - Covoarele!
Ea: - Mili... Mă sufoc!
El: - Trili... Aer!
Ea: - Aer!
El: - I m l n f!
Ea: - K d a f n f!
El: - Î î î î î!
Ea: - Ă ă ă ă ă!
El: - A a a a a a !
Ea: - N n n n n n!

Cei doi cad istoviţi de-o parte şi de alta a canapelei.
Telefonul mai sună o vreme, după care se opreşte.

– Cortina –

Timişoara, 2-5 aprilie 2007
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BORIS MARIAN - Gherasim Luca

EvocăriEvocări

A. PORUMBOIU - Nichita Stănescu
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Viaţa şi scrisul lui Gherasim Luca
(Zalman Locker) au ilustrat un şir
de „erezii”, el neputând fi încadrat

exclusiv nici la poeţi, prozatori, avangardişti, comu-
nişti, excentrici, scriitori români, francezi, dar în
toate aceste categorii fiind prezent.  S- a născut  la
23 iulie 1913, la Bucureşti şi  în noaptea de 9 spre
10 februarie 1994, şi-a pus capăt zilelor, aruncându-
se în Sena, de pe acelaşi pod ca şi Paul Celan, într- o
stare de avansată degradare fizică şi psihică. Era şi
foarte sărac, deşi se născuse într-o familie de evrei
bogaţi, cu vilă la Balcic, etc.   Pseudoistoricul  literar
Marian Popa îl „botează” în istoria sa stufoasă
C.Goldstein (or fi toţi evreii ... Goldstein?). Iubitor
al lui Nietzsche, gravase la intrarea vilei din Balcic
deviza „Nice aici, nice unde”. A studia la liceul
„Matei Basarab”, a debutat la „Alge” (1930), fiind şi
unul dintre fondatorii acestei publicaţii avangardiste.
Nici G. Călinescu şi nici emulul târziu, N.
Manolescu nu apreciază contribuţia lui Luca, mai
mult că tânărul se ataşase şi de mişcările anticapital-
iste, comuniste, ca şi de iniţiativele avangardiştilor
puşi pe „şotii” obscene, inclusiv revista cu nume or-
ganului masculin. Publicând în 1933 „Roman de
dragoste”, Luca trimite un exemplar lui Nicolae
Iorga, care, indignat intervine, astfel că grupul de
„scandalagii” este arestat pentru a fi potoliţi de or-
ganele de poliţie. A studiat apoi, scurt timp, elec-
trotehnica, s-a retras, a intrat în presa comunistă, se
considera marxist, era prieten cu Gellu Naum, Victor
Brauner. Aflaţi în legătură cu Cominternul, cei trei
erau filaţi permanent de Siguranţă. In 1937, Luca
publică romanul „Fata Morgana”, cu conţinut ob-
scur – comunist-avangardist. In 1938 pleacă la Paris,
îl cunoaşte pe Louis Aragon, un apropiat al
Moscovei. Dar  influenţa lui Brauner determină
apropierea lui Luca de troţkişti, astfel că el se rupe
de reţeau moscovită, este exclus de cercurile stalin-
iste, din Franţa, vin în România,dar după asasinarea

lui Troţki, în august  1940, interesul său pentru
politică slăbeşte, se preocupă mai mult de artă, liter-
atură. In 1945, se produce ruptura cu gellu naum,
care se menţinuse pe poziţiile suprarealismului, pro-
comunist. Popularitatea sa creşte prin apariţia scrier-
ilor „Inventatorul iubirii”, „Le Vampire passif”,
„Moartea moartă”, „Parcurg imposibilul”, „Un
lup văzut printr-o lupă”. Prietenia cu Pasul Păun îi
inspiră lucrări de artă plastică, colaje. În 1951 emi-
grează în Israel, apoi se stabileşte , definitiv, la Paris.
A lăsat în urmă prieteni fideli, precum Bogza, Per-
ahim (acesta din urmă s-a stabilit mult mai târziu, tot
la Paris). Inovaţiile suprarealisteale  ale lui Luca nu
sunt străine de psihanaliză, inclinaţiile spre perver-
siuni, incest, crimă, mimate, desigur, îşi au sorgintea
în lecturile din Freud, dar artistul caută mereu ceva
nou, care să-l exprime plenar. Cităm o bizarerie – „
dacă aş găsi în farfuria cu supă un şoarece , aş su-
porta mai uşor, decât de ar fi un om”. Sintagme –
„cafeaua de cauciuc”, „verdele constipant”, „apa ca
un bivol”, metafore şocante, „pălăria din care
doamna consumă macaroane”, afirmaţii precum
„Umanitatea îşi merită soarta oedipiană”, repetări
de cuvinte şi sunte, pas, pat, sus, ssssss, etc, cubo-
maniile din plastica sa, toate alcătuiesc un portret
straniu, al unui artist neliniştit, considerat de unii un
farseur, de alţii, aproape un geniu. Cultura sa era di-
verrsă, încep de la origini,  prin educaţie (idiş,
română, franceză, germană) şi prin exerciţiu, contact,
cu Max Ernst, Jean Arp, Celan, Trost, călătorii prin
Europa, SUA. La noi, au scris despre Gherasim Luca
Crohmălniceanu, Pană, Ion Pop, Alexandru  Piru,
Ovidiu Morar, un atent analist al fenomenului avan-
gardist ş.a. Din păcate, nici astăzi avangarda creato-
rilor originari din România nu este recunoscută ca
importanţă în contextul european. Poreclit de pri-
eteni, Zola, Gherasim Luca a fost un luptător pa-
sionat, iubitor de adevăr, dar mizeria vieţii l-a învins
odată cu bătrâneţea. Ar fi bine să nu fie uitat.

BORIS MARIAN

Ereticul  Gherasim Luca
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ARTHUR PORUMBOIU

UN MOMENT CU NICHITA STĂNESCU
- prima variantă -

Mărturisesc de la început că o mare
sfială m-a ţinut mereu departe de
Nichita Stănescu. Ştiam, credeam

şi cred şi-acum la fel, că timpul unui geniu nu trebuie
consumat cu tot felul de chestiuni mărunte, de vanităţi
personale, ci El trebuie să însămânţeze cu lumina-i put-
ernică sufletele Patriei sale, ale lumii chiar. De aceea
căderea sa, atât de timpurie, mi-a sfâşiat total sufletul,
dar m-a umplut şi de o teribilă mânie faţă de cei care i-
au consumat orele de odihnă, de linişte, de refacere a
energiilor, uitându-se un fapt, ce pare banal dar este es-
enţial, şi anume că: Geniul este totuşi un om. Şi el
oboseşte, şi el trebuie menajat, protejat cu delicateţe şi
nu agasat de tot felul da indivizi (şi individe) însemnaţi
(însemnate) da flacăra talentului sau, pur şi simplu, de
veleitari fără şansă, însă plini de ambiţii vanitoase.

Nu m-am aflat în nici una din aceste categorii,
şi dacă paşii mei s-au intersectat în două-trei rânduri
cu al genialului poet, faptul s-a întâmplat într-un cadru
oficial, ori să-i spunem „în relaţii de serviciu”, Voi
povesti un asemenea moment nu pentru a-mi lega nu-
mele de Nichita Stănescu, poetul care nu mi-a fost pri-
eten, ci pentru că momentul relatat arată o trăsătură mai
puţin cunoscută a caracterului marelui poet, aceea de
a-şi spune clar părerea chiar când un şef (în cazul nos-
tru, şeful de secţie - Poezie, Teodor Balş, de la „Gazeta
literară” a anilor 1965-1966) are cu totul altă părere,
altă opinie critică.

Momentul respectiv s-a petrecut astfel: fiind
eu un tânăr ce aspira la poezie, şi fiind mereu respins
de gazete m-am hotărât, în vara anului 1966, când
Nichita Stănescu lucra în calitate de redactor la secţia
de poezie a „Gazetei literare”, să-i duc nişte texte lirice
pentru a avea o certitudine: dacă poetul, pe cere-l con-
sideram o stea de primă mărime, le va respinge nu-mi
rămânea decât să mă astâmpăr, iar dacă le va accepta,
atunci … să continui.

Înarmat, cu vreo şapte-opt poeme, am intrat
nu sfios (ştiam dintr-o lungă şi dureroasă experienţă că
dacă te-arăţi timorat, şansa e ca şi pierdută) ci aproape
brutal şi obraznic într-o cămăruţă a secţiei de pe bule-
vardul Ana Ipătescu nr.15. Se afla acolo şi Teodor Balş,
care mă cunoştea fiindcă existase o tentativă a eminen-
tului critic literar Eugen Simion de a-mi tipări nişte
poeme, pe care i le prezentasem în iarna anului 1964,
dar, se pare, n-au găsit ecou favorabil tocmai la secţia
condusă de Teodor Balş … Şi de data aceasta, Balş s-

a … grăbit să mă „laude”: „Tânărul cu un livresc, scrie
uscat, e un cerebral…” Şi astfel atrăgea atenţia lui
Nichita Stănescu, poetul care mi s-a părut a fi de o fru-
museţe stranie, cu ochii lui albaştri-verzi, ce păreau că
scrutează în depărtări nebănuite, şi toată fiinţa sa îmi
dădea impresia de desprin¬dere din lumea cotidiană,
de plutire într-o zonă numai de El ştiută…

La „prezentarea favorabilă” ce mi-o făcuse
Balş, am avut impresia că Nichita a tresărit, o clipă, dar
după aceea a reintrat în lumea lui …

Apoi, mi-a zis: „Să vedem textele.” Şi-a arun-
cat o privire fugară, n-a citit nimic, dar a început să-mi
explice: „Poezia nu-i ceva comun, banal, ci altceva. De
exemplu, dacă spui pasărea zboară n-ai realizat decât
o constatare banală, n-ai făcut poezie. Dimpotrivă, dacă
zici: zborul păsării e ţâşnire de săgeată pe care arcul n-
o mai putea păstra, e altceva. Începe să devină altceva.”
Şi-apoi a intrat iar în lumea aceea a lui, şi deodată,
brusc, a spus: „Asta-i! Poemele nu merg.” Eu însă nu
eram hotărât să cedez şi am ripostat: domnule Nichita,
nici n-aţi citit măcar un poem şi daţi verdicte?! Po-
emele mele nu-s banale, eu n-am spus „păsărea
zboară”, şi vă rog să citiţi două-trei titluri, dar să le citiţi
şi nu doar să le răsfoiţi.

Teodor Balş a făcut ochii mari, adică: „Uite
domnule ce curaj la acesta!” Dar Nichita n-a schiţat
gesturi de enervare ci s-a apucat să citească.

După lectura poemelor intitulate Celor căzuţi
în război şi Existenţa eroilor, tipărite mai târziu în
„Contemporanul” şi (al doilea) în „Arheologia
nopţii”, Nichita a exclamat fericit (uimindu-1 pe
Teodor Balş): „Foarte frumos, domnule. Foarte bine!
Uite, îţi propun să-i zicem In memoriam, iar la unul
dintre versurile ultimei strofe ale primului poem, un
cuvânt a fost trimis în alt loc, şi apoi l-a lecturat cu voce
tare: „Acum sună şi mai bine”. A mai citit încă două
poeme, şi-a spus: „Să mergem la domnul Utan. Te pub-
licăm”. Pe domnul Tiberiu Utan nu l-am găsit (era
chemat la Partid, spunea secretara), iar în concluzie
Nichita a zis: „Nu-i nimic. Ia-le cu tine. Mai lucrează-
le unde ţi-am arătat, şi adu-mi-le peste opt zile”. I le-
am dus. Poemele însă n-au apărut (motivele nu le
cunosc nici azi) dar faptul acela, încurajarea ce mi-a
dat-o Nichita Stănescu, m-a determinat să nu aban-
donez. Şi deşi El, acum, nu mai poate citi, nu mai poate
auzi, îi aduc pioasa mea recunoştinţă. Ca un omagiu
târziu dar necesar.
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Galeriile de artă 
“DanART” - Negreşti-Oaş 
(pictorul Dorel Petrehuş)

M-rea Bixad - Negreşti-Oaş

George Ardeleanu, D. Corbu, N. Danilov,
Salah Mahdi, Bara Abdul Baki, Nasim Nadir
(Irak), stareţul Emanoil Rus, G. Vulturescu,
N. Breban, N. Oprea, D. Ţepeneag

Satu Mare - 2009
Decernarea titlului de doctor Honoris Causa al
Univ. de Vest “Vasile Goldiş” scriitorului 
Dumitru Ţepeneag
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În critica literară, opera poetică a lui Ştefan Aug. Doinaş a fost cel mai adesea calificată
drept „proteică"1, datorită existenţei mai multor „măşti" lirice. De altfel, „masca" este
un cuvânt-cheie, în special în eseurile autorului, fapt care justifică prezenţa unei obsesii

a raportului dintre identitate şi alteritate. Titluri precum Un dialog cu mine însumi, Detronarea lui
Ego, Eu şi Celălalt, Ego, Alter şi Alter-ego, Tipurile alterităţii, Măştile adevărului poetic2, în care
autorul se referă, direct sau indirect, la propria creaţie, precum şi alte lucrări eseistice sau de critică
literară, dedicate unor texte, fie din literatura română, fie din cea universală - Limbajul ca voce
impersonală, Mitul eului modern în lirica lui (Gottfried Benn, Măştile lui Ion D. Sârbu, Lirism şi
exhibare de sine etc. - dovedesc o apetenţă pentru problema identităţii, sau, mai bine zis, a supra-
identităţii creatoare, ca structură complexă, concentrând mai multe euri.

Beletristica propriu-zisă, semnată Ştefan Aug. Doinaş, nu dezminte această perpetuă
căutare a identităţii, ţinând cont de faptul că un volum de versuri poartă chiar titlul Alter-ego, iar
celelalte propun variate tipuri de individualităţi, demonstrând astfel existenţa unei unităţi în di-
versitate.

Direcţia critică a proteismului doinaşian este, la rândul ei, eterogenă, cuprinzând atât vari-
ante pozitive, care accentuează fertilitatea creativă a unui eu ce nu se lasă procustian încadrat într-
un tipar, dar şi variante negative, denunţând continua metamorfoză a discursului liric, drept o
dovadă de inautenticitate. neintuind, în niciuna din variante, hegemonia problematicii identitare.

O abordare critică obiectivă, în sensul evaluării fiecărui tip de creativitate, şi intuitivă,
demonstrând un vizionarism al esenţei diversităţii, propune însă Mircea A. Diaconu în articolul,
sugestiv intitulat, Unul şi multiplul, vorbind despre „... datele ontice ale eului care ipostaziază
Unul în multiplu, fiinţa, în formele-i ipotetice. Succesive, ipostazele pe care le capătă eul poetic
al lui Doinaş nu sunt concurente, ci complementare. Şi apoi, doar împreună - şi în sincronie, nu in
succesivitate - ele dau măsura experienţei poetice şi existenţiale pe care Doinaş o susţine. Oricum,
măştile pe care poetul le poartă spun ceva nu privite separat, ci în complementaritatea lor, o com-
plementaritate care epuizează posibilul. Prin limbajul măştilor, poetul sondează în eul abisal, iar
experienţa poetică e un exerciţiu al explorării posibilului”3.

Pornind de la această esenţială viziune critică, care invită, prin subtext, la o explorare pro-
fundă a eterogenei tipologii de scriitură aparţinând lui Ştefan Aug. Doinaş, înţeleasă ca joc subtil
şi rafinat între un eu complex şi proiecţiile sale virtuale, pe traiectul bisensual dintre concret şi ab-
stract, dintre real şi posibil, dintre invarianta Unu şi Multiplii săi, lucrarea de faţă îşi propune in-
terogare a Psalmilor, ca spaţiu de fericită coabitare a avatarurilor fiinţei. Tentaţia ultimă la care
predispune o astfel de creaţie ar fi un portret fidel al archaeus-ului, al chipului din spatele
scenei/măştii...

CRISTINA POPESCU

Măştile alterităţii 
în Psalmii lui Ştefan Aug. doinaş

I. „Proteismul" identitar exhibat în creaţia
doinaşiană

I.1. Obsesia dialecticii identitate - alteritate. 
„Proteismul" confirmat

Şt. Aug. Doinaş,
Zilele Poesis -
Satu Mare
Laureat al Premiu-
lui Poesis pentru
Opera 
Omnia (1997)
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1.2. „Proteismul" afirmat. Mai-mult-ca-prezentul: măr-
turie a unei identităţi ce-şi asumă alterităţile

Membru al Cercului literar de la Sibiu, Ştefan Aug. Doinaş scrie o poezie erudită,
care nu se naşte dintr-o viziune directă a realităţii, conform mimesis-ului aris-
totelic, ci dintr-o realitate secundă, „a bibliotecii”, fiind, din aceste considerente,

supranumit de Gh. Grigurcu „un cetăţean al bibliopolisului”4 . Intertextul este, deci, o componentă
esenţială, fapt care nu dovedeşte lipsa de originalitate, ci denudează un eu empiric avid de cultură,
justificând un mod genuin de existenţă, în relaţie cu un eu creator, care valorifică, prin decantare
şi re-creare proprie, vasta moştenire culturală a umanităţii.

În eseul Un dialog cu mine însumi, minunat exemplu de solilocviu identitar, Doinaş de-
clară: „- Dar cu ce-ai vrea să se hrănească literatura? Mă întâmpină acea parte din mine - un
dublu al meu? - ale cărui intervenţii le voi consemna, de aici înainte, prin liniuţa dialogului. [...]

- Din poezie. Exprimarea corectă este următoarea: discursul poetic se hrăneşte din diversele
tipuri de discurs care se înrudesc cu el însuşi: discursul filosofic, (îndeosebi metafizic şi cosmologic),
discursul mitologic, discursul simbolic, discursul religios etc. [...]
- Suntem o singură persoană plurală. Adu-ţi aminte de poetul portughez Fernando Pessoa. Ca
poet, eu nu pot să fiu decât de acord cu el: în mine, de asemenea, există mai mulţi heteronimi.
Unul dintre ei eşti tu...”5

Referinţa de adeziune la afirmaţia celui care a devenit simbolul „pluridentitaţii”, este una
dintre numeroasele autorecunoaşteri ale proteismului în discuţie; autorul oferă cheia receptării
sale: identitatea lui nu trebuie căutată într-o structură fixă, uniformă şi omogenă deoarece, în mod
paradoxal, ceea ce îl singularizează este tocmai această abilitate cameleonică de însuşire autentică
a unei măşti, până la consumarea ei integrală, fapt care necesită înlocuirea cu alta.

Pentru a fi cât mai convingător, Doinaş subscrie, argumentativ, în dialogul dintre eul său
empiric şi cel creator, şi la viziunea lui Democrit despre eu, ca nefiind o substanţă, ci compus din
atomi; eul nu este decât o iluzie şi pentru asta merită să fie urât sau cosmetizat prin metamorfoză6.
Articolul confesiv se încheie, în acelaşi spirit al iluziilor create şi spulberate, cu o „poză”: „Acest
dialog imaginar are ambiţia de a mă defini; dar nu de a mă epuiza. El este sincer, în măsura în
care eu am fost în stare să mă impun mie însumi ca duhovnic. Gâlceava provocată, el se stinge
astfel în unitatea unui fel de supra-eu. Cum apar la capătul acestor rânduri: ca un individ care-
şi smulge de unde poate caracteristicile? Ca o persoană, care şi le afirmă în relaţiile cu ceilalţi?
Monadă, care nu vrea să se integreze şi să comunice? Atom, care se simte parte dintr-un întreg?

În fond, rândurile de mai sus nu pot să fie mai mult decât o fotografie în alb şi negru; ele
atestă o simplă existenţă textuală. Eu - cel adevărat - nu pot să fiu interceptat, ca orice agent
moral, decât în cadrul şi cu ajutorul unui alt limbaj - limbajul faptelor”7.

II. Dialectica identitate - alteritate în Psalmi.
II.1. Psalmul — discurs dialogic sau monologic?

În virtutea unei analize a raportului dintre alteritate şi identitate în Psalmii lui Ştefan
Aug. Doinaş, se impune iniţial o cercetate a competenţelor dialogice/monologice ale
psalmului, ca specie literară. Considerat esenţial confesiv, acesta devine activ în cadrul

genului liric, accentul deplasându-se, în acest caz, pe dimensiunea sa monologică. Poezia psalmis-
tului este un solilocviu ce împrumută masca dialogismului, în vederea denudării propriei identităţi
prin raportare la o transcendenţă ipotetică. Discursul beneficiază astfel de paternitatea singulară a
emitentului, conştient şi resemnat în privinţa direcţionării vocii sale către un neant incapabil de
răspuns.

Ne situam aici în sfera poeziei moderne în descendenţă baudelairiană, filtrată prin Mal-
larmé şi Valéry, pentru care discursul poetic este exclusiv liric, intransigent în ceea ce priveşte
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coruperea cu impurităţi specifice celorlalte genuri literare8. Dimensiunea poemului are o infinită
importanţă, căci tentaţia textului lung aduce cu sine pericolul pierderii în epic (dramatic, în cazul
dicotomiei de faţă). Marele Anonim blagian se identifică astfel cu Dumnezeul mut din proprie
voinţă al lui Arghezi, care priveşte, „nemuritor şi rece" drama psalmistului însetat de concreteţe.

Situaţia este oarecum diferită în Psalmii lui Doinaş: structură proteică, deci imposibil de
cuprins într-o tipologie atitudinală singulară, ca toţi psalmiştii moderni, de la Al. Macedonski în-
coace, poetul este, într-una dintre ipostaze, inter-/locutor al unui raport dialogic genuin. Psalmul
XXIII, în care dialogul este marcat prin semnul grafic aferent, este o succesiune de replici, mărturie
a unui Dumnezeu cooperant verbal: ,,- Eliberat de patima măruntă/ a Creaturii, nu râvni la nuntă!/
Nici floarea, nici iubita să nu-ţi stea/ în pragul sufletului tău de stea./ Acestea-Mi sunt adeverire.
Însă/ fiinţa Mea nu poate fi constrânsă/ Să-mbrace forme de făpturi sau fiorì...”9. Poetul apare în
postura privilegiatului receptor, prin însăşi condiţia superioară de „eliberat” natura limitativă a
„Creaturii”, remarcându-se o ascensiune, atât spaţială, spre celestul sacru, cât şi axiologică, către
esenţa transcendentală, ca termen de opoziţie pentru om.

Ascensiunea nu e însă totală, se opreşte într-un neant nedefinit, cvasi-divin, dat fiind ac-
centul pe care Rostitorul îl pune pe interdicţia comiterii hybris-ului, operant la nivelul limbajului
cu ajutorul imperativului negativ autentic („nu râvni”) şi al celui mascat prin conjunctivul negativ
(„să nu-ţi stea”). Este perceptibilă prezenţa discursivă a intertextului: eminescian (replica pare o
„scoatere” creativă din context al unui fragment din conversaţia lui Hyperion cu Demiurgul, im-
perativ „sfătuit” de cel din urmă să renunţe la o anulare a propriei identităţi imuabile, din consid-
erente superioare - menţinerea echilibrului universului), barbian („nunta” pare similară celei
preaslăvite de Ion Barbu, în accepţia de aspiraţie, prin contopire cu divinul, la stadiul pur de increat,
dematerializat, ferit de pericolul perisabilităţii prin metamorfoză, de o existenţă etern latentă) şi
cel blagian (refuzul categoric al divinităţii de a se materializa în „formă de făpturi sau floare”
este un refuz al panteismului ce străbate o parte a poeziei lui Blaga).

Replica poetului este edificatoare pentru concepţia sa, exprimată şi eseistic10, potrivit căreia
una dintre feţele paradoxului divin este prezenţa prin absenţă: „ - Ah, Dumnezeule! Tu mă-nfiori/
cu marea Ta prezenţă, care-i lipsă,/ asemeni unui soare în eclipsă”11.
În actualitatea epocii noastre, conceptul de identitate este unul dintre privilegiaţii cărora li se acordă
atenţia constantă a unor minţi analitice recunoscute şi, implicit, o infinitate de pagini critice spre
o cât mai exactă definire (paradoxal, această consistenţă de opinii, edificatoare în intenţie, nu
sporeşte, uneori, decât confuzia). Una dintre perspective revine constant, fiind unanim acceptată:
problema definirii identităţii trebuie iniţiată în spaţiul esenţial al dialogului.

Traducând celebra carte Ich und Du, a lui Martin Buber, Doinaş aderă la principiul aces-
tuia: „La început a fost Relaţia!”12 Domeniul de manifestare identitară a relaţiei se află în dialog,
ridicat implicit, prin contaminare pozitivă, la statutul de concept de studiat, deoarece în interiorul
lui se „dezveleşte” diferenţa unui individ faţă de altul. Psalmul dialogic devine, din acest punct de
vedere, o modalitate artistică de afirmare a propriei individualităţi în raport cu divinitatea; numai
că identitatea „de astăzi” se dezice de a mai fi un dat fix, autarhic şi recognoscibil, şi se vrea con-
struită, născută continuu prin Relaţie, ceea ce presupune că, prin dialog, individul nu îşi afirmă
numai diferenţa, ci o şi anulează, în măsura în care asimilează fragmente din „diferenţa specifică”
a celuilalt. Totul devine o negociere tensională între genul proxim şi diferenţa specifică, negociere
creatoare de identitate.

Psalmul lui Doinaş este o încercare de ascensiune la o condiţie superioară fiinţei umane
prin „contaminarea de Dumnezeu”, încercare parţial reuşită, având în vedere limita explicit impusă
de Acesta. Refuzând materializarea, divinitatea-concept refuză o posibilă asimilare a esenţei sale
de către cel cu care a acceptat să comunice: ,,- Tu, nefiind nimic din toate câte/ îmi dau târcoale,
mândre sau urâte, -/ ce fel de chip se cade să iubesc/ spre-a Te iubi sub chipul Tău ceresc?”13.

Psalmul citat nu este însă singurul vizibil dialogic; comunicarea bipolară apare şi în
Psalmul LIV, deşi aici prezenţa emitentului divin este oarecum eclipsată de ipostaza narativă prin
anamneză a poetului-receptor: „Iar Tu ai zis:«Nu pace am venit/ s-aduc, ci sabie...»”14 Raportul
dialogic este doar în aparenţă beligerant, deoarece Dumnezeu este aici proteic, însumând două
identităţi: prima, de războinic autentic, prezentă doar pentru a o justifica pe a doua, caricaturală:
„[...] Dar, cum se-ntâmplă/ cu orice-¬ostaş puţin cam ostenit,/ toţi vor să-şi lase somnoroasa tâm-
plă/ pe-o pernă moale-ntr-un comod hamac/ gustând virtutea frunzelor de mac”15.
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În virtutea procesului asimilatoriu impus de relaţia dialogică, poetul suferă, la rândul lui,
dedublările proteice ale divinităţii: iniţial motivat ontologic pentru a substitui elegant pe Dum-
nezeul decăzut în trândăvie (,,Cu scut şi-zale, iată-mă aici,/ gătit de luptă, nu ca să contemplu/ al
lumii Tale farmec virginal!"), suferă acelaşi declin: ,,mă cern într-un efort neîntreupt,/ mânia mea
se simte obosită./ şi gem. şi plâng, şi cad, şi mă rănesc/ de pragul cărnii mele, ţărănesc”16. Se
poate observa că asimilarea integrală a alterităţii este posibilă doar atunci când nu presupune reit-
erarea hybris-ului luciferic.

În ceilalţi psalmi, dialogul este mascat în imaginea monologului, atâta vreme cât consid-
erăm, drept condiţie sine-qua-non acestuia, marca grafică.

II.2. Tipologia raporturilor dintre identitate (poet) şi alteri-
tate (Dumnezeu)

Fiind prin excelenţă o modalitate de comunicare, Psalmii pot fi discutaţi din perspec-
tiva raporturilor ce se stabilesc între emiţător şi receptorul acestuia, fie desemnat
ca o alteritate exterioară, fie ca una intrinsecă fiinţei sale (alter-ego).

Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor inter culturale acordă o mare parte din geografia sa
chestiunii identităţii, surprinse în spaţiul de manifestare plenară, acela al interacţiunii prin comu-
nicare, împrumutând terminologia teoriei lui Paul Ricoeur, expusă în lucrarea Soi-même comme
un autre, definiţia expandată propune imaginea duală a identităţii, însumând pe idem (imuabilitatea
unei persoane) şi pe ipso (faţa proteică, ceea ce se modifică prin raporturile de relaţionare verbală).
Identitatea subiectului capătă astfel substanţă narativă, deoarece nu devine accesibilă decât prin
intermediul unei relatări17. În consecinţă, raporturile dintre Doinaş - poetul şi Dumnezeul cu care
acesta comunică trebuie să pună în lumină cele două componente identitare, capabile, prin inter-
acţiune, să-i supună pe locutori unor procese variate: de identificare, prin asimilarea unuia de către
celălalt (idem-ul unuia îl neutralizează pe idem-ul celuilalt, reductibil la ipso), de disociere (prin
menţinerea nealterată a ambilor idem-i şi neutralizarea lui ipso) sau de asimilare parţială (idem-ul
cel mai influent distruge pe idem-ul mai fragil, însă identificarea nu are loc).

O altă disociere terminologică, ce îşi va afla utilitatea în analiza psalmilor, este propusă
de Doinaş însuşi, prin subscrierea la viziunea lui Francis Jacques, din Différence et subjectivité:
„Identitatea personală a persoanelor ce comunică - într-un dialog - e cea mai frumoasă oglindă a
Trinităţii. Să ne gândim: când persoana umană se întoarce spre sine, ea e prezentă sieşi ca treime
(eu, tu, el)”18. Această trinitate umană este discutată de Doinaş în termeni de ego, alter şi alter-
ego19.

II.2.1. Raportul de identificare prin asimilare: 
Poetul-Demiurg

După o lectură liniară a Psalmilor doinaşieni se pot identifica anumite atitudini di-
alogale recurente; una dintre acestea constă într-o identificare a poetului cu di-
vinitatea, prin punctul comun al idem-ului fiecăruia: capacitatea de a crea. Acest

spaţiu de gen proxim devine dominant, anulând orice diferenţă specifică a poetului, ce-şi asumă
integral masca Demiurgului.

Psalmul XVIII este ilustrativ în acest sens: „... umilii/ discipoli Te-au simţit ca pe-o lumină/
care-i transfigurează din afară.// Dar eu, cel care am primit în gură/ divinul trup şi sânge, Îţi fac
templu/ din însuşi corpul meu, într-o logodnă/ a harului ce n-are-asemănare./ mă simt iluminat -
pe dinăuntru.// De ce să te mai caut? Eşti în mine”20. Disocierea de El/ Ceilaţi (discipolii), clari-
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ficată prin folosirea conjuncţiei adversative, cu scopul de a schimba registrul iniţial, este performată
în vederea unei unificări concentrice cu Dumnezeu. „Gura”, instrument de acţiune a poetului, este
genul proxim al celor doi interlocutori şi urmează a fi extins până la cuprinderea întregii fiinţe.

În Psalmul XXV, alteritatea transcendentală este asimilată prin text: „întreg, adânc şi
strălucit e textul/ naturii Tale. Doamne. Cu-ncântare-l/ citesc, şi recitesc, şi câteodată/ chiar îl
învăţ pe dinafară...” . Privilegiată prin paternitatea asupra textului, identitatea poetului (deşi creaţie/
creatură a divinităţii) are puterea supremă de a-şi „însuşi” discursiv Creatorul.

Limbajul pur, cel care distruge o lume pentru a crea alta, un alt loc comun al Psalmilor
lui Doinaş, vine să susţină „masca” sa neomodernistă, ca descendent al triadei Baudelaire/ Mal-
larmé/ Valéry. Lirica modernă este, în primul rând, intransigent antimimetică, denunţând inspiraţia
din realitate ca fiind o altă erezie a poeziei tradiţionale22. Limbajul lui Doinaş îşi propune acelaşi
lucru: să separe semnificantul, aflat în poziţie superioară într-o poezie care are cultul formei, de
semnificatul obişnuit, trivializat prin colocvialitatea şi accesibilitatea sa, actul demiurgic constând
în capacitatea artistului de a institui pentru signifiant-ul vidat un nou signifié, din sfera absolutu-
lui.

În Psalmul XXVIII, Doinaş anchetează liric această omnipotenţă a limbajului de a crea
propria divinitate: „Dar. dincolo de vorbe, Tu ce eşti?/ Fiinţa pură, care nu palpită/ în nicio limbă...
Te-ntreb: cum să te-nhaţ, fără cuvânt?”23. Iar în Psalmul XXX, afirmă asimilarea divinităţii numai
prin puterea demiurgica a limbajului: „Tu n-ai să-mi fii, Divinule, aproape/ cât timp, citind ce-am
scris, nu Te descopăr/ ca literă a mea, şi ca cerneală/ cu care scriu muindu-mi pana-n stele./ Ce
scris secret tot pâlpâie într-una/ sub scriitura mea?”24. Egalitatea identitară se modifică într-una
axiologică între doi creatori a căror competiţie ar putea distruge echilibrul universului: „O cumpănă
teribilă mă-ncearcă:/ nu sunt la fel de mare ca şi Domnul?/ nu-i Dumnezeu la fel de mic ca mine?//
Egalitatea noastră, zămislită/ din dragostea cu care Creatorul/ îşi odrăsleşte în lumină viermii,/
e însuşi echilibrul lumii [...]// Ai grijă de regatul/ fiinţei mele: sceptrul tău se-nalţă/ în fiecare zi
din palma mea…” (Psalmul XXXVI)25. Drept consecinţă a egalităţii afirmate, hybris-ul, ca act
uzurpator, nu mai poate aparţine aici numai poetului, ci şi divinităţii.

Viziunea mallarmeană a limbajului-demiurg este însă şi denunţată de psalmistul care şi-a
pierdut capacitatea de a crea divinitatea prin vers: „Doamne, dar ce eşti Tu - suprema rarefiere/ a
limbii-ntr-un abis de unde numai/ un simplu nume scapără - decât/ surpriza noastră de-a simţi pe
limbă/ un gust atât de dulce-amar al morţii?/ [...]/ Doamne, limbaju-i dezertor. Ascultă-l:/ o simplă
bâlbâială, credincioasă/ absenţei Tale, dincolo de orice/ muţenie, ce ni s-a dat ca mântuire”
(Psalmul XLIV). În momentul în care poetul este pus faţă în faţă cu histrionismul limbajului creator,
acesta face, ca o strategie compensatoare, apologia Tăcerii, „căci sufletele-şi sorb plăcerea/ numai
cu gura mamei lor — tăcerea”26, iar „bâlbâiala” verbală reprezintă o depăşire a limitei care atrage
pedeapsa: „Tu, Doamne, care pe pământ eşti Verbul,/ poţi să mă ierţi că n-am. ştiut să tac?”27 . 

Limbajul poetic, chiar în ipostaza sacralizată, poate avea finalitate dublă, antinomică: „Tu,
Doamne, Limba mea de lemn/ a înflorit ca ramura de salcă./[…]// Opreşte, Doamne, acest balans
incert!/ Străin de orice fel de bârfe şi palavre, numai pe mine însumi să mă cert./ Ca nu cumva
sub bolta vreunei Lavre/ să-Ţi iau, Stăpâne, numele-n deşert” (Psalmul LXIII)28 . Distincţia pe
care o face Mallarmé între limbajul comun şi cel pur, elitist prin restricţionarea pe care o impune,
„din dorinţa de a separa dubla stare a vorbirii”29, este artistic nuanţată de Doinaş în aceste versuri.

Aspiraţia la identificarea cu divinitatea, prin contopire cu alteritatea pe care o presupune,
este iremediabil legată de Tăcere, condiţie sine-qua-non a existenţei pure; Dumnezeu nu mai apare
ca simbol al Verbului, ci al absenţei acestuia: „Şi-abia atunci, dorind să-ţi spun pe nume,/ să mă
topesc în tine, ca o lume/ care - cu aştri noi la căpătâi -/ se-ntoarce în muţenia dintâi”30, drept
dovadă, Geneza performată prin verb concis: „Dar Tu cât de zgârcit ai fost în rai/ când ai rostit
laconicul: - Să fie!...” (Psalmul LXXXI)31

Acelaşi raport de însumare concentrică în identitatea proprie a alterităţii interlocutorului
este surprins şi în alţi Psalmi, cu nuanţări diferite: asimilarea negativă a lui Eu (poetul, devenit
Alter-ego pentru divinitate) de către Tu (Alter/ Dumnezeu), în Psalmii XX, LXX, LXXXIX, dorinţa
de identificare cu o transcendenţă, care însă refuză „jocul” şi nu se lasă copiată (Ego ce vrea să
devină Alter-ego pentru Alter, însă eşuează), în Psalmii V, XXII, XXIV, XXXIII (printr-o senzorial-
itate inaptă, însă, de cunoaştere a transcendenţei), XXXV, LVII, LVIII, LXXXX (prin mimetism car-
icatural).
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II.2.2. Raportul de disociere - dezicerea de 
transcendenţă

Personalitate proteică, poetul îşi manifestă această disponibilitate pentru metamorfoză
şi prin trecerea de la visul unei contopiri cu Dumnezeu la negarea Lui ca posibil
Alter-ego. Argumentaţia sa discursivă este variată; însă, cel mai adesea, îşi mo-

tivează nihilismul prin prezentarea unei divinităţi decrepite, incapabile de a mai reprezenta un
ideal. În Psalmul VII, senilizarea ia forma imposibilităţii de resurecţie, care îl predispune la a fi
ignorat: „însă eu,/ Longin, cel ce ţi-a înfipt în coastă suliţa,/ eu - primul om stropit cu sfântul
sânge/ al Domnului -, eu ştiu prea bine-acuma/ că Tu eşti încă pironit pe cruce,/ şi simt că până
la sfărşitu-acestor vremuri/ ai să rămâi acolo-n agonie”32. Poetul îşi asumă, luciferic, rolul de
provocator al agoniei, fără să mai fie, de această dată, bântuit de spaima Nemesis-ului.

Psalmul VIII propune un discurs tolerant-ironic, al celui ce mimează compasiunea pentru
sfârşitul lui Alter, doar pentru a-şi afirma şi mai clar hegemonia: „Simt, simt că eşti grozav de
obosit:/ Creaţiunea Ţi-a stors toată vlaga./ Aşază-Te şi odihneşte-Te un pic../[...]/Ei bine, află,
Doamne,/ că astrele se mişcă pe elipse/ prescrise, piersicii rodesc la termen./Dar cei ce joacă
astăzi suntem noi,/ şi numai noi…”33 Identificarea se produce, aici, cu celălalt termen al trinomului:
El, care prin contopirea cu Eu devine Noi, opus şi superior lui Tu.

Nedesăvârşirea modelului nu implică, în Psalmul XI, şi imperfecţiunea copiei, provocând
un raport de superioritate, în favoarea poetului: „Regret că eşti neisprăvit în toate,/ că braţul meu
puternic nu mai poate/ să-Ţi întărească braţul, că eziţi/ în cerul Tău cu stâlpii putreziţi”34. Reit-
erarea la nesfârşit a Genezei, devenită independentă de Creatorul prim, este tot o modalitate po-
etic-discursivă de a afirma extincţia lui Dumnezeu; creaţia îşi urmează nestingherită cursul
existenţial, abia remarcând absenţa Verbului, ecoul (Unu Multiplu) fiind suficient pentru anularea
apocalipsei: „Lumea se naşte zi de zi, Doamne,/ fără ca Tu să ştii. [...]/ Şi iată - ecou,/ lumea se
naşte iar, necreată// de niciun verb”35.

Joc al categoriilor deicsis-ului, Psalmul LXIX propune o separare a actanţilor relaţionali,
cu atât mai dramatică, cu cât ea nu apare ca un dat aprioric, ci ca o consecinţă a unui prezent
decăzut: pendularea între spaţii şi timpuri diferite pune în lumină o transcendenţă care-şi părăseşte
nu numai creaţia, ci şi propriul domeniu de fiinţare, devenind neant. Fără să se abstractizeze până
la contopirea cu abisul, Dumnezeul din Psalmul LXXXIII face obiectul unui discurs inchizitoriu,
în care „momâia” este somată la resurecţie („împărăţia unui Dumnezeu al celor ce se scoală din
sicrie”36).

Mult mai frecvente sunt poeziile în care cel ce iniţiază separarea este Tu/Alter/Dumnezeu
impunând un raport inflexibil de superioritate/ inferioritate; în cadrul acestui tip de relaţie,
Eu/Ego/Poetul apare ca fiinţă damnată aprioric, ca singură creatură înfiinţată pentru suferinţă
(Psalmul X). Artizan al cuvintelor, descendent din poezia modernă franceză care se impune ca un
construct lucid, conştient, atent elaborat, poetul îşi simte damnaţiunea de a fi fost abandonat de
divinitate prin „complexul Babei" sau „blestemul graiului”37. Transcendenţa, care îşi întoarce faţa
de la cea mai importantă creaţie a sa, împrumută o mască negativă, prin desacralizarea „jocului”,
ceea ce impune pericolul de mimetism cu final dramatic (Ştiu, ştiu prea bine, Doamne, că te joci./
În largul mării, în pustiu, sub roci/ plăcerea Ta de-a plăsmui sub deget/ pigmei sporeşte lumea./
[...] Jucându-ne noi înşine-ntr-o doară/ «de-a Domnul şi de-a Dracul», nu Te temi/ că-n loc să ne
sanctifici, ne blestemi?”38): creatura îşi pierde identitatea şi se află pe punctul de a-şi uita originea
paradisiacă. Dumnezeul creaţiei transformă, în Psalmul II, iubirea, în afect negativ (gelozie), care
suprimă poetului dreptul la liber-arbitru, impunându-i intransigent o schemă ontologică incom-
patibilă.

Raportul negativ, de inegalitate între cei ce dialoghează, este evident la nivelul abilităţilor
de pătrundere cognitivă în tainele limbajului („Aspru-mi vorbeşti, şi rar. Iar eu, de frica/ de-a Te-
nţelege, nu-nţeleg nimic” - Psalmul XXVI). Eşecul cognitiv al intelectului virusează şi potenţele
inconştiente de comuniune cu Dumnezeu, deoarece „adâncurile... reci/ şi-ntunecoase ca un beci/
nu I-au întins să se-odihnească/ culcuş în bezna omenească” (Psalmul LXII). Resentimentului
creatului, care se ridică beligerant împotriva Creatorului, este etic justificat de suferinţă în Psalmul
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LXXXVI. Astfel, cel ce se face vinovat de imposibilitatea unui dialog întru identificare, nu este in-
feriorul, produsul imperfect al creaţiei, ci autorul acesteia, imperfect, la rândul lui, din punct de
vedere etic, competiţional, ontologic.

II.2.3. Fiinţa percepută ca trinitate

Ca variantă a dialogului bipolar, a cărui viziune se decantează din lecturile textelor
lui Martin Buber, apare triada relaţională Eu - Tu - El/Celălalt, tributară lui Francis
Jacques39 . Mesajul nu mai poate fi negociat numai între emitent şi receptor,

deoarece, chiar în momentul verbalizării sale, se modelează în funcţie de un al treilea participant,
prezent prin absenţă. Doinaş acordă acestui trinom o importanţă artistică consistentă, întrucât el
devine tema principală a unor Psalmi. Spre exemplu, poetul se detaşează de propria persoană, pen-
tru a-şi privi fragmentele disparate ale fiinţei, cu speranţa unei unificări ce ar putea transforma
transcendenţa în contingenţă: ţărâna, garoafa şi cristalul compun trinitatea metaforică a insului
ce se vrea întreg în proximitatea divinităţii: „Doamne, întreg vreau să-ţi stau înainte!// Nu-ngădui
să mă-mprăştii în cele/ trei scânteieri ale pulberii mele!”40. Ingambamentul, omniprezent, de altfel,
pe parcursul poeziilor psalmice, ca o consecinţă a înrâuririi neomoderne, accentuează tragismul
sciziunii unei fiinţe, iubitoare de totalitate.

Raportul tri-alogal este reprezentat, în Psalmul XLII, de Eu (poet), Tu (Dumnezeu) şi Ei
(Ceilaţi), de care poetul se distanţează doar în registru verbal, prin apelul la adversativul dar,
menţinând un contact afectiv prin compasiune disculpatoare: „Dar ei nu pot răspunde nici de-
auzul/ nici de vederea, nici de mintea lor./ sunt surzi, şi orbi, şi proşti. [...]// Insă/ Tu, Osânditule,
nu-i osândi!”. În poezia următoare, El este un Alter-ego ocazional pentru Eu („Eu sunt adeseori
sutaşul Romei, ce Te priveşte plin de milă”), pentru a transpune pendularea interioară, de la trădarea
christică, la conştientizarea culpei, care nu poate determina, însă, un act compensator.

Disocierea dintre Eu şi Ei nu mai este doar formală în Psalmul LIX: ea devine una de
esenţă structurală, căci Ceilalţi, profanii ce nu pot decripta misterul, sunt homeric decăzuţi din
drepturile umanităţii, până la planul subuman al purtătorilor de „rât de porc”. Poetul vizionar per-
cepe lumea în manieră blagiană. ca un „receptacul” sacru, de care nu se apropie decât cu inocenţa
iubirii. Aceeaşi dezicere de Ceilalţi, ca străini de propria fiinţă, este afirmată şi în Psalmul LXI,
însă nu din poziţia privilegiatului: poetul, vinovat doar de a se fi adresat divinităţii „cu gesturi
simple”, îşi invocă propria „nebunie”, singura aptă să-l apropie pe Dumnezeu, acum, când raţiunea
răzbate în gol.

Tri-socierea Eu/Tu/El nu se dezminte de proteismul atitudinal, impunându-se ca o structură
polimorfică, variabilă. Ultima poezie a ciclului, Psalmul C invită la perceperea pseudo-imnică a
transcendenţei, ca trinitate: „Lăuda-ţi-l ca pe un suflu trinitar/ al tuturor şi-al nimănuia,/ care
respiră-n lumi fără hotar!”, prin uzul verbalizării paradoxului.

II.3. „Obsesia” recurentă - complexul hibridului

Dualitatea constitutiv-originară a fiinţei umane, concepută ca trup şi spirit, este
sursa cea mai intensă de suferinţă la acest psalmist, pentru care, supliciul, fizic
resimţit de Arghezi în confruntarea sa cu Dumnezeu, este, de obicei, transmutat

în vers. Motivul eterogenităţii structurale, obsesiv recurent pe parcursul celor o sută de psalmi,
este privit cu resentiment de poetul care acuză divinitatea de hybris.

Potrivit Dicţionarului alterităţii şi al relaţiilor inter culturale, document indispensabil în
tratarea unei teme de identitate, eterogenia de concepţie a unei fiinţe poartă numele de metisaj, cu
varianta - hibridizare atunci când se referă la planul subuman. Conotaţiile dobândite prin uz sunt,
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însă, negative pentru ambele noţiuni, deoarece ne aduc în faţa unui produs degenerat, „care şi-a
pierdut, «din vina părinţilor», caracterele originare şi nobile ale «rasei pure»”41. Avem de-a face
cu o decădere din drepturi, a priori şi independent de voinţa celui vizat, singurul care suportă stig-
matul ei şi îşi asumă, în consecinţă, o culpă care nu-i aparţine.

În psalmii din care răzbate această dramă, poetul se pliază perfect pe imaginea vinovatului
fără vină. care refuză să preia dosofteic, pe umerii săi, culpa ancestrală a omenirii. El se simte un
hibrid, privat de propria identitate, al cărui supliciu se metamorfozează, pe rând, în revoltă, auto-
compătimire sau invocare a divinităţii pentru absolvirea de sciziune.

Dacă în cazul celorlalte „obsesii", revelate prin dialogul cu Dumnezeu, nu se putea discuta
despre o logică a ocurenţei lor, din care să transpară intensitatea preocupării poetului, în această
din urmă situaţie, este lizibil accentul deplasat spre finalul psalmilor, aproape exhaustiv, către
problema metisajului, faptul poate fi justificat, nu fără pericolul erorii, prin raportarea ontologică:
poetul, ajuns la vârsta senectuţii, este preocupat de idem-ul (spiritul etern) şi ipso-ul (trupul care
se modifică) fiinţei sale. Deşi liricizarea tematicii se produce aproape în fiecare psalm, după prima
jumătate, şi aici se disting nuanţe ale abordării: viziunea care accentuează drama hibridului, cea
care pune accent pe tragicul căderii şi al pierderii paradisului şi ultima, care se concentrează asupra
culpei ancestrale.

Poetul-metis este, în Psalmul XV, dezorientat de pierderea identităţii şi încearcă o regăsire
a sinelui, prin definire negativă: „Nici înger, nici bestie?/Doamne, scuipat/ sunt de gura Ta zilnic:
fiinţă călâie, nici caldă, nici rece;[...]/ ajută-mi să cad înspre Tine: obstacolul cărnii/ să-mi fie
organ al luminii din suflet”. Ambiguitatea fiinţei este exprimată şi în psalmul următor, de data
aceasta însă, prin definire pozitivă: Aci, la răspântie, unde se alege/ un drum de alt drum, bifurcat
sunt eu însumi”, Dumnezeu fiind invocat pentru revelaţia identitară.

Eterogenitatea fiinţei eşuează într-o competiţie, capabilă să distrugă echilibrul universului
interior, „balanţa de carne şi suflet”42, fiind, în fragilitatea ei, condiţia esenţială a existenţei poe-
tului, încercând, prin mimarea gestului christic de a trece marea cu piciorul, o înălţare spre tran-
scendenţă, psalmistul este pedepsit prin reanimarea emfatică a condiţiei sale de hibrid: „Dar, vai!
Ce repede m-am scufundai/ de greul cărnii care mi s-a dat…”43, „Carnea” desacralizantă devine,
în Psalmul LXVII, „lutul” pe care umanitatea îl împarte cu cârtiţele, vieţuind la limita subumanului;
poza de narator al propriei existenţe, pe care poetul o încearcă în Psalmul LXXI, este o strategie
de relativă detaşare cathartică de „trupeasca lui carcasă”, care va provoca ulterior şi decăderea
din drepturile eternităţii a Creatorului sădit înăuntru, conform principiului lui Unu Multiplu.

Interesantă este perspectiva din Psalmul LXXXXV, care pare să conţină accente din bo-
gomilismul blagian din Meşterul Manole: creatura este disputată între Dumnezeu şi Duşmanul
său, ambii participanţi activi la concepţie, primul prin spirit, cel de-al doilea prin „Grădina de
voluptăţi în care-mi scaldă trupul”, susţinând teza hibridizării cu scopul de ameliorare a perfor-
manţelor rasei mai puţin valoroase.

Drama căderii sub „Crucea Sudului" vătămător este provocată de divinitate, aceasta fiind,
paradoxal, singura care o poate anula prin „mirungere”44; însă tot căderea devine şi subiect al
unui discurs agresiv al emitentului ce nu mai acceptă prosternarea: „ce-ai vrea să fac? Să-nfăşur
în suspine/ căderea din grădina Ta cu îngeri?”45

Vinovatul fără vină îşi permite să ceară explicaţii şi să expliciteze, la rândul său, condiţia
existenţei damnate: „Dar Tu mă vrei ocnaş: mereu în zeghe/ dungată de păcate moştenite,/ sleit,
şi vinovat fără de vină”46.

II.4. Transcendenţa goală: baudelairianism şi
nitzscheanism

Deşi Psalmii lui Ştefan Aug. Doinaş sunt privilegiaţi adesea de răspunsul divinităţii,
fie ea şi decrepită, lotuşi, una dintre atitudinile importante ale psalmistului rămâne
aceea a omului ce monologhează cu neantul, constatând, în actul său discursiv,

că receptorul şi-a abandonat habitatul, retrăgându-se într-un abis irecuperabil. Este ceea ce, în
lirica lui Baudelaire, a fost surprins de către Hugo Friedrich sub numele de „idealitatea goală”47;
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avântul care caracterizează lirica lui se îndreaptă foarte rar spre un ţel numit Dumnezeu, cel mai
adesea fiind direcţională către neant. Este primul semn al dezertării divinităţii, în deplină legătură
cu revelaţia lui Nietzsche, potrivit căreia Dumnezeu a murit , ambele semne ale unei modernităţi
ce se instaurează hegemonic.

Dubla apetenţă a lui Baudelaire pentru Dumnezeu şi Satana, cauzatoare a tensiunii diso-
nante indispensabile în poezia modernă, se poate identifica şi la Doinaş, dată fiind diversitatea at-
itudinală faţă de transcendenţă, incluzând atât prosternarea, cât şi revolta prin discurs. Doinaş este,
însă, un strateg mai pragmatic, dacă se poate vorbi despre aşa ceva într-o poezie care vrea să val-
orifice limbajul demiurgic, deoarece, atunci când nu poate cuprinde senzorial pe Dumnezeu, îl
recreează prin vers. Golind semnificantul de un sens clişeizat prin uz, poetul îşi reconstruieşte
sieşi un semnificat compatibil. Transcendenţa goală este rar cauzatoare de psihoză, întrucât, chiar
atunci când limbajul este corupt, pierzându-şi potentele creatoare, psalmistul găseşte soluţia
Tăcerii.

Concepţia filosofică a lui Nietzsche, exprimată prin „discurs mixt" (conform traducătorului
Doinaş) în Aşa grăit-a Zarathustra, transpare, fragmentar, şi în unii psalmi: imaginea vinovatului
fără vină. a celui care trebuie să suporte povara valorilor greşite ale creştinismului (expresie a ni-
hilismului), metaforic exprimată prin simbolul măgarului sau al cămilei, este asemănătoare cu cea
a „ocnaşului" doinaşian (Psalmul IV) sau a diformului, pe a cărui cocoaşă este purtată divinitatea
(Psalmul V). În ultima strofă a Psalmului IV, asocierea dintre apocalipsă şi iubirea cauzatoare de
moarte a lui Dumnezeu se suprapune peste trama din textul filosofic, care enunţă: dumnezeu a
murit! Şi apoi explicitează: sufocat de prea multă dragoste pentru oameni. Exemplele de similar-
ităţi pot continua, însă esenţială este totuşi o deosebire de nuanţă: Dumnezeul lui Doinaş nu este
mort, ci doar „eclipsat" de propria decreptitudine, agonie sau faţă malefică şi există posibilitatea
resurecţiei prin limbaj, întrucât poetul nu pare convins de competenţele Supraomului şi nu-i acceptă
alteritatea uzurpatoare de identitate.

_______________________________________
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O radiografie subiectivă a exilului parizian

În 1999 a apărut cel de-al doilea tom
din notele zilnice ale Sandei Stolojan,
intitulat Ceruri nomade. Jurnal din

exilul parizian (1990-1996). Dacă volumul prece-
dent se încheia cu evenimentele ce marcau căderea
comunismului şi sfârşitul exilului, noile însemnări
descriu România ieşită de sub totalitarism. 

La 12 ianuarie 1990 îşi conduce soţul la aeroport.
Acesta se reîntoarce în ţară după o absenţă de un
sfert de veac, fără să ştie ce îl aşteaptă acolo. În-
toarsă acasă, urmăreşte la televizor manifestaţiile
de doliu din România, în cinstea morţilor din De-
cembrie 1989. Presa de la Paris continuă să facă
speculaţii în privinţa numărului victimelor şi

GHEORGHE GLOdEANU
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menţionează că, în România, domneşte o ade-
vărată isterie a morţii. Scenele reuşesc să îi
uimească pe spectatorii occidenatali, deoarece ex-
primă o mare durere, ce reflectă anii de suferinţă
şi regretele după un număr incalculabil de morţi. 

Descrie vizita făcută de către regele Mihai
la biserica română din Paris, situată pe rue Jean de
Beauvais (28 ianuarie). Reconstituie evenimentele
pe care le-a trăit în copilărie, în plină monarhie,
dar nu crede, în ciuda valorilor tradiţionale pe care
aceasta le întruchipează, că regele mai are şanse
să domnească în noul context politic.

Participă la o recepţie dată de primul-min-
istru francez Laurent Fabius în cinstea prieteniei
româno-franceze (1 februarie), prilej de a observa
cât de dezbinaţi erau protagoniştii momentului
politic. Absenţa nefirească a Doinei Cornea trăda
tocmai disensiunile existente între intelectualii
români. Discută cu Alecu Paleologu, Andrei Pleşu,
Ana Blandiana, Marin Sorescu, soţia lui Dan
Hăulică şi cu prietena ei de altădată, Micaela
Slăvescu, dar serata reuşeşte să o pună pe gânduri.
Deşi a trăit foarte mulţi ani cu obsesia României,
nu mai este sigură că îi aparţine ţării sale de orig-
ine. Spre deosebire de cei care s-au precipitat să
meargă la Bucureşti imediat după Revoluţie,
Sanda Stolojan a considerat că trebuie să aştepte
să se lămurească lucrurile, pentru a le înţelege şi
pentru a-şi putea evalua sentimentele faţă de ceea
ce se întâmplă acolo. Exilul a făcut-o să descopere
că are rădăcini, că o parte din ea se găsea în ţara
pe care a părăsit-o. Deşi a participat la eveni-
mentele din Decembrie doar prin intermediul
ecranului, recunoaşte că s-a identificat până la îm-
bolnăvire cu oamenii împuşcaţi pe străzi. Jurnalul
nu descrie numai maniera în care a trăit un om de
cultură de excepţie evenimentele teribile din De-
cembrie 89, dar şi care a fost ecoul acestora în Oc-
cident. Între timp, în luna martie, se petrec noi
fapte istorice: Gorbaciov a fost ales preşedinte,
Germania de Est a votat pentru unificare, Lituania
şi-a proclamat independenţa, înfruntând astfel Uni-
unea Sovietică. 

Într-o cameră de hotel de la Bruxelles
asistă la evenimentele teribile de la Târgu-Mureş
(22-23 martie). Violenţa scenelor prezentate
reuşeşte să o şocheze şi se întreabă cine manip-
ulează o asemenea nebunie colectivă. Mai mult
decât alte jurnale, Sanda Stolojan ne oferă o carte
plină de istorie, în care nu primează destinul indi-
vidual, ci cel colectiv. Este o carte-document, o
pagină de istorie trăită, una din cele mai veridice
şi mai autentice documente ale Revoluţiei române

de la 1989.  Lucrarea este densă, aşa cum a fost şi
epoca trăită şi zugrăvită.

După scurta perioadă de entuziasm gen-
eral, constată rapida degradare a lucrurilor din ţară,
ceea ce o face să exclame: „România este un
Bizanţ pe jumătate întors către Occident…” 
La 23 aprilie 1990 asistă la executarea soţilor
Ceauşescu, iar lecţia de istorie ce se desprinde din
sinistra înscenare este aceea că „Ceauşescu a fost
«judecat» în spiritul sistemului care a terorizat
populaţia din România timp de patruzeci şi cinci
de ani”. 

La 28 aprilie se întâlneşte cu filozoful
Manuel de Diéguez, care vorbeşte de necesitatea
unui proces al comunismului. Un al doilea proces
de la Nürnberg ar fi justificat, dar consideră că
acesta nu va avea loc niciodată. În consecinţă, vic-
timele comunismului nu vor obţine această
reparaţie morală atât de necesară. 
În ceea ce îi priveşte pe comunişti, observă că
aceştia erau mai preocupaţi de ei înşişi şi de pub-
licarea operelor lor decât de viitorul societăţii
româneşti. Primul Congres al Uniunii Scriitorilor
de după 89 vine să demonstreze tocmai acest as-
pect. 

Se pregăteşte să se reîntoarcă în România
şi constată cât este de legată de trecutul ei româ-
nesc. De aici următoarele afirmaţii emblematice:
„Franţa mă reţine prin cultura ei, prin limbă, prin
viaţa dusă la Paris – dar rămân cineva «de acolo»
-  «de là-bas» din lumea peste care a năvălit co-
munismul. Gândesc şi exist pornind de la acele
rădăcini”. Observă că, până şi Cioran, după 50 de
ani de absenţă şi de eforturi pentru a se franţuzi, a
descoperit că este puternic legat de trecutul lui
românesc. 

La 17 ianuarie 1991 consemnează în-
ceputul războiului din Golf, adică debutul unei noi
forme de conflagraţie, războiul electronic. Diarista
observă cu amărăciune cât de fragile par apelurile
Papei Ioan Paul al II-lea pentru pace şi rugăciunile
arabilor din moschei în faţa intereselor teribile
reprezentate de setea de petrol. 

Discutând tabloul confuz prezentat de
ţările din est, se întreabă dacă acestea pot aduce
ceva nou, dacă ele au un mesaj spiritual. Totul în
contextul în care sertarele scriitorilor s-au dovedit
a fi goale, în ciuda unui teribil orizont de aşteptare.
Deşi se spera la o multitudine de opere de excepţie,
nu a apărut nimic semnificativ după eliberarea
ţărilor situate dincolo de cortina de fier. Rămâne
sceptică şi în privinţa reînnoirii spirituale ce poate
veni din partea ortodoxiei Ruse. 
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La 16 februarie, Leonid Mămăligă vor-
beşte, în faţa unor scriitori şi editori români veniţi
pentru Salonul Cărţii, despre prima emigraţie din
perioada 1946-47, din care făceau parte Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Nicu Caranica, Teodor
Cazaban şi Mircea Eliade. Confesiunea se
dovedeşte importantă deoarece ridică problema
memoriei. În problema raportului dintre viaţă şi
imaginaţie, Sanda Stolojan face o afirmaţie pro-
gramatică, în măsură să explice de ce a preferat
însemnările zilnice, literatura de factură documen-
tară (memorialistică): „Pentru mine, imaginarul
romancierilor, visul literar, nu va înlocui niciodată
memoria. Memoria – adică viaţa”. 

La 8 martie citeşte Jurnalul lui N.Stein-
hardt şi face o serie de remarci interesante. Cartea
reuşeşte să o surprindă în mod plăcut, deoarece au-
torul Criticii la persoana întâi îi apare într-o nouă
ipostază. Steinhardt nu e numai eseistul literar pe
care îl cunoştea până acum, ci şi un scriitor origi-
nal. Totuşi, îi reproşează faptul că elementul
livresc este prea puternic în carte, riscând să
înăbuşe esenţialul, adică experienţa creştinismului
descoperit în închisoare. Este de părere că, dacă
lucrarea va insista pe naşterea noului Steinhardt,
atunci aceasta va putea deveni marea operă,
relevând suferinţa vastă şi adâncă a oamenilor din
puşcării printr-o mărturie mântuitoare. La 19
aprilie termină de citit cartea şi face noi comentarii
despre Jurnalul fericirii. 

Vorbeşte admirativ de Doina Cornea şi nu
înţelege cum de aceasta nu mai are audienţă în
ţară. Are o lungă conversaţie telefonică (22 martie
1991) cu Emil Cioran şi constată faptul că acesta
se repetă tot mai mult. Aflat în pragul vârstei de
80 de ani, filozoful este bătrân şi obosit, dar
încearcă să facă faţă obligaţiilor cotidiene (scrisori,
lecturi, vizite etc.). Autorul Silogismelor amără-

ciunii nu credea să ajungă la această vârstă şi îşi
explică longevitatea prin calitatea hranei consu-
mate. La 22 octombrie, Sanda Stolojan constată că
filozoful este tot mai bolnav şi că îi scade vertigi-
nos potenţialul intelectual, dar recunoaşte faptul
că, chiar dacă îmbătrâneşte, Cioran rămâne omul
ale cărui idei le-a împărtăşit aproape integral. 

Face o vizită oficială la Bucureşti ca inter-
pretă a preşedintelui François Mitterrand, prilej de
a zugrăvi fauna politică românească a vremii. Sunt
caracterizaţi în aqua forte Ion Iliescu, Adrian Năs-
tase, Petre Roman, care apar ca personaje într-o in-
solită comedie umană. 

Leonid Mămăligă analizează relatarea in-
titulată Avec de Gaulle en Roumanie, relevând

principalele trăsături ale scrisului diaristei. Pa-
tronul spiritual al cenaclului parizian ar fi dorit o
prezentare suprarealistă, burlescă a societăţii
româneşti, dar Sanda Stolojan preferă să descrie
realitatea banală (dar adevărată), fără efecte liter-
are. Realismul relatării îi poate decepţiona pe unii,
dar constituie esenţa scrisului ei, scris ce dobân-
deşte astfel o importantă valoare documentară. 

La 30 aprilie se întâlneşte cu o echipă de
televiziune venită de la Bucureşti pentru a-i inter-
vieva pe intelectualii exilului românesc de la Paris.
Este momentul în care declară că exilul este pe
cale să devină un capitol de istorie. Timpul şi-a în-
deplinit opera, a sosit vremea bilanţului, iar exilul
îi aparţine trecutului. A început o nouă epocă, în
care ea se defineşte ca o româncă de la Paris de-
venită franţuzoaică. Putând circula liber între Bu-
cureşti şi capitala Franţei, condiţia ei seamănă tot
mai mult cu statutul românilor de dinainte de co-
munism. 

„Ţin minte mai ales lucrurile notate în car-
netele mele, căci n-am o memorie dintre cele mai
bune”. Afirmaţia cu valoare programatică este fă-
cută la 9 mai şi vorbeşte de rolul documentar al
însemnărilor zilnice, ce se transformă într-o veri-
tabilă memorie a trecutului. 

La 25 mai primeşte vestea asasinării pro-
fesorului Ion Petru Culianu. Deşi nu l-a cunoscut
decât foarte puţin, ştirea i se pare de rău augur, fie
că este vorba de o lovitură a securităţii, fie că nu.
Peste două zile revine asupra subiectului şi afirmă
că asasinarea reputatului om de cultură ar putea fi
de natură politică, crima alcătuind un avertisment
adresat cercurilor active pe lângă autorităţile amer-
icane. Opinia este împărtăşită de ziarele din
Chicago, dar şi de profesorul Matei Călinescu.
Uciderea lui Culianu îi trezeşte în memorie o
replică elocventă a generalului Spiroiu, ministrul
român al Apărării, după care „Intelectualii din di-
aspora dau despre noi o imagine proastă…” 

Sanda Stolojan face o radiografie atentă a
faunei politice româneşti de la începutul anilor 90,
dar şi o frescă minuţioasă a Bucureştiului postde-
cembrist dominat de mizerie şi de sărăcie, din care
nu lipseau însă nici noii capitalişti prosperi. Eveni-
mentele prezentate sunt plasate într-un context
larg, european, în măsură să dezvăluie maniera în
care se vedeau realităţile româneşti postdecem-
briste în Occident. 

„Trecutul, dacă nu este povestit, se uită”,
afirmă Sanda Stolojan la 2 decembrie 1991, iar
afirmaţia se dovedeşte emblematică pentru viz-
iunea ei asupra literaturii. O altă opinie interesantă,
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lansată la 27 noiembrie, sună în felul următor:
„Omul vede cu ce are în cap, cu memoria lui, cu
ideile lui intime, cu sentimentele lui ascunse”. Ex-
istenţa dusă în exil nu a făcut altceva decât să am-
plifice interesul pentru trecut. 

La 3 decembrie se găseşte la cafeneaua-
restaurant Pont-Royal, înconjurată de celebrităţi
pariziene din lumea literară, artistică şi politică.
Văzându-le, conştientizează că va rămâne întot-
deauna o necunoscută pentru aceşti oameni, o „no-
body”, o româncă de la Paris. 

La 8 decembrie notează cu entuziasm fap-
tul că Uniunea Sovietică a încetat să existe. Eveni-
mentul pare incredibil după lungile decenii de
totalitarism, dar istoria merge înainte. Nu îşi as-
cunde însă teama în faţa convulsiilor pe care le an-
ticipează la încheierea mileniului al doilea. Chiar
la sfârşitul anului 1991 se acumulează o serie de
evenimente extrem de grave: războiul din Iu-
goslavia, mizerie şi tulburări în Europa de Est, de-
strămarea URSS devenită Comunitatea Statelor
Independente, război civil în Georgia etc.

Află (27 ianuarie 1992) că postul de radio
Europa Liberă de la Paris va fi desfiinţat, ceea ce
însemna şi sfârşitul celebrei emisiuni realizate de
către Monica Lovinescu, Teze şi antiteze la Paris.
Evenimentul se dovedeşte simbolic, marcând
încheierea unei epoci lungi şi fecunde, care a con-
tribuit la încurajarea şi la supravieţuirea românilor
rămaşi acasă.

Lunga cronică de decese a marilor person-
alităţi continuă la 8 aprilie 1992. Sanda Stolojan
consemnează cu durere dispariţia lui Vintilă Horia,
care s-a stins la Madrid. Vestea este greu de accep-
tat deoarece autorul era în plină formă, dar a fost
doborât brusc de o hemoragie cerebrală. 

La 19 iunie, la Geneva, îşi aduce aminte
de mama ei şi de viaţa extrem de dificilă a acesteia
în timpul totalitarismului, o mizerie trăită însă cu
multă demnitate. Evocarea plină de nostalgie o de-
termină să noteze câteva propoziţii cu valoare em-
blematică despre viziunea ei despre artă. Sanda
Stolojan nu are harul plonjării în imaginar, mulţu-
mindu-se cu darul adevărului şi al amintirii, ele-
mente esenţiale ale diarismului: „Ah! dacă aş avea
imaginaţia unei romanciere, câte aş fi putut să in-
vent, brodând pe viaţa noastră! dar nu am decât
darul adevărului şi al amintirii şi capacitatea de
a mă mira la nesfârşit în faţa sensului de
nepătruns al mersului vieţii noastre!” 

Întorcându-se mereu la o serie de subiecte
obsedante pe care le amplifică şi/sau le detaliază
tot mai mult, Sanda Stolojan recurge la tehnica spi-

ralei. Nu întâmplător, autoarea revine periodic la
amurgul celor doi mari corifei ai exilului româ-
nesc, Ionescu şi Cioran. Reţine luciditatea necruţă-
toare şi umorul feroce al autorului Silogismelor

amărăciunii, omul care rămâne marele ei model
spiritual. Acesta e îmbătrânit, a obosit, dar şi-a păs-
trat ticurile verbale şi ironia involuntară. Se plânge
că s-a săturat de „comedia asta”, adică de viaţă. Pe
de altă parte, Sanda Stolojan remarcă spontanei-
tatea şi sinceritatea lui Ionescu. Acesta este din ce
în ce mai bolnav la începutul anilor 90, fiind tot
mai aproape de moartea care l-a obsedat întot-
deauna. Se deplasează foarte greu, vorbeşte cu di-
ficultate, dar privirea îi este în continuare vioaie,
iar faţa lui are o expresie blândă şi iubitoare. 

Pleacă din nou la Bucureşti, iar la în-
toarcere menţionează că România i se pare deja
foarte departe, chiar dacă este preocupată întruna
de soarta ei. La 11 septembrie constată faptul că
distanţa dintre lumea de acolo şi cea de la Paris se
adânceşte tot mai mult. Contactele cu intelectualii
reprezintă însă o punte între ea şi societatea
românească, deoarece dialogul este în continuare
posibil între oamenii preocupaţi de idei sau de cul-
tură. Intelectualii din Bucureşti sunt consideraţi in-
teresanţi, chiar dacă suferă – asemenea întregii ţări
– de un fel de debusolare interioară. În ciuda nu-
meroaselor distrugeri, observă că oraşul a rămas
viu şi se lasă sedusă de farmecul urbei, care o
cuprinde cu o putere de neînţeles. 

La începutul anului 1993, face un tur de
orizont al situaţiei din Europa, iar ceea ce constată
nu e deloc încurajator. Abordând problema naţion-
alismului la popoarele din Europa de Est, se între-
abă cum să îi convingi pe români să renunţe la
sentimentul naţional în favoarea drepturilor omu-
lui. Este de părere că o asemenea revoluţie pre-
supune ca un popor să fie bogat, dar dilema pare
insolubilă într-o societate de oameni săraci precum
societatea românească. 

La 8 ianuarie 1993 meditează asupra tre-
cerii rapide a timpului şi menţionează faptul că au
trecut deja trei ani de la căderea lui Ceauşescu. Se
gândeşte că a petrecut o bună parte din viaţă la
Paris, combătându-l pe tiranul care domnea în
România, adică, în mod paradoxal, destinul ei s-a
derulat în funcţie de acţiunile acestuia. 

Faptul că în Franţa toată lumea scrie pen-
tru a lăsa amintiri pentru cei care vor urma, în-
treţinând astfel memoria trecutului, o determină să
facă, în ianuarie 1993, noi confesiuni cu valoare
programatică: „Lucrurile nescrise suferă în felul
lor de a fi date uitării. Ce a fost trăit cere să fie
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consemnat. Trăitul uitat este închis într-un fel de
lume a umbrelor unde suferă aşteptând să fie sal-
vat prin memorie. Sunt absolut sigură de asta”. 

La 13 februarie are o conversaţie cu
Marie-France Ionescu, care afirmă că Goma a în-
ceput să se dezlănţuie, calomniind pe toată lumea.
De exemplu, pe regizorul Lucian Pintilie îl acuză
că ar fi fost securist. Să fii un erou şi pe urmă să
cazi atât de jos i se pare a fi o mizerie tipic
românească. 

La 18 februarie este anunţată de către Si-
mone Boué că Emil Cioran se simte rău de tot, lu-
crurile agravându-se considerabil în ultimele zile.
A fost găsit pe stradă aşezat pe jos, a urinat mult
sânge, nu vrea să mănânce, nici să se spele. Are
scurte momente de luciditate, după care reîncepe
calvarul. La 8 martie primeşte vestea că Cioran a
căzut şi şi-a fracturat femurul, fiind internat la spi-
talul Cochin. În afara unor scurte momente de lu-
ciditate, nu recunoaşte pe nimeni. Ca şi în cazul
lui Noica, agonia filozofului este anticipată de un
semn funest. Este vorba de oglinda de la intrare
care cade cu mult zgomot. Uită să tragă storurile
şi, trezită de lumina lunii de primăvară, începe să
se gândească la morţii care se înmulţesc în jurul
ei: Nego, Nicu Steinhardt, Dinu Noica. Îşi
vizitează marele prieten la spital şi o bucură faptul
că acesta a rămas el însuşi, dar, în acelaşi timp, este
şi profund afectată deoarece medicii au diagnosti-
cat şi câteva mici atacuri cerebrale cu efecte ire-
cuperabile. 

Îl revede de mai multe ori pe filozof, de-
venind martorul veridic al agoniei acestuia. Con-
stată cu durere că momentele de luciditate ale
gânditorului alternează cu absenţele, lungile pe-
rioade în care nu se poate exprima fiind urmate de
cîteva cuvinte rostite cu claritate. De aici propoz-
iţiile pline de jale: „Bietul, bietul Cioran. Ce jale
să-l vezi aşa. Totul este aşadar posibil, nimic nu
este exclus, moartea ne priveghează pe toţi, gata
să ne schimbe cursul vieţii, atrăgându-ne spre ea
pe căi nebănuite de noi”. La 1 iulie notează că
Emil Cioran se simte mai bine, dar medicii nu mai
au speranţă. 

La 22 martie primeşte vestea morţii lui
Ionel Jianu, care se adaugă ştirilor copleşitoare din
ultimul timp. Odată cu prietenul lui Eliade şi al lui
Noica, trecea în nefiinţă încă o figură luminoasă a
Bucureştiului intelectual şi artistic de odinioară.
După ce orbise, acesta nu a mai dorit decât să
moară. Sanda Stolojan recunoaşte că ar fi trebuit
să meargă să îl vadă, dar a amânat acest lucru până
când a devenit prea târziu. 

Se întoarce dintr-o nouă călătorie în
România şi încearcă să răspundă la întrebarea ob-
sedantă în ce constă farmecul acestei ţări frumoase
şi sărace. 

La 8 august îl vizitează din nou pe filozo-
ful suferind (care se simte mai bine) şi se întreabă
dacă nu este cumva indecent din partea ei să de-
talieze agonia unui biet bolnav. Recunoaşte însă că
este vorba de un om al cărui farmec nu a fost dis-
trus nici de cea mai cumplită boală. 

Tot atunci află că Ionescu a avut un mic in-
farct şi a trebuit internat. La 18 septembrie îi face
o vizită dramaturgului, recent întors acasă de la
spital. Autorul Căutării intermitente trăia
supravegheat de medici şi de soţia lui devotată,
Marie-France. Deşi era palid, întins pe patul lui din
lemn lustruit, cu cearceafuri înflorate şi acoperit
cu un pled roşu, acesta părea neschimbat. 

Destinul a vrut ca Sanda Stolojan să fie
martorul veridic al amurgului celor doi mari corifei
ai exilului românesc de la Paris. La 17 septembrie
recunoaşte că are o conştiinţă acută a eveni-
mentelor, singura problemă rămânând cum să
reziste sufleteşte în faţa avalanşei de evenimente
la care asistă. 

După o lungă pauză, la 1 noiembrie, îl
vizitează din nou pe Cioran şi simte compătimire
faţă de degradarea fizică avansată la care a ajuns
omul de cultură. Îi vorbeşte de cărţile sale, dar, în
ciuda gesturilor cunoscute, nu este deloc sigură că
acesta o urmărea. Cu o lună în urmă, când i-a fost
arătată noua lui carte, filozoful nu a fost în stare să
îi citească titlul. Deşi nu ştie dacă a realizat cine
este, concluzia diaristei este aceea că Cioran a
rămas acelaşi, deşi a devenit un altul. În final,
Sanda Stolojan se întreabă semnificativ: „Ce poţi
face pentru un om lovit de o asemenea nenorocire?
Doar un lucru: să-i arăţi timp de câteva minute
puţină căldură omenească. Descoperi atunci sen-
sul compătimirii, singurul ajutor când totul a fost
epuizat”.

Începutul anului 1994 se dovedeşte plin de
semne de întrebare privind situaţia internaţională.
La 16 ianuarie, participând la pregătirile unui
colocviu dedicat exilului, este de părere că acesta
ar trebui să fie, înainte de toate, un bilanţ, o reca-
pitulare a diferitelor straturi ale exilului, insistând
pe starea de spirit, motivaţie, acţiuni. Constată că
întrebarea „mai suntem noi în exil?” continuă să
fie actuală pentru cei care se consideră în contin-
uare nişte „exilaţi”. Chiar dacă mai există situaţii
personale mai mult sau mai puţin dramatice da-
torate dezrădăcinării, este de părere că „exilul, ca
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fenomen colectiv legat de o epocă istorică – epoca
terorii totalitare – este depăşit”. O altă întrebare
esenţială pe care şi-o pune Sanda Stolojan este
aceea dacă se poate aplica noţiunea de „diaspora”
tuturor românilor care şi-au părăsit ţara în ultimii
patruzeci de ani. Conceptul de „diaspora” lasă să
se înţeleagă faptul că românii din străinătate sunt
liberi să se  întoarcă fără probleme în ţară, or acest
lucru nu este posibil din cauza cadrului legislativ
şi administrativ care limitează drepturile românilor
din străinătate de a se întoarce în ţara lor de ori-
gine. Starea de exil legată de o perioadă istorică a
fost însă depăşită. Exilul a fost destinul celor care
au plecat alungaţi fără speranţă de întoarcere
deoarece întruchipau o Românie repudiată de
regimul comunist. Discuţia îi dezvăluie Sandei
Stolojan faptul că exilul este încă un subiect sen-
sibil, dureros, pasional.

Află despre deportarea ţăranilor din Banat
în Bărăgan în perioada 1948-1953. Mai târziu,
Ceauşescu a pus să fie rase de pe faţa pământului
satele deportaţilor şi arate cimitirele ca să nu
rămână nimic în urma lor. Remarcă faptul că azi,
Ion Iliescu face acelaşi lucru cu crimele regimului
comunist. Trecutul trebuie şters, pentru ca gener-
aţiile viitoare să nu ştie pe ce distrugeri a fost clădit
totalitarismul în România. De aici nevoia urgentă
de a scrie o istorie a ultimilor patruzeci de ani. 

Îi face o nouă vizită lui Eugen Ionescu în
data de 6 februarie. Observă că dramaturgul şi-a
păstrat mecanismul intelectual intact, singurul lui
handicap fiind surzenia. De la Ionescu, se
pregăteşte să îl vadă pe Cioran, de unde şi medi-
taţiile sale amare: „Să mergi de la unul la altul, de
la Cioran la Ionescu, iată la ce am ajuns, aici, la
Paris – am ajuns să fim martorii vieţilor lor intrate
în umbră – martori involuntari…”

La 30 martie 1994 consemnează cu durere
dispariţia lui Eugen Ionescu în urmă cu două zile.
Cel care a trăit cu obsesia morţii atâta timp s-a
stins fără să sufere, în urma unui stop cardiac
provocat de o bronşită. Între timp, Cioran se cu-
funda într-o nenorocire de nedescris. În ciuda
precedentelor existente în familia filozofului,
nimic nu anunţa o asemenea agonie cerebrală în-
delungată. Ironia soartei constă în faptul că gândi-
torul a fost lovit de destinul nemilos tocmai acolo
unde părea de neînvins. În faţa nenorocirii, diaris-
tei nu îi mai rămâne altceva de făcut decât să se
roage pentru el. La 1 mai, văzându-l imobilizat
într-un scaun cu rotile, se întreabă semnificativ:
„De ce trebuie să treacă prin această decădere?
Ce păcate ispăşeşte el?” 

Între 2 şi 4 aprilie menţionează că se gân-
deşte întruna la moartea lui Eugen Ionescu. De-
scrie ceremonia funerară ce a avut loc la biserica
română din strada Jean de Beauvais, ce s-a dovedit
neîncăpătoare pentru înmormântarea unui acade-
mician francez. În final menţionează faptul că,
dacă dramaturgul ar fi putut asista la fastul cu care
s-a desfăşurat propria sa înmormântare, ar fi fost
mulţumit. Cu atât mai mult cu cât ritualul morţii
ortodoxe convenea sufletului său adânc credincios. 

Participă la colocviul consacrat exilului (la
care a fost prezent şi regele, cel supranumit
„Primul dintre exilaţi”) şi ajunge la următoarea
concluzie: „nu există întoarcere. Nu există decât
drame personale sau mituri regăsite pe căile imag-
inarului”.

Pornind de la un articol publicat în Figaro

de către Jean d’Omersson, oferă explicaţii intere-
sante despre decăderea culturii franceze. Criticul
îşi exprima părerea de rău faţă de anemia literaturii
franceze contemporane şi vedea în Emil Cioran,
Marguerite Yourcenar şi Julien Gracq ultimele
mari figuri ale unei literaturi obosite. Aceasta
deoarece, într-o lume dominată de televiziune, cul-
tura nu mai poate să fie ceea ce a fost înainte: o
treabă a elitelor. Sanda Stolojan este de părere că
aşezarea în acelaşi plan a valorilor şi a non-valo-
rilor în democraţie are un efect negativ asupra
marii creaţii. Relativismul permite maselor accesul
la o subcultură care le aduce satisfacţii, dar care
coboară nivelul general al culturii. Literatura de
consum este produsul acestei societăţi. Diarista
aminteşte apoi de înrâurirea spiritului anglo-saxon
asupra vieţii moderne, spirit care s-a manifestat cu
predilecţie în roman. Sanda Stolojan vorbeşte şi de
influenţa ideilor de stânga, ori Franţa şi cultura ei
au fost mari la dreapta, de unde veneau toate
minţile luminate.

La 19 noiembrie menţionează faptul că,
după moartea lui Eugen Ionescu, fiica acestuia 
şi-a schimbat în mod radical conduita, asumând o
atitudine vădit antiromânească. Unui român de la
Paris, care a dorit să organizeze o conferinţă de-
spre autorul Notelor şi contranotelor la Casa
Română, i-a spus că tatăl ei este francez şi că nu
aparţine României.  

Se întâlneşte cu Alexandru Vona, care o
laudă pentru articolul novator din Magazine Lit-

téraire despre Cioran. În viziunea autorului Feres-

trelor zidite, sugerând ca Cioran să fie analizat
raportându-i-se opera franceză la cea românească,
Sanda Stolojan deschide o nouă cale în exegeză.
Schimbând limba în care scrie, filozoful şi-a sac-
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rificat sufletul în favoarea spiritului. Este vorba de
„trecerea lui de la sufletul căruia se pretează limba
română (lirismul primelor sale eseuri) – la uscă-
ciunea şi ironia cerute de spiritul limbii franceze”.
Cioran şi cuvintele, Cioran şi poezia reprezintă alte
subiecte interesante de explorat. 

La cinci ani de la Revoluţia din 1989,
Sanda Stolojan face o constatare şocantă: când a
venit momentul, nu a fost nimeni să preia conduc-
erea. În consecinţă, Iliescu & Co s-au putut instala
uşor în spaţiul rămas neocupat. Remarcă apoi fap-
tul că, în ultima vreme, se vorbeşte mult (mai ales
în România literară) despre „generaţia anilor
’80”. Este vorba de nişte tineri intelectuali care s-
au refugiat în postmodernism, intertextualitate,
cercetări critice, lăsându-l pe Ceauşescu să îşi facă
de cap. Lui Noica i s-a reproşat că nu a luat poziţie,
dar acelaşi lucru se poate spune şi despre „gener-
aţia 80”. Refugiul în estetism, intertextualitatea nu
pot salva societatea românească – sună concluzia
Sandei Stolojan. Diarista proclamă necesitatea im-
plicării intelectualilor cu vocaţie morală în mo-
mentele de criză. Autoarea îşi asumă aserţiunea
sceptică a Nadejdei Mandelstam potrivit căreia
„literatura nu a salvat niciodată pe nimeni!” 

La 24 martie 1995, la un an de la moartea
lui Eugen Ionescu, participă la o comemorare la
Sorbona, ocazie cu care se prezintă un interviu fil-
mat al dramaturgului cu Gabriel Liiceanu. Autorul
Scaunelor avea faţa brăzdată de cute adânci, vor-
bea cu accentul unui bătrân român franţuzit şi afişa
un aer puţin ameţit. În mod paradoxal, pe parcursul
dialogului, dramaturgul a vorbit mai ales despre
moarte. 

La 30 mai, ca urmare a demersurilor efec-
tuate la Bucureşti, a primit paşaportul de „român
rezident în străinătate” eliberat de ambasadă. Re-
devenind româncă dar rămasă şi franţuzoaică,
trăieşte senzaţia că şi-a trădat ambele „eu”-ri, ceea
ce o apropie de vechiul sentiment al exilului. 

La 20 iunie consemnează laconic dispar-
iţia lui Emil Cioran. Peste două zile, Simone Boué
i-a povestit ultimele clipe din existenţa acestuia.
Extrem de devotată, tovarăşa de viaţă a filozofului
se ducea zilnic la cimitir, unde ar fi dorit să rămână
singură cu omul ei, dar lucrul nu era posibil din
cauza pelerinajului realizat de numeroşii admira-
tori. Deşi era obsedat de problema morţii, autorul
Exerciţiilor de admiraţie trăia totuşi şi minunea
de a fi pur şi simplu în viaţă. A iubit viaţa şi nu s-
a sinucis, deşi a vorbit mult despre sinucidere. 

La 2 august notează că a vizitat-o pe Si-
mone, ocazie cu care revede fostul apartament al

gânditorului, teritoriu în care absenţa şi tăcerea s-
au instalat definitiv. Făcând ordine printre hârtiile
filozofului, Simone a descoperit mai multe caiete
de care nu ştia nimic, un fel de jurnal pe care Cio-
ran l-a ţinut câţiva ani la rând. A început să de-
scifreze manuscrisul şi avea intenţia să îl
dactilografieze cât mai repede.

Scrie un articol pentru România literară,
prilej de a rememora întâlnirile ei de odinioară cu
Ion Barbu, întâlniri care au marcat-o decisiv.
Prezenţa marelui poet, vizitele sale asidue o stân-
jeneau puţin, dar o şi flatau. Sanda Stolojan a fost
sensibilă la fascinaţia exercitată de către mintea
poetului, acesta având meritul de a o antrena spre
preocupările intelectuale care aveau să devină pa-
siunea ei de o viaţă. 

La 1 noiembrie, în casa lui Leonid
Mămăligă, îl întâlneşte pe Laurenţiu Ulici, care
dorea să lanseze o afacere editorială la Paris, pub-
licând autori români propuşi de către Bucureşti.
Conştientizează însă rapid că proiectul avea puţine
şanse de reuşită, motiv pentru care pleacă, nu
înainte de a se întreba ce caută ea la acest gen de
întruniri care se termină în coadă de peşte. Răspun-
sul ironic pe care îl dă defineşte foarte bine
condiţia ei de om de la Dunăre: „sunt, şi eu, un
personaj din comedia românească, o comedie fără
sfârşit care se joacă iarăşi şi iarăşi, aici şi acolo”. 

La 3 ianuarie 1996 menţionează că se
apropie tot mai mult sfârşitul veacului, dar nu uită
să precizeze faptul că, pentru ea, calea e lungă doar
dacă priveşte înapoi. 

La 2 aprilie, vorbind de N. Steinhardt, de-
fineşte literatura drept o „deşertăciune strălucită”.

Meditează asupra destinului vitreg al au-
torilor demodaţi din prima jumătate a secolului
XX, care nu au cunoscut televiziunea, informati-
zarea, CD-Rom-ul. Autori excelenţi devin în mod
treptat inutili, fapt dovedit de lăzile de cărţi cu preţ
redus din librării, mai ales romanele broşate de di-
nainte de război. 

La 16 august consemnează moartea lui
Sergiu Celibidache, „ultimul mare român al aces-
tui secol”. 
Scrie fraze interesante despre Jurnalul Florenţei
Albu, un „jurnal al jelaniilor”, „o adevărată biblie
a neputinţei româneşti”, din care lipseşte însă acţi-
unea, revolta. 

Volumul se încheie cu notaţiile din 2 ian-
uarie 2007, meditaţii ce stau sub semnul crepus-
culului inevitabil, dar şi cel al speranţei care
continuă să trăiască mai ales după Revoluţia din
1989.
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Max Blecher: Materializări suprarealiste

dANIELA SITAR-TăUT

Destinul liric al lui Max Blecher,
care a debutat editorial cu volu-
mul de versuri Corp transparent

se vede concurat de acela al prozatorului, opera
epică fiind mai cunoscută lectorilor, în special trip-
ticul romanesc Întâmplări în irealitatea imedi-
ată, Inimi cicatrizate şi Vizuina luminată.
Traducerea recentă, în limba spaniolă a scriitoru-
lui, i se datorează lui Joaquín Garigós (Barcelona,
Ediciones de la Rosa Cúbica, 2008) care ne oferă
o variantă bilingvă a Corpului transparent, în-
soţită de o prefaţă intitulată Max Blecher O la lit-
teratura como antidestino aparţinătoare criticului
Gheorghe Glodeanu, unul dintre puţinii monografi
ai celui care a cunoscut un itinerar biotic amputat,
stingându-se prematur, înainte de a împlini treizeci
de ani, după ce ultimul deceniu şi l-a petrecut imo-
bilizant într-un astringent corset de ghips datorat
tuberculozei osoase. Exegetul nu se axează exclu-
siv pe investigarea poemelor autorului, ci real-
izează un profil spiritual şi estetic al celui pe care-l
numeşte „marele bolnav” al literaturii române,
semnalând elementele novatoare ale acestuia în
context interbelic şi amplasându-l în proximitatea

autenticiştilor şi suprarealiştilor. Prefaţa vizează
familiarizarea lectorilor spanioli cu universul tem-
atic şi mijloacele de coagulare fabulativă ale scri-
itorului fiind, de altfel, singurul text netradus al
volumului. 

Crezul artistic al scriitorului este focalizat
succint într-o epistolă adresată de acesta lui Saşa
Pană, ceea ce legitimează încartiruirea lui în estet-
ica suprarealistă, dar şi oniric-absurdă: „Idealul
scrisului ar fi pentru mine transpunerea înaltei
tensiuni ce se degajă din pictura lui Salvador Dali.
Iată ceea ce aş vrea să realizez - demenţa aceea
la rece perfect lizibilă şi esenţială.” Chiar dacă
această confesiune se referă mai degrabă la opera
epică, observaţia este valabilă şi în cazul celei
lirice.

Titlul iniţial al plachetei Corp transpa-
rent apărută în 1934 a fost Iarba visurilor,
metaforă sugestivă care trimite la potenţialul
oniric, de sorginte freudiană, dar şi la vigoarea pro-
teică a materialului ficţional, circumscris vegetalu-
lui haotic, bolgiilor universurilor compensative.
Volumul conţine un grupaj de 15 poeme, succedate
de alte trei, incluse într-o secţiune separată, intitu-
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lată Paris şi alte poeme.
Imaginarul poetic este congener tramelor

romaneşti, încărcătura estetică fiind una de factură
onirică şi suprarealistă. Veritabilă ars poetica, În
loc de introducere se converteşte într-o excavare
a potenţelor cuvântului, vizând corporalitatea lex-
emelor care se metamorfozează în obiecte. Autorul
recrutează o unitate strofică lapidară, optând pen-
tru distih, corporalitate metrică aproape conserva-
toare, dar cu rimă liberă şi stihuri inegale. Terestrul
este surmontat prin recursul la cosmic şi funam-
bulesc. Analizând poemul exegetul Gheorghe
Glodeanu este de părere că „Poetul rupe barierele
consecinţelor, preferând atotputernicia halucinan-
tului, primatul subconştientului”, scrisul având şi
aici o funcţie profilactică, un antidot şi o manieră
de salvgardare din toposul cotidian, damnat, sumis
terifiantului „morb al lui Pott”, prin întemeierea
demiurgică de lumi suprasimultane. Asociate in-
iţial metaforei zborului, voiaj ascensional similar
unui travaliu, cuvintele se emancipează, devenind
veritabili frankensteini ai interiorităţii şi turmen-
tând degringolant şi fantast fiinţa. Insolitele
definiţii ale lexemelor recrutează elemente aparte-
nente unor medii diverse şi complementare. Eul
liric simbiotizează regnurile, creând alianţe între
animalier, celest şi fiinţal, într-un halou lumines-
cent, sumis impalpabilului. Rezonanţe macedon-
skiene, de extracţie simbolistă, sinestezică acordă
olfactivului o forţă magnetică, de absorbţie
afrodiziacă a gândirii. Alternativele sunt relevate
fie prin mărci gramaticale disjunctive, fie copula-
tive. Discursul liric plonjează în suprarealism, prin
imagini halucinante, decupate elucidant. Panoplia
poeticului acumulează entităţi serafice sau animale
de pradă, medii citadine, marine, dar şi femei. Ul-
timul distih denunţă atât incomprehensiunea lex-
emelor, cât şi cecitatea sau limitarea receptorului:
„Cuvinte, desene neînţelese ale scrisului acest⁄ Ca
mâinile mele, ca ochii tăi închişi.

Atracţia contrariilor, simbiotizarea şi con-
cilierea acestora, osmoza dihotomiilor este
prezentă în Eternitate, melanj deconcertant al in-
terregnurilor. Discursul liric, polifonic migrează
de la un plural al colectivităţii/umanităţii/cuplului,
la mărcile referenţialităţii şi la cele ale lirismului
obiectivat. Teluric şi fiinţal se coagulează în rit-
muri ale dezmembrării, în care universul este
portretizat dual şi dihotomic: tentativă de cap-
turare, de încarcerare a speranţei, sabotată însă de
un dublu malign, exterminator. 

Poem aduce cu sine valenţele supradimen-
sionate ale văzului lăuntric, poartă de tranziţie şi

terminal înspre universul oniric. Versuri haluci-
nante, relevând redundant abisalitatea şi nocturnul
dislocă ordinea normală a lucrurilor, instaurând
hegemonia absurdului halucinogen. Fericirea con-
stituie astfel un preludiu thanatic căreia nu i se ab-
strag nici entităţile divine. Metamorfoza perpetuă
a ambientalului, glisarea dinspre fiinţal înspre ac-
vatic constituie tot atâtea pârghii de potenţare a
morţii, iar eludarea semnelor de punctuaţie sug-
erează constanţa, fără fluctuaţii a acesteia. Textul
următor, Calul, este dedicat lui Saşa Pană şi se
transformă într-o incantaţie reverberantǎ ce de-
nunţă proteismul simbolului cabalin. Alternanţa
dintre lexemele apartenente câmpului semantic al
ruralităţii şi asociaţiile neologice conferă calului
abilităţi demiurgice, devenind un alt Corp trans-
parent, care se detaşează de propria corporalitate
devenind un Pegas ubicuu, truvabil atât în planul
celest, cât şi în fasciculele dezarticulate, frag-
mentare ale umanităţii. Acesta acumulează progre-
siv, cameleonic trăsături ale interregnurilor,
veritabil traseu iniţiatic anterior emancipării
depline, consolidării fiinţale necesarii plecării în
lume: „Calul e femeia de apă camee/ Cu sânii de
nouri/ Cu gestul real ca o gheară/ În creieri/ Şi
steag în somnul decolorat al morţii/ Insulă în
dimineaţă nebunie rece/ Ca o picătură de mercur
pe covor./ Calul intră calul iese/ Printre arborii
roditori/ Cu urechi de văzduh/ Şi cercei de vrăbii/
Calul porneşte în lume.” O altă artă poetică, Um-
blet, creaţie dedicată lui Pierre Minet devoalează
un statut aprioric, poetul fiind un prestidigitator al
ficţionalului, care voiajează acrobatic pe graniţa
dintre diurn şi nocturn, încercând să decripteze
subteranele sinelui, unul labirintic, luxuriant, dar
se vede prizonier al unui univers carceral, vizual-
izat în manieră bacoviană: „E un cer fără culoare
fără miros fără carne”, „Cu ochii închişi umblu
într-o cutie neagră”. Senzaţia claustrării, a lim-
itării este consolidată de aceea a futilităţii oricărui
efort cognitiv, dar şi a nimicniciei sinelui. Stran-
gularea comprehensiunii, în pofida precauţiilor,
este subliniată prin imaginea coercitivă a cio-
canelor: „Cu ochii închişi umblu într-o cutie nea-
gră⁄ Cu ochii deschişi umblu într-o cutie albă⁄ Şi
oricât m-aş căzni⁄ Ciocane grele-n cap îmi sparg
orice gând.” Pe ţărm stabileşte o congruenţă, re-
curgând la metafora visului şi la aceea a fumului,
între plecarea vapoarelor şi promenadele turiştilor,
ambele asociate morţii, realizând un colaj coş-
maresc al neantizării. 

Materializări pare un mimotext ce calchi-
ază estetica romantică, prin imagini iniţial desuete,
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marcate ipotetic, prin forme verbale de condiţional
optativ, ipostazieri virtuale, nostalgii ale unor cor-
poralizări peren refuzate. Ritmicitatea nostalgică
a doleanţelor denunţă o ardoare a expectanţelor
concretizate. Imaginarul poetic bulversează per-
spectivele tradiţionale, formele desuete, osificate
ale poeziei, dinamitează structurile stereotipe şi
deconcertează, aşa cum se întâmplă în Pastorală,
care re-valorifică atributele speciei, substituind
concretul cu oniricul. Acesta păstrează scheletul
lexematic al speciei care glorifica viaţa bucolică a
păstorilor din Arcadia, regiune peloponesiacă, sim-
bol al purităţii, al idilismului vieţii campestre (apa,
florile de mătrăgună, mieii, lacurile şi izvoarele),
dar le ataşează asocieri neologice, suprarealiste.

Amor falenă este dedicat lui Saşa Pană şi
preia conturul unui imn al erosului, dispus în trei
catrene şi un distih, care se convertesc în tot atâtea
verbalizări ale elementului redundant, iubirea, sug-
erând ideea de geneză, dar şi de escatologie a aces-
teia. Amorul falenă este succedat de cel citadin şi
apoi de erosul bucolic. Dacă amor falenă are o
mantie exotică, evazionistă, dar şi o combustie în-
carcerantă, amorul urban gravitează în zona mis-
terelor concupiscente ale localurilor de perdiţie, cu
desfrâuri transparente, consumate în regim diurn:
„Amor urban de umbre pe străzi cu reverbere⁄ Cu
vorbe tăinuite în moarte-nmormântate⁄ Cu răsfoiri
încete   de-albume inutile⁄ Amor de după-amiază
în vagi odăi închise”. Iubirea rustică este relevată
maniheic, simplist şi extremist deopotrivă: „Amor
plâns în batiste sau râs domol în soare”. Erosul
însă este perceput ca un element de uniformizare
a fiinţelor, prin care oamenii sunt captivi ai pre-
destinării, cultivând, ca urmare a invaziei acestuia
o coregrafie acrobatică şi caricaturală a alienării
interiorităţii: „Amor reţea a lumii în care prinşii
oameni⁄ Dansează ca paiaţe serioase şi nebune.”
În Poem grotesc, eul liric îşi arogă disponibilităţi
de Puck shakespeare-ian, cu valenţe divinatorii,
creând un univers ludic, în care lutul genezei este
înlocuit cu făina. Folosirea deconcertantă a sem-
nelor de punctuaţie este elucidată în final, când
suntem avertizaţi că ne aflăm în faţa unei imagini
picturale, circumscrisă reevaluărilor perpetue. Vals
vechi este similar „valsului funebru” bacovian, ci-
netica imponderabilitǎţii fiind generată de un mat-
rimoniu funerar, al celei care „La nunta ei cea vie
muri în flori de sânge”.

Ciclul Paris şi alte poeme este diferit de
textele plachetei anterioare, conţinând un puternic
filon epic. Oraşul Luminilor este descuamat de
nimbul mitic şi cultural şi nu pare decât o replică

melancolizată a târgurilor de provincie, cu tristeţi
autumnale şi cer lugubru. Singurul topos de tran-
chilitate spirituală al celui care rătăceşte, funam-
bulesc, ca o „fantomă fără carne”, este bordelul,
loc al perdiţiei şi dezinhibiţiilor hormonale. Con-
versaţia cu prostituata blondă este trenată de bari-
era lingvistică şi de faptul că dialogurile familiale
de până acum se derulau într-un alt registru. Som-
nul ulterior descătuşării este însă o posibilitate de
recuperare a sinelui, a celui de acasă, o somnolenţă
mortuară, placidă. Dimineaţa  însă reabilitează
imaginea cvasimitică a Parisului. [Pentru o clipă]
conservă filonul epic, relevând o regresiune biotică
similară anamnezei. Versurile lungi ale prozopo-
emului cunosc o punctuaţie atipică, fiecare idee
demarând cu minusculă, iar nu cu majusculă. Po-
emul reface itinerariul devenirii dinspre contem-
poraneitate înspre perioada fetală, condensând
durata şi rezumând-o la momentul acuplării nu-
anţat eufemistic, recurgând fantast la o oprire a
temporalităţii menită să înregistreze evenimentul:
„pentru o clipă. pentru o singură clipă existenţa
lumii se ⁄ opreşte şi se desfăşoară în trecut ca un
film de cinematograf ⁄ rulat de la sfârşit spre în-
ceput. fumul reintră în coşuri. ⁄ înaltul cade. paşii
mă poartă înapoi. priviri care porneau  ⁄ se întorc
ca degetele mănuşii răsucite pe dos. miezul fruc-
tului se ⁄ simplifică se turteşte se petalizează. fruc-
tul redevine floare. ⁄ inima mea scade spre noaptea
fătului şi se preface în sex.”. Ultimul text, L’Inex-
tricable position, este redactat în limba franceză
şi pare mai degrabă o fişă de observaţie clinică ce
descrie, întocmai ca în romane, starea de sănătate
tot mai periclitată de noi simptome ale durerii.
Dramatismul rezidă din portretizarea simptomelor
proprii, tuberculoasa osoasă acţionând asupra bi-
etului trup amplasat în proximitatea morţii. Recur-
sul la imaginea suprarealistă a calului, partener şi
confident al durerii nu eludează simbolistica tha-
natică şi ritualul preparativ al trecerii în nefiinţă:
„Pour le reste: j'étais nu jusqu'à la ceinture, un⁄
mince pantalon en carton me couvrait rigidement
le jambes si bien que la route entière (assistant) à
l'instant aussi irrémédiablement que le cheval) me
prit pour un réligieuse en quête d'un volume d'air
tranquille pour se déposer ses bagues”. 

Instrumentarul tematic blecherian denunţă
aceeaşi tentaţie a recompunerii unor lumi suprasi-
multane, a unor universuri compensative salvgar-
dante ca şi în cazul prozelor autenticiste, actul
scriptural devenind atât o posibilitate de transfig-
urare estetică a suferinţei, cât şi o poartǎ de dever-
sare a aluviunilor coşmareşti ale interiorităţii.  



Dumnezeu nu a fost întotdeauna bătrân

când haosul a tăiat cordonul ombilical 
primul scâncet a făcut lumină

din mijlocul 
scuipat printre dinţii infinitului 
s-a avortat minciuna
şi a crescut
şarpele 
adulmecă resturi 
scormonind de-a pururea drumul naşterii 
(orice lume începe deopotrivă legănată între rău
şi bine)

El,
încă prea mic să-L mărim în cuvânt
orbit de lumină 
la brâul pleoapelor 
tăiate-mprejur de ochi
şi-a făcut râu
scânteind cu plânsul capetele lumii
copil fiind 
cineva L-a întors de la ţâţă înainte de a cunoaşte

laptele
şi-a aruncat singurătatea în capul şarpelui
Atotştiutorul a aflat primul minciuna:

acel Cineva 
(pe care îl agăţăm soare la gâtul unui cârlig)
i-a şoptit Celui Dintâi
(nu ştim de ce, poate din sete de suflete pe care
să-şi 
încolătăcească Întunericul)
că după Facere
Începutul s-a întors în pământ 

sărac de atâtea necuprinderi 
şi rece până în măduva necunoaşterii
Întâiul Prunc a început să-şi caute în lut rădăcini
poate poate 
bucata de pământ din care s-a tras mai presus 
de om
va veni să-i alăpteze anii 
în care singurătatea şi-a inventat culori. 

rareori, recoltează din lume prieteni 
însămânţându-le-n spate aripi

cu fiece copil cotrobăit în colţuri 
pănâ pământul se leapădă de scorburi
un bătrân se întrebă de tată ori mumă 

Şi Dumnezeu a fost copil
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CARMEN STANCIU
Nimeni nu se naşte orfan



***
o să sting lumina.
moartea este un plutonier care strigă reglementar
stingerea.
aici este camera în care tata bea, în care tata
făcea cadouri.
aici este camera în care tata spunea taci cu tata.
tata poartă costumul bej de nuntă. noi mergem
încet.
mergem ca după un mort.
noi mergem după tata ca după un mort.
aici este fotografia tatei. aduc flori fecioarei
maria.
aduc flori şi bani lui iisus. 
soarele este un burete plin cu oţet. mi-e atît de
cald încît o să cad în groapa tatei.
groapa este la fel ca oricare groapă. o groapă lus-
truită în care coşciugul este plin de formol.
furnicile au aripi ca să ajungă pînă la tata.
cînd se întorc la noi ele sunt mai grase şi miros
tare a formol,
tata, eu sunt mică, tata, eu cu cine rămîn
tata, pe mine cine mă ţine în braţe
tata, gaura aceasta este ca o albină gigantică. ea
bîzîie necontenit. de atîta bîzîit sforile se rup.
mîinile tatei sunt negre. sforile lucesc mai tare
decît coşciugul.
peste puiul meu de pernă pămîntul cade ca un
trup de femeie congelat.
suntem nişte bufniţe împăiate care privesc fix.
gurile ni s-au făcut fărîmiţe. gurile noastre sunt
nişte aripi rupte.
tata, inima mea a mers în bocanci de fier.
inima mea a purtat pălării de fier.
inima mea a mers cu moartea de gît
şi a rămas netocită.
tata, eu nu am ghiozdan, nu am caiete, nu am un
binoclu.
aş vrea să fiu o pasăre mare cu aripi cît un trup
de dinozaur.
aşa o să pot ocroti lumea.
ochii mei vor fi un binoclu. 

tata, astăzi am găsit un căţel singur. ochii lui erau
două mînuţe de copil care se întindeau după 

mamă.
tata, eu sunt micuţul niels călătorind pe gîscă.
cînd am privit sforile se bălăbăneau iar trupul
meu era o furnică sub o monedă de 5 bani.
tata s-a făcut mic ca un pui de căţel.
ce are fiul dumneavoastră, este în comă, este 
alcoolic,
dumneavoastră îmi spuneţi iar eu rezolv. o să
încerc să îi salvez viaţa.
v-am spus sunt ocupat, sunt foarte ocupat.
dar ce are fiul dumneavoastră, trebuie să fie ceva
grav dacă aţi venit la mine.
o să încercăm să-l salvăm, o să încercăm să îi
punem o perfuzie.
întrebaţi de domnul doctor măricel ciungu, iar
domnul măricel ciungu vă va scăpa de necaz.
domnul doctor măricel ciungu va veni şi îi va
pune o sondă fiului dumneavoastră.
fiul dumneavoastră va trăi.
dar pentru asta va trebui să aveţi gologani.
domnul doctor măricel ciungu va aranja să fie
dus la craiova.
acolo va fi domnul doctor cutărică, domnul doc-
tor cutărică este un bun prieten de al meu.
acolo va avea cearceafuri curate.
o să strălucească de curăţenie. nici nu va mai fi
nevoie de lumină.
totul va fi aşa de alb încît nu îl veţi mai 
recunoaşte.
inima va fi lună.
inima cînd e sănătoasă seamănă cu o lună.
aici este inima tatei care moare.
o curăţ încet cu un prosop umed.
inima tatei este un schelet tandru.
domnul doctor măricel ciungu a scos-o 
pe mamaia din salon.
salonul va mirosi în curînd a mort.
tata va mirosi a mort.
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ION PILLAT DESPRE MIHAI EMINESCU

GRAţIAN JUCAN

În creaţia sa poetică, dar, mai ales, în articolele, eseurile, studiile, prelegerile şi conferinţele
sale, poetul Ion Pillat s-a referit deseori la M.Eminescu, ceea ce atestă interesul, dragostea
şi admiraţia faţă de înaintaşul său.

Trei sunt aspectele principale asupra cărora s-a oprit el: legăturile cu patrimoniul popular –
tezaurul nostru folcloric – poezia naturii şi cultura antichităţii clasice.

În scrierile sale, privind literatura română, Ion Pillat a arătat că M.Eminescu, cutreierând ţara,
a venit în contact cu "geniul poeziei populare", iar mai târziu, poetul, "în poemul «Călin», adânceşte
aceeaşi vână de inspiraţie şi-i dă, cu tot farmecul versului său o strălucire nouă." Prin utilizarea
chibzuită a metricii populare "în tainică armonie cu însuşi ritmul sufletesc al poetului, reuşeşte să
închege «Ce te legeni codrule ...», «Revedere», «La mijloc de codru des» şi «Doina», ca să nu
pomenim de atâtea postume şi de minunatul şi enigmaticul colind de un sentiment atât de modern, în
subtilul său primitivism." (1)

Ion Pillat a afirmat că M.Eminescu nu e numai un fidel transpunător al spiritului şi formei
populare în literatură ci e "prin vraja geniului său poetic un adevărat transfigurator al motivului popular
(...) prin puterea de evocare (...)". (2)

Cu intuiţia sa profundă şi genială, M.Eminescu a înţeles că o literatură originală şi cu "rezo-
nanţă adânc omenească", atât în versuri, cât şi în proză, nu se poate întemeia "fără să aibă ca substrat
sufletul însuşi al poporului, adică tezaurul acumulat de veacuri al versului şi al basmului popular". (3)

Referindu-se la marile creaţii eminesciene, cu perspicacitatea ce-i era caracteristică, Ion Pillat
sintetiza pregnant următoarele: "«Mai am un singur dor» e, după noi, reluarea pe o temă elegiacă in-
dividuală, a motivului panteistic al  morţii din «Mioriţa», precum «Luceafărul» e transpunerea genială
pe un plan poetic superior a basmului nostru din bătrâni." (4)

"Aici, [în «Luceafărul» – insista el] sub masca simbolului celui mai înalt, Eminescu ne dă
«vecinică minune»: sinteza geniului său individual cu acela al neamului – transpunând pe un registru
ceresc sufletul şi geniul pământului ce-l născuse. O singură dată în literatura noastră se întâmplase
acest miracol, cu Mioriţa, în versiunea lui Alecsandri". (5)

Pe această temă, Ion Pillat a editat într-o ediţie de popularizare creaţiile eminesciene: Poeme
populare, Basme în proză, Poeme şi Poezii postume.

Cu M.Eminescu "sentimentul naturii, în dezvoltarea liricii noastre – afirma Ion Pillat – intra
într-o fază nouă", pe care n-au cunoscut-o înaintaşii lui, poeţi şi prozatori. "Geniala personalitate a
celui mai mare dintre poeţii români, era prea puternică şi în acelaşi timp, prea subiectivă, ca să nu
anexeze natura, ca o provincie nouă, sensibilităţii sale, şi ca să nu o coloreze, cu visul şi patimile pro-
priului său suflet, într-atâta încât nu mai ştii de la o vreme, unde începe lumea din afară şi unde is-
prăveşte lumea interioară a poetului. Această endosmoză [=pătrundere a unui fluid, prin osmoză]
sufletească între Eminescu şi natură – tot atât de depărtată de panteismul naiv al poeziei populare din
«Mioriţa», ca şi de personalizarea în folosul naturii a liricei mai complexe de azi – formează unul din
caracterele esenţiale ale artei lui." 

Ion Pillat a arătat că răsunetul simţămintelor poetului, gândul, dorul, durerea, în sufletul naturii
şi viceversa – "dau poeziei sale în spaţiu – şi prin muzicalitatea versului, în timp – un ecou nesfârşit
şi o rezonanţă unică." (6) Apoi în poezia eminesciană întâlnim pentru prima dată marea.

Deşi, în opoziţie cu Vasile Alecsandri, în contactul ei cu natura, poezia eminesciană se în-
tunecă, se adânceşte lăuntric, notaţiile exterioare se pierd, găsim totuşi crâmpeie de pastel, limpezi,
luminoase, la care n-a ajuns nici George Coşbuc.

"Poezia eminesciană – susţinea Ion Pillat – e prea subiectivă, ca să nu aştearnă peste natură
sufletul poetului cu bucuriile lui de-o clipă, cu durerile-i prelungi. Eminescu închide astfel natura –
genial – dar totuşi o închide, în graniţele propriei sale simţiri, atunci chiar când împrumută, ca în «Ce
te legeni codrule ?», temă şi ritm popular." (7)
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M.Eminescu a cunoscut bine operele clasicilor greco-latini. Cu toate influenţele exercitate de
aceştia asupra gândirii şi stilului său, el rămâne – spunea Ion Pillat – "chiar şi în formele sale clasice,
cel din urmă mare reprezentant al romantismului european." El citează strofa prin care M.Eminescu
se defineşte poet romantic şi face câteva reflecţii asupra poeziei Venere şi Madonă,  fiind că după ex-
presiile poetului, lumea clasică era o "lume ce gândea în basme şi vorbea în poezii", citând şi un frag-
ment din articolul eminescian privind cultura clasică. Autorul menţiona că "nu se poate ca influenţa
clasicismului greco-latin asupra unui suflet pasionat ca al lui M.Eminescu  să nu fi fost covârşitoare
ca impresie, extrem de bogată în fericite rodiri." (8)

Întemeiat pe studiile unor învăţaţi (ca Cezar Papacostea şi N.Sulică), Ion Pillat a arătat că
avem de a face "cu un creator genial care nu imită, ci asimilează făcând adesea din substanţe străine
(...) sânge din sângele său." Comentatorul s-a oprit în analizele sale asupra Odei  (în metru antic), în
diverse asociaţii (mai ales mitologice), foarte interesante prin reflecţii: "Aceste aluzii la miturile vechi
eline, – afirma el – prin arta cu care sunt mânuite de Eminescu şi prin discreţia cu care sunt evocate,
dau întregii poezii o splendoare difuză – o încarcă de semnificări, de simboluri trăite; îi dau o rezonanţă
proprie în acord perfect cu măreţia metrului întrebuinţat." (9)

Insistând asupra influenţei lui Horaţiu asupra creaţiei eminesciene (după articolele şi studiile
învăţaţilor amintiţi), Ion Pillat conchidea: "În zadar, cu textele în mână, drămuim influenţele: metrul,
ideile, expresiile chiar ...; zadarnic invocăm pe Horaţiu şi pe Psappho [=Safo], fakirii indieni şi stoicii
greci ... nimic nu poate împiedica imponderabilul reacţiei personale atât de străină sufletului clasic:

Eu rămân ce-am fost: romantic."   (10)

Poetul Ion Pillat a citat din articolul-program al revistei Fântâna Blanduziei  reflecţiile lui
M.Eminescu în legătură cu arta autentică şi rolul ei în viaţa socială.

Autorul volumelor Portrete lirice  şi Tradiţie şi literatură  a susţinut că, deşi M.Eminescu a
apărut în literatura noastră, când romantismul european murise, el a făcut totuşi "în mod desăvârşit
fuziunea organică între ce adusese această mare revoluţie sentimentală, ideologică şi literară în lume
şi geniul specific al propriului său popor." (11)

M.Eminescu ne-a dat în Luceafărul adevăratul poem byronian, în Scrisoarea I  prima poezie
metafizică în perspective faustiene, în Strigoii a împământenit fantasticul baladelor nordice, iar în
Călin a romanţat basmul nostru neaoş popular, dându-ne poezia erotică; în sonetul Veneţiei  a de-
scoperit exoticul romantic însufleţit, precum în Doina şi Scrisoarea III "a înălţat poezia noastră pa-
triotică în domeniul etern al frumosului pur." El ajungea la concluzia că putem să-l numim pe
M.Eminescu "ultimul şi cel mai mare clasic al literaturii române."

Pentru noi, "Eminescu – insista Ion Pillat – rămâne poetul absolut, fiind că el a creat sau mai
precis a descoperit armonia poetică a limbii române (...), prin acel imponderabil eminescian care
creează armonia pură (...); poezia pură – continua el – provine şi la Eminescu dintr-o sinteză nouă a
aşezării cuvintelor, sinteză care de multe ori le împrumută o putere neaşteptată unită cu un element
muzical propriu."

Cu această ocazie, el a dat o serie de exemple din poezia eminesciană privind schimbarea or-
dinei cuvintelor în vers, arătând că poezia Peste vârfuri ... "este un model de poezie pură în întregimea
ei", fiind una din cele mai evocatoare armonii verbale. Comparând poezia cu Povestea teiului, el a
relevat că, deşi "au toate acelaşi subiect, acelaşi sentiment, până şi aceleaşi cuvinte – totuşi numai una
e poezia adevărată, numai aceea în care trăieşte armonia tainică a Poeziei Pure." Şi după alte exemple,
continua: "Arta sa poetică şi talentul său de făuritor maestru al versului i-a înguduit să ducă la
desăvârşire ceea ce natura îi dăduse instinctiv: fluidul poetic." (12)

El a mai arătat de ce poezia eminesciană e intraductibilă, decepţionând pe străinii care îl citesc,
în schimb traducerile pe care M.Eminescu le-a realizat "au câştigat armonia poeziei eminesciene."
Ion Pillat credea că valoarea excepţională a poeziei eminesciene constă "în puterea sa de incantaţie
verbală (...). De aceea vedem pe Eminescu atribuind formei importanţa capitală pe care o are, studiind
cu migăleală armonii noi, necunoscute până la dânsul limbei române, sau însuşindu-şi până la identitate
forme întrebuinţate stângaci înaintea lui de alţii." (13)

Din cele relatate, reiese pregnant disponibilitatea autorului pentru critica şi istoria literară,
prilej de a-şi exprima convingerile, preferinţele şi judecăţile de valoare. Poetul Ion Pillat a fost pre-
ocupat, la un moment dat, de editarea operei lui M.Eminescu, din care au apărut culegerile amintite.
M.Eminescu este tratat sintetic, într-un stil de o modernitate şi actualitate stringente. Deşi incomplete
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pentru complexitatea problematicii poeziei eminesciene, reflecţiile poetului Ion Pillat, la data când au
fost elaborate şi de atunci încoace, au însemnat un punct de referinţă în evoluţia înţelegerii mai pro-
funde a creaţiei poetice eminesciene. "Ca şi Hyperionul său, – sublinia el – poezia lui Eminescu răsărită
din «forma cea dintâi» rămâne «veşnică minune»." (14)

Ca poet, Ion Pillat a fost obsedat, în primele sale volume de poezii, de incantaţia şi armonia
versurilor eminesciene, care au rezonanţă şi în creaţiile sale. Astfel: în sonetul său, Veneţia,  dedicat
memoriei lui M.Eminescu, el a păstrat ideile şi unele versuri din sonetul cu acelaşi nume al poetului,
iar în poemul Stelei Hesper a relut motivul din poezia La steaua.

În procesul elaborării poemului Bătrânii,  care inserează personalităţile reprezentative ale
culturii şi literaturii româneşti, publicat în 1922, manifestul poetic al tradiţionalismului, Ion Pillat a
scris un poem Eminescu.  (15)

Încheiem cu versurile dedicate de Ion Pillat lui M.Eminescu din poemul Bătrânii:

"Vei răsări în cale-mi, din noaptea de sub tei,
Tu, dureros de dulce poet, să mi te-aproprii !"

Şi teii troieniră şi tremurară plopii.
Şi ca o lipsă mare m-atinse nemurirea
Acelui ce-n luceafăr îşi îngheţă privirea.

Note bibliografice:

(1)  Ion Pillat, Aportul folclorului în poezia nouă românească, 1933, în vol.Tradiţie şi literatură, [Ed-
itura Casa Şcoalelor, Bucureşti], 1943, p.56-57.
(2)  Ion Pillat, M.Eminescu, Poeme populare. Ediţie îngrijită de ..., Editura "Cartea Românească",
Bucureşti, [1936, 1942], (Col.Pagini alese – serie nouă, nr.13), p.5-6. Articol introductiv: Eminescu şi
poezia populară.
(3)  Ion Pillat, Eminescu şi basmul popular, în vol.M.Eminescu, Basme în proză, Ediţie îngrijită de
..., Editura "Cartea Românească", [Bucureşti], 1939, nr.35 (Pagini alese, serie nouă), p.4.
[B.A.R.:166431]. (Eminescu şi basmul popular – studiu).
(4)  Ion Pillat, Tradiţie şi inovaţie, 1943, în vol.Tradiţie şi literatură, ed.cit., p.20.
(5)  Vezi nota 3, p.7.
(6)  Ion Pillat, Sentimentul naturii în evoluţia liricei noastre – 1923, în vol.Tradiţie şi literatură,
ed.cit., p.80.
(7)  Vezi nota 6, p.81.
(8)  Ion Pillat, Sufletul clasic în poezia română – 1933, în vol.Tradiţie şi literatură, ed.cit., p.104.
(9)  Vezi nota 8, p.107. Acum: Eminescu şi clasicismul greco-latin. Studii şi articole. Ediţie îngrijită,
prefaţă, note, bibliografie, indice de Traian Diaconescu, Editura Junimea, Iaşi, 1982, Col.Eminesciana
- 28.
(10) Vezi nota 8, p.110.
(11) Ion Pillat, Romantismul românesc –  1931, în vol.Tradiţie şi literatură, ed.cit.
(12) Ion Pillat, Eminescu şi poezia pură –  1930, în vol.Tradiţie şi literatură, ed.cit.; Convorbiri lit-
erare, LXIX, 1936, nr.8-10, p.304-314; Ţara Bârsei,  Braşov, IX, 1937, nr.1; Athenaeum,  V, 1939,
nr.3 (iulie-sept.), p.207-213; Eminescu. Un veac de nemurire, II, Editura Minerva, Bucureşti, 1991,
p.435; Vezi acum analiza poeziei Peste vârfuri ... de D.Popovici, în Poezia lui Mihai Eminescu,  Pre-
faţă de Ioana Petrescu, Editura Tineretului, [Bucureşti, 1969], Col.Lyceum 58, p.278-282 şi alte ediţii;
Ion Coja, Peste vârfuri trece luna,  în Caietele Mihai Eminescu, VI, 1985, Editura Eminescu, Bu-
cureşti, p.167-174.
(13) M.Eminescu, Poeme,  Ediţie îngrijită de Ion Pillat (Col.Pagini alese, Serie nouă, nr.25), Editura
"Cartea Românească", Bucureşti, [1937]. Introducere: Poezia lui Eminescu de Ion Pillat; Note bio-
bibliografice. Citatul la p.4. M.Eminescu, Poezii postume, Ediţie îngrijită de Ion Pillat. (Col. Pagini
alese, Serie nouă, nr.39-40), Editura "Cartea Românească", Bucureşti, [1939]. (14) Vezi nota 13, p.7.
(15) Ion Pillat, Eminescu (Poem), în Manuscriptum, XIV, 1983, nr.3 (52), p.9-10 şi Cornelia Pillat,
M.Eminescu în viziunea lui Ion Pillat, ibid.,  p.9-10; 30-35. Am utilizat primele ediţii şi nu pe cele
publicate ulterior: Ion Pillat, Opere, (Proză 1916-1942), vol.6, ediţie îngrijită de Cornelia Pillat, E.E.,
1994.
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Nichita Danilov şi Ion Mureşan

În sala de şedinţe a revistei Poesis

La casa memorială Aurel Popp: Aura
Christi, Nicolae Breban şi Tedi Ardelean

În sala picatată a Centrului Multicultural
Poesis

George Vulturescu la decernarea premiilor
Poesis



Biblioteca Poesis

79Poesis

O zi din viaţa lui Vladimir Ilici. 
Blestemul Casei Romanovilor

NICHITA dANILOV

Ziua de 17 iulie (4 pe stil vechi) 1918
a fost la fel ca oricare alta pentru
Vladimir Ilici. Ca de obicei, el s-a

sculat dis-de-dimineaţă şi, aşezat la măsuţa lui, şi-a
băut în linişte ceaiul, răsfoind proaspăta ediţie a
ziarului Pravda, pe care a parcurs-o în grabă, citind
şi recitind (pentru a câta oară?) propriul său articol,
pe care reuşise să-l aştearnă pe hârtie în cursul
dimineţii precedente, corectându-l pe alocuri în timp
ce se desfăşura şedinţa obişnuită a Politbiuroului.
Pătrunzând o dată cu aerul în cabinetul său de lucru,
mi-am găsit un adăpost pe etajera în care se afla o
perie de haine şi câteva cărţi. Plutind deasupra poli-
cioarei, îl priveam cu atenţie, căutând să-i ghicesc
gândurile care îi frământau mintea… O rană
nevăzută îmi supura pe piept. Genunchiul amorţit,
sângera şi el. Dinlăuntrul lui se înalţa un firicel de
fum. Eram destul de liniştit. Şi chiar fericit că nu mă
mai aflam în viaţă… Avantajul noii mele stări constă
în aceea că poţi înţelege orice, şi poţi, măcar pentru
un timp, intra în pielea orişicui, chiar şi duşmanului
tău de moarte…

Mângâindu-şi bărbuţa, mătăsoasă Vladimir
Ilici zâmbi ca pentru sine: era satisfăcut de ce
scrisese. (Eu, Alexei, eram acolo…) Lui Vladimir
Ilici nu-i plăcea munca de rutină, birocraţia, în gen-
eral. 

(Plutind deasupra policioarei, îi percepeam
fără să depun nici un efort starea de enervare. Era
ca şi cum aş fi intrat în pielea lui. În dimineaţa aceea,
eu, Alexei, eram acolo…) 

Trăind în exil vreme îndelungată, Vladimir
Ilici era obişnuit să aibă un program lejer, care se re-
ducea la corespondenţă, scrierea unor articole în
presă şi discuţiile pe care le purta în toiul zilei sau
seara, fie la cafenea, fie în casa unor simpatizanţi ai
mişcării socialiste. Preluând frâiele puterii, Lenin se
arăta încântat să conducă şedinţele de guvern, care
durau de la cinci până la şase ore. Societatea nouă
nu era uşor de construit. Numai în perioada noiem-
brie-decembrie 1917, comisarii poporului au dezbă-
tut şi aprobat un număr de peste cinci sute de
probleme de stat, începând cu rechiziţionarea
bunurilor confiscate de la clasele înstărite şi până la
ordinele de execuţie. Politbiroul avea nu numai put-
eri legislative, ci şi executive, astfel că decretele

emise în timpul şedinţelor ordinare erau puse în apli-
care cu o rapiditate de-a dreptul uimitoare, mai ales
când acestea erau legate de lupta cu duşmanul de
clasă. Chiar şi pentru Vladimir Ilici, faptul acesta
constituia un motiv de mirare. 

“Vezi ce înseamnă să deţii puterea? îşi
spunea el. Distanţa de la gând la faptă poate fi scur-
tată până la ordinal secundelor…” 

Expresia “ordinul secundelor” îi plăcea ne-
spus de mult cum sună. Avea o cadenţă matematică
şi un ecou ce răsuna ca bătaia unui ornic pe cori-
doarele Kremlinului. (Toate aceste lucruri, stârniră
în inima lui Lenin un seniment de duioşie faţa de
propria-i persoană. „Da, îşi spuse el, într-adevăr, nu-
mi place birocraţia, dar acum n-am încotro! Dacă
am intrat în horă, trebuie să joc!” Eu, Alexei, eram
acolo... Pluteam sub forma unui nor de gânduri în
jurul frunţii lui... Când oboseam, mă aşezam pe
raft...) 

Neobişnuit cu rigorile unei munci de rutină,
în curând Lenin începu să dea semne de iritare. Pre-
luând tezele învăţăturilor marxiste, el proferase dis-
pariţia statului. 

“În fond, ce-i statul?” obişnuia să spună
Lenin în faţa câte unui oaspete simandicos. Cu cât
acesta căsca ochii mai mari, cu atât Lenin marşa mai
mult pe ideea disoluţiei statului. 

“Statul e un simplu mecanism de coerciţie,
care o să dispară de la sine odată ce va creşte nivelul
de conştiinţă al clasei muncitoare”, zicea el. (Eu,
Alexei, eram acolo…) 

“Ce a însemnat statul până acum? A însem-
nat armată, a însemnat biserică, a însemnat poliţie,
a însemnat administraţie, guvern şi organele legisla-
tive…De biserică nu avem nevoie, prin urmare vom
scăpa de ea! Şi în curând nu vom avea nevoie nici
de armată. Când revoluţia va învinge în toate ţările,
armatele vor dispărea de la sine, ca şi graniţele din-
tre naţiuni. Poliţia va exista un timp, după care va fi
aruncată şi ea la coşul de gunoi al istorie. Adminis-
traţia va avea aceeaşi soartă. Guvernele, pe măsură
ce revoluţiile vor învinge, se vor strânge unul în
altul, se vor contopi într-unul singur, care după ce
îşi va încheia misiunea, va dispărea şi el…
Popoarele se vor conduce pe baza unor reflexe
condiţionate dobândite în timp. (Eu, Alexei, eram
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acolo…) Un muşuroi de furnici nu are nevoie de
prea multă filozofie pentru a-şi impune ordinea in-
ternă. Totul funcţionează pe bază de impuls… Aşa
va arăta şi noua societate…” 

Cum aveau să se petreacă toate astea, Lenin
nu-şi dădea încă prea bine seama. Deocamdată avea
de luptat cu duşmanii revoluţiei, care se înmulţeau
în fiecare zi. Şi avea de luptat şi cu propria sa inerţie. 

Statul înseamnă organizare. Ordine. Mil-
ioanele de oameni trebuie să se supună unei singure
voinţe. Ordinea trebuie să se instaureze în fiecare
celulă a organismului uman. Să se transmită de la o
generaţie la alta în mod instinctiv. Atunci, desigur,
statul va putea dispărea. Şi asta deoarece fiecare in-
divid în parte va deveni un stat în miniatură. 

Ideea aceasta cu statul în miniatură îl făcu
pe Lenin să zâmbească. (Eu, Alexei, eram acolo…)
Statul cel mare se va evapora în aer, dar vor rămâne
milioane de stătuleţe mici, care, având imprimată or-
dinea şi datoria în sânge, vor lucra pentru binele
comun. Şi dacă un stat din acesta mic, redus la di-
mensiunea unui om, va face un pas greşit pe drumul
său, statul de alături îl va corecta, aducându-l înapoi
pe calea dreaptă. 

Desigur, deasupra acestor puzderii de stă-
tuleţe risipite peste tot locul, unele dormind, altele
stând în picioare, va plana ideea statului desăvârşit,
a statului cel mare. Acest stat Lenin şi-l închipuia ca
pe un perpetuum mobile, ca pe un mecanism care
funcţiona de la sine, fără să aibă parte de nici un alt
impuls decât cel iniţial. 
Pornind de la această teorie, de multe ori Vladimir
Ilici avea tendinţă să compare statul cu Dumnezeu.
(Eu, Alexei, eram acolo…) Cu unul care, după ce a
creat lumea, a devenit inutil. Chiar dacă analogia îl
enerva, Lenin totuşi era nevoit să apeleze la ea pen-
tru a-şi contura cât mai clar ideile. 

Alteori, pornind de la tezele lui Marx, îl în-
locuia pe Dumnezeu cu o altă forţă. 

Cu natura mamă. 
Dar natura mamă nu excela prin ordine. Şi

în afară de aceasta ea nu putea să dispară, fiindcă se
confunda cu realitatea însăşi. Meditând la necesi-
tatea dispariţiei statului, Lenin încercase să pună în
locul lui Dumnezeu neantul, dar ajungea la un non-
sens. Chiar dacă accepta ideea că lucrurile toate au
drept cauză neantul, în momentul când ajungea la
dispariţie, gândirea sa se bloca de la sine. Neantul
nu putea să dispară în neant. (Eu, Alexei, eram
acolo…) Şi în afară de aceasta, comparaţia dintre
neant şi stat era deopotrivă de ridicolă şi înspăimân-
tătoare. În afară de aceasta, ce ar fi zis proletariatul,
căruia îi era adresat mesajul său?! Nu, aici compara-
ţiile trebuiau căutate cu mare grijă. Cuvintele sale
nu trebuiau să poarte o încărcătură mistică. Munci-

torii au zi de zi contact cu realitatea brută. Când vor-
beşti despre stat, despre revoluţie, sau despre învăţă-
turile marxiste, trebuia să ai grijă ca în discursul tău
să apară cât mai multe cuvinte din vocabularul
tehnic. Când îi vei spune muncitorului de biele-
manivele, pârghii, scripeţi, pistoane, rulmenţi, chei,
şuruburi etc., el va înţelege fără să-şi bată prea mult
capul mesajul tău. Cuvântul neant nu avea ce căuta
aici. Deseori, Lenin îşi închipuia statul ca pe un
imens ceasornic atârnat de cer, compus din diferite
arcuri şi rotiţe. (Eu, Alexei, eram acolo…) În funcţie
de mersul său, fiecare individ îşi regla ceasul său in-
terior; în acest fel fiecare naţiune şi chiar întreaga
lume ar fi putut lucra la unison. Odată reglate toate
ceasurile, ceasul de deasupra n-avea decât să se
evapore în neant (eu, Alexei, eram acolo), ceasurile
mici aveau să funcţioneze, în veci, după aceleaşi
legi, care la nivelul individului s-ar fi confundat cu
instinctul. Acestea erau însă simple speculaţii,
sofisme menite mai mult să încurce, decât să
limpezească probleme cu care se confrunta Lenin zi
de zi. Realitatea era mult mai simplă şi trebuia luată
ca atare. Lenin ar fi dorit ca realitatea să se
călăuzească după voinţa sa… O ordine superioară
nu putea fi instaurată decât prin teroare. Cu cât
teroarea avea să fie mai îngrozitoare, cu atât ordinea
ce avea să domnească în societate se va apropia de
desăvârşire.    

“Dar ce va spune intelighenţia, dacă va
vedea că mijloacele prin care instaurăm democraţia
proletariatului sunt crunte?” îl întrebau tovarăşii de
drum.

“De ce vă bateţi capul cu intelectualii?!
răspundea Lenin. E ultimul lucru la care trebuie să
vă gândiţi. Intelighenţia noastră nu-i spuma soci-
etăţii, ci balega ei…” (Eu, Alexei, eram acolo…) 
Încetul cu încetul, teroarea fusese instaurată. Nu a
fost nevoie de cine ştie ce efort. Ea s-a instaurat
aproape de la sine. A fost nevoie doar de un impuls.
Odată dezlănţuite, instinctele masei sunt greu de stă-
vilit. Acum se culegeau roadele. De fapt, roadele
aveau să fie culese abia în viitor. (Eu, Alexei, eram
acolo…)

Câştigând puterea, Vladimir Ilici constata
că statul pe care-l crease avea toate prerogativele
unui mecanism birocratic înfricoşător, ce devora tot
ce întâlnea în cale. Lipsa lui de experienţă (Lenin nu
lucrase decât o scurtă perioadă ca jurist, muncă pe
care o abandonase în favoarea propagandei bolşe-
vice) acum îşi spunea cuvântul. Cunoştinţele sale
din domeniul industriei, agriculturii, precum şi in-
formaţiile în domeniul diverselor funcţiuni ale con-
ducerii statului erau pur teoretice. Ordinele şi
indicaţiile sale, transmise de multe ori printr-un sim-
plu bileţel, scris în timpul interminabilelor şedinţe
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de guvern (eu, Alexei, eram acolo), se băteau cap în
cap. Şi totuşi ele erau executate fără crâcnire, dând
naştere, deopotrivă, la ordine şi la confuzie. Lenin
rezolvase problema ordinii rezolvase pe calea radi-
cală, tăind nodul gordian. Ordinea fusese instaurată
prin teroare. O teroare transmisă de sus în jos crea o
ordine desăvârşită. Nimeni nu trebuia să aibă dubii
în acest sens şi să se împotrivească ordinelor ce ve-
neau de acolo. Lenin nu avea nevoie de o naţie du-
bitativă, ci de una animată de o singură voinţă,
mutând, în caz de nevoie, şi munţii de la locul lor.
Confuzia trebuia să joace şi ea un rol important în
conturarea noii ordini. (Eu, Alexei, eram acolo…)
Confuzia, hazardul puteau amplifica teroarea, con-
tribuind, la rândul lor, la crearea ordinii desăvârşite.
Lenin încredinţase puterea comisarilor poporului,
care deveniseră simple instrumente ale voinţei lui.
Pentru masele largi, dar şi pentru clasa aflată la put-
ere, decizia politică trebuia să devină un tabu. Raţi-
unea după care era condus statul nu putea fi pusă
sub semnul întrebării nici de duşmanii regimului, cu
atât mai mult de adepţii săi. Statul trebuia să devină
o locomotivă (eu, Alexei, eram acolo), la care să fie
ataşate şi alte state, mai mici şi mai mari. Deocam-
dată mecanicul locomotive era unul singur: el,
Lenin. Dar Lenin mai avea în preajma sa şi ajutoare,
care, ca să împingă locomotiva înainte, alimentau
cazanul cu cărbuni. Focul revoluţiei nu trebuia să
ardă mocnit. Ideile trebuiau reînnoite cu grijă. De
fapt, ideile nu se reînnoiau. Ele rămâneau neschim-
bate. Se reînnoiau doar imaginile cu ajutorul cărora
erau animate masele. În pieptul fiecărui om trebuiau
aruncaţi mereu cărbuni aprinşi. Focul revoluţiei nu
putea fi menţinut decât prin jertfe. Trebuiau nimicite
burghezia, clerul, nobilii şi, în speţă, intelectualii ce-
şi puneau prea multe întrebări. Locomotiva rev-
oluţiei (eu, Alexei, eram acolo) avea nevoie de
cadavre. Cei care gândeau prea mult, întorcând lu-
crurile pe faţă şi pe dos, se comportau asemenea
unor morţi vii şi prin urmare trebuiau nimiciţi, pen-
tru ca putreziciunea şi îndoiala dinăuntrul lor să nu-
i contamineze pe cei din jur. Lenin nu avea nevoie
nici de Raskolnicovi, nici de Oblomovi, nici de
prinţi Mâşkin, nici de alţi eroi neînţeleşi, desprinşi
din pulpana lui Gogol, Dostoievski, Tolstoi, Scedrin
sau alţi literaţi cu impulsuri anarhiste… Literatura
aceasta, după părerea sa, era nocivă pentru popor.
Trebuia clădită o altă literatură, având la bază noile
idei… Întunecatul popor rus, pentru a-şi clăti
mintea, avea nevoie de o baie de sânge. Mergând pe
străzi, călcai în puhoaie de cadavre. (Eu, Alexei,
eram acolo…) Adevărul nu putea fi impus decât cu
forţa. Statul vechi fusese dezagreat. Prăbuşirea
politică fu urmată de cea morală. “Cu cât mai rău,
cu atât mai bine”, îşi zicea Lenin. Tribunalele fus-

eseră abolite. Judecata se făcea pe loc. Oricine îşi
punea o banderolă roşie pe mână putea fi investit cu
putere supremă asupra semenului său. 

În forul său interior, Valdimir Ilici era con-
vins că teroarea poate suplini raţiunea după care se
călăuzeşte un conducător de stat. Şi totuşi Vladimir
Ilici mai avea şi slăbiciuni. Una dintre ele se numea
Inessa Armand, femeia cu cinci copii, având oareşi-
care veleităţi literare, care îşi abandonase de dragul
lui familia pentru a i se dedica trup şi suflet. Inessa
reuşise să trezească simţurile amorţite ale lui Ilici,
pentru care viaţa se rezuma la slujirea unui singur
scop, revoluţia proletară. 

Iniţial, Vladimir Ilici se împotrivise acestei
iubiri neaşteptate. Dar se vede că instinctul de per-
petuare al speciei era mai presus decât voinţa sa…
Ce-l atrăgea la Inessa, Vladimir Ilici nu ştia. Simţea
însă mereu nevoie ca ea să fie în prejma sa. Desigur,
dorinţa aceasta se numea slăbiciune, dar Lenin nu
mai lupta cu ea de mult. Căzuse în mrejele Inessei
şi nu-şi mai punea prea multe întrebări. Dacă simţea
nevoie s-o vadă, o chema la reşedinţa lui. Soţia sa,
Nadejda Krupsakaia, care veghea şi ea la liniştea lui
Lenin, era la curent cu această legătură, tolerând-o
pe Inessa în anturajul său. 

În fond, cel mai greu de reformat era men-
talitatea legată de familie. Familia, după opinia lui
Vladimir Ilici, avea în esenţa sa un sâmbure
burghez. Familia şi mai cu seamă femeia trebuiau să
fie privite ca un bun comun. 

"Tu spui că familia aceasta e a ta, dar ea
poate să fie la fel de bine şi a mea”, zicea Lenin. Şi
aceasta deoarece în societatea noastră totul e
comun…” 

Când venea însă vorba de Inessa, Vladimir
Ilici gândea cu totul altfel. Pe Krupskaia şi-o putea
închipui ca pe un bun comun, pe Inessa însă ar fi
vrut s-o păstreze doar pentru sine. De aceea simţea
de fiecare dată cum i se înfige un ghimpe în inimă,
când Troţki sau Iosif VisAgatonovici îi făceau vreun
compliment. (Eu, Alexei, eram acolo… Pluteam ca
un abur printre cărţi…) În astfel de momente, Lenin
îşi pierdea controlul. Innesa nu trebuia să rămână
decât un bun al lui.

Savurându-şi ceaiul, Vladmir Ilici se gândea
la plimbările pe care aveau să le facă în trei pe aleile
parcului vilei sale de la Gorki (eu, Alexei, eram
acolo) sau prin pădurea din împrejurimi, dar se gân-
dea şi la telegramele şi bileţelele pe care urma să le
scrie, precum şi la cuvintele pe care trebuia să le ros-
tească la şedinţa Politbiroului din acea zi... Rolul de
lider i se păru pentru o clipă prozaic şi anost. Chiar
şi condamnările la moarte, ca şi rapoartele privind
execuţiile, se transformaseră în rutină. 

În forul său intim, Lenin tânjea după pe-
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rioada când lucrase în clandestinitate, când se
simţise liber, trăind departe de Rusia şi de prob-
lemele care o frământau zi de zi. Îşi construise în
închipuirea sa o lume de hârtie, care acum se năruia
în fiecare clipă. Fusese un apostol al noii lumi şi iată
că, preluând puterea, se transforma în inchizitorul,
în procurorul şi călăul ei. 

Vladimir Ilici îşi aduse aminte de ordinele
pe care i le transmisese comisarului din Penza, în-
demnându-l să „folosească fără milă forţa împotriva
chiaburilor, a preoţilor şi a alb-gardiştilor şi să-i in-
terneze pe toţi indivizii dubioşi în lagăre de concen-
trare în afara oraşului”, precum şi de telegrama pe
care a expediat-o, iritându-se, la o adresă necunos-
cută: “Spune-i lui Ter (comisar pentru problemele
petrolului din capitala Azerbaidjanului) că dacă e
vorba de ofensivă, trebuie să facă toate pregătirile
pentru incendierea oraşului Baku, după un avertis-
ment prealabil inserat în presă.” 

Meditând la aceste dispoziţii, Lenin îşi dădu
seama că ar trebui să fie ceva mai prevăzător. În
ochii viitoarei generaţii el nu vroia să apară drept un
călău. Ordinile şi instrucţiunile sale aveau, desigur,
un caracter abstract. Dar ele erau puse cu stricteţe în
aplicare. Instrucţiunile erau elaborate fie la Kremlin,
fie la Smolnâi, fie la vila sa de la Gorki, unde Lenin
trăia ca un mic burghez. (Eu, Alexei, eram acolo)
Războiul civil, foametea şi execuţiile se desfăşurau
pentru el într-o altă lume, asupra căreia Lenin îşi ex-
ercita inflexibila sa voinţă, dar fără să aibă prea mult
contact cu ea. Era o lume paralelă despre care Lenin
nu dorea să afle prea multe amănunte. De aceea,
aceste orori, ce se petreceau afară, dincolo de
perdeaua sa de fum, nu-i tulburau seninătatea. Mi-
cile lui slăbiciuni sentimentale, chiar relaţia cu
Krupskaia şi cu Inessa, îi întăreau convingerea că
“ruşii sunt prea blânzi, practic incapabili să aplice
în practică metodele drastice ale terorii rev-
oluţionare”, de aceea, gândindu-se la propriile-i in-
decizii, îi îndemna pe comisari să nu se “eschiveze
de la îndeplinirea sarcinilor”. 

Lenin judeca lumea din punct de vedere sta-
tistic. Sângele pe care-l vedea în faţă (eu eram acolo)
se confunda cu petele de cerneală scurse peste
literele bileţelelor pe care el le expedia pe front. Şi
totuşi, în ciuda acestor pete (eu, Alexei, mă
bălăceam acolo), informările privind violurile,
pogromurile şi jafurile pe care le întreprindea Ar-
mata Roşie în teritoriu nu numai că îi se păreau nor-
male, ci unele dintre ele chiar îl încântau, stârnindu-i
fantezia. Umplându-şi din nou ceşcuţa, Vladimir
Ilici extrase din vraful de dosare unul în care sortase
câteva din telegramele cele mai ciudate expediate
de comisarii săi. Una dintre ele relata faptul că la
Ekaterinburg, în vitrina fostei Organizaţii de infor-

mare şi propagandă a lui Denikin fusese expusă
pielea de pe talpa unui alb-gardist, alături de scalpul
său. Pe scalp tovarăşii scriseră cu litere mari roşii:
“Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” Iar pe talpă, fus-
ese desenat un drapel roşu fluturând în vânt. (Eu,
Alexei, eram acolo…) Citind aceste lucruri, Lenin
zâmbi. 

“Avântul revoluţionar, îşi spuse el, are
nevoie de excese. Frenezia masei nu cunoaşte
milă…” 

O altă telegramă, subliniată cu creionul
roşu, relata faptul că la Harkov comisarii descoperis-
eră o metodă insolită pentru a se distra. În fostul
magazin de papetărie, ei amenajaseră o cameră spe-
cială de tortură. Prindeau contrarevoluţionari, le
crestau pielea în jurul braţelor, apoi vârând mâinile
duşmanilor poporului într-un lighean cu apă clo-
cotită (eu, Alexei, eram acolo), scoteau pielea cu tot
cu unghii. Mănuşile le ofereau seara trecătorilor ce
ieşeau pe bulevard… Cei care, dintr-un motiv sau
altul, refuzau să-şi încerce mănuşile pe propriile
mâini, erau declaraţi duşmani ai poporului şi execu-
taţi pe loc. La piaţă, printre grămezi de castraveţi şi
roşii, soldaţii ascundeau falusuri tăiate de la
rădăcină, cu tot cu fudulii. Sau degete până-n nodul
palemei. (Eu, Alexei, eram acolo…) Dacă femeile
ţipau, ostaşii le astupau cu ele gura… Ei, bine, re-
latările acestea nu-l indignau pe Lenin, ci dimpotrivă
aveau menirea să-i întreţină bună dispoziţie. „Auzi,
zicea el, ce le-a mai trecut prin minte... He, he,” şi
Lenin îşi freca palmele, cuprins de-ao bucurie
copilărească.  

O altă telegramă, făcută ferfeniţă de atâta
citit şi răscitit, relata un fapt cu totul ieşit din comun.
După cucerirea unei staniţe, soldaţii au prins un
episcop şi trei preoţi ce mergeau într-o cotigă. Au
deshămat calul, au pornit moara, şi au legat feţele
bisericeşti dichisite în odăjdii scumpe (odăjdiile erau
ascunse într-o ladă) de aripile ei. La fiecare rafală
de vânt strigau ura (eu, Alexei, eram acolo), apoi se
repezeau să spintece burţile prelaţilor ce se învârteau
în faţa lor. 

Telegrama relata chinul acestor preoţi, de-
scriind până şi faptul că din pricina vijeliei stârnite
din senin, maţele le-au ieşit din burţile despicate şi
s-au încolăcit ca nişte şerpi pe crengile mestecinilor
crescuţi în jur… 

Lenin citi întreg pasajul din telegramă,
făcând adnotări pe margine. „De reţinut ideea”,
scrisese el cândva. Într-adevăr, imaginea clericilor
răstigniţi pe aripile unei mori de vânt îi revenea în
minte destul de des. Se gândi la execuţiile publice
din timpul Revoluţiei franceze, la Robespierre,
încercând să inventeze, măcar în imaginaţia sa, o
nouă ghilotină, adaptată vremurilor moderne. (Eu,



Biblioteca Poesis

83Poesis

Alexei, eram acolo…) Un fel de moară de vânt, ale
cărei aripi să reteze capetele înşirate unul după altul
pe eşafod. O astfel de maşină instalată în Piaţa
Roşie, în apropiere de Kremlin, ar fi putut deveni un
simbol al Revoluţiei. 

Lenin chiar se gândi să improvizeze un fel
de cafenea sau birt în incinta morii, unde prole-
tariatul s-ar fi adunat ca să dezbată problemele noii
ordini mondiale, azvârlind din când în când afară pe
duşmanii de clasă, spre a fi decapitaţi… 
Se gândi, de asemeni, să transforme bisericile în
nişte mori de vânt. Aripile lor ar fi urmat să fie
asamblate din mulţimea de icoane, la care încă se
mai închina poporul întunecat. (Eu, Alexei, eram
acolo…) Întreaga Rusie ar fi putut să devină o
imensă moară roşie, care să macine vânt şi teroare,
alegând neghina de sămânţa curată. Capetele duş-
manilor poporului aveau să fie burduşite în saci şi
aruncate în apa sâmbetei, pentru totdeauna…(Eu,
Alexei, eram acolo…)

Şedinţele Politbiroului se ţineau dimineaţa,
câteodată şi după amiaza, întinzându-se uneori până
după miezul nopţii. Pentru desfăşurarea lor, Lenin
stabilise, iniţial, reguli precise. Întârzierile erau
sancţionate cu amenzi de la cinci la zece ruble şi
avertismente în presa scrisă sau cu vot de blam şi
prestarea unei munci fizice în timpul liber. Disci-
plina avea rolul să ungă maşina administraţiei (eu
eram acolo), care funcţiona, după opinia lui Lenin,
extrem de greoi. Odată unse rotiţele birocraţiei,
Lenin îşi putea lua un moment de respiro. De altfel,
îl preocupa mai mult propaganda de partid, decât
grijile unei bune guvernări. De acea, după, o pe-
rioadă de timp începu să lipsească sistematic de la
şedinţele Politbiroului la care prezida. Sancţiunile
pentru cei care se abăteau de la regulament erau în
continuare respectate cu stricteţe. Lenin era o ex-
cepţie, menită să întărească regula impusă. Absenţa
sa trebuia simţită ca o prezenţă. (Eu, Alexei, eram
acolo…) Oriunde nu s-ar fi aflat, toţi ceilalţi trebuia
să aibă sentimentul că Lenin veghează de undeva de
sus (eu eram acolo) asupra lor şi că pentru orice cu-
vânt rostit ei vor trebui să dea odată şi odată so-
coteală. 

Vladimir Ilici prefera să conducă guvernul
prin intermediul bileţelelor, retras în liniştea oferită
de reşedinţa de la Gorki... Însă ziua de 17 iulie (4 pe
stil vechi) era una specială, astfel că Lein nu-şi pem-
risese luxul de-a lipsi de la şedinţa ce urma să se
desfăşoare la Kremlin. Execuţia lui Nicolae al II-lea
şi a întregii noastre case regale trebuia să fie privită
ca un fapt obişnuit. 

Vladimir Ilici aruncă o privire pe geam. (Eu,
Alexei, eram acolo, pitit în glastra de muşcate…)
Mijeau zorile. Câţiva grauri veniseră să ciugulească

firimiturile de pâine pe care Nadejda Krupskaia le
presăra pe pervaz. 

De fiecare dată, când Lenin o vedea apropi-
indu-se cu tava de fereastră, îi spunea: 

"Dacă şi proletariatul s-ar mulţumi doar cu
atât, am transforma această lume într-un adevărat
paradis. Proletariatul însă nu are nevoie doar de
pâine, ci de sânge. Şi noi îi vom da şi sânge... Vom
îneca Rusia în sânge..." (Eu, Alexei, eram acolo.) 
Cuvintele acestea, spuse chiar pe un ton glumeţ,
aveau darul de-a o înspăimânta pe tovaraşa Krup-
skaia, care, lăsând tava pe birou, se apuca să deretice
prin cameră. 

Faţa transfigurată a femeii îi crea lui
Vladimir Ilici senzaţia de siguranţă. Cu cât teama ei
creştea, cu atât bărbatul aşezat în fotoliu în faţa ceştii
de ceai se simţea mai puternic. (Eu, Alexei, stăteam
acolo…)

"Când un trup e cuprins de febră, murmură
el, e bine să i se pună lipitori la tâmple... Rusia e bol-
navă, trebui s-o vindecăm..." 
"Mai bine aţi omorî lipitorile, care s-au umflat de
cât au supt din sângele poporului..." 

"Aici am vrut să te aduc” exclamă cu voi-
ciune Lenin. Lui Vladimir Ilici îi plăcea să-şi sur-
prindă prin ieşiri neaşteptate consoarta... Lenin
găsea întotdeuna cuvântul potrivit pentru a întoarce
discuţai în fafoarea sa. 

„Tocmai asta voi şi face, continuă el cu o
voce grasiată, voi stârpi lipitorile şi ţi le voi aduce
pe tavă, ca pe o supremă ofrandă..." (Eu, Alexei,
eram acolo…)

Femeia îl privi în tăcere, continuând să
şteargă praful de pe biroul său plin de tot felul de
hârţoage. 

"Da, asta voi face," întări Lenin. 
De obicei, Vladimir Ilici se ferea să-şi îm-

brace vorbirea în parabole. Frazele sale erau con-
cise, fără subînţelesuri de prisos. Acum gândurile
sale se desfăşurau în propoziţii care aveau o rezo-
nanţă biblică... Sintagmele "supremă ofrandă" şi
chiar cuvântul "tavă" radiau în jurul lor o lumină
misterioasă.... Tava o aducea, de obicei, Krupskaia,
la micul dejun, când Vladmir Ilici îşi bea obişnuitul
său pahar de ceai (eu, Alexei, eram acolo), la care
se adăuga o felioară subţire de pâine unsă cu unt şi
dulceaţă de vişine. 
Savurându-şi micul dejun, Lenin căzu în visare. În
cameră se aşternu liniştea. Ştergând praful, Krup-
skaia se retrase pe coridor, apoi trecu în dormitor... 

Privind tava de argint, frumos ornată pe
margini cu păsări şi amoraşi, în mintea lui Vladimir
Ilici (eu, Alexei, eram acolo) se înfiripă chipul Iro-
diadei şi dansul ei bezmetic. Atunci, preţ de o clipă,
ceainicul de porţelan adus de Krupskaia, se contor-
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sionă modelându-se în aer şi luând chipul proorocu-
lui Ioan Botezătorul. 

Lenin tresări. Din când în când, anumite
simboluri, însuşite în copilărie, înfruntându-i raţi-
unea şi voinţa, răbufneau din străfundul sufletului
său (eu, Alexei, eram acolo), făcându-l să devină –
fapt de care avea oroare – un visător. 
Vladimir Ilici căută să se debaraseze de aceste gân-
duri şi imagini ce trădau, în fond, o anumită slăbici-
une de caracter. Oare nu cumva Revoluţia îl obosise
sau, mai rău, bătrâneţea începea să-i dea târcoale?! 

Lenin îşi încordă voinţa, dar nu putu să
stăvilească imaginaţia care-i însufleţea gândurile,
transformându-le în coşmar... 

Vladimir Ilici îşi scutură capul, concen-
trându-se asupra zaharniţei. Dar şi zaharniţa începu
să-l neliniştească... (Eu, Alexei, eram acolo !) Şi lin-
guriţa, şi ceaşca de ceai, în care se dizolvau încet
două cubuleţe de zahăr, luând forme ce consonau
oarecum gândurile sale. Topindu-se, unul, cel din
stânga sa, luă chipul regelui Irod, iar celălalt, căpătă
trăsături pe cât de gingaşe, pe atât de energice şi de
lascive. 

„Prin urmare, iat-o şi pe Salomeea”, îşi
spuse Lenin, în timp ce linguriţa sa se rotea dansând
în interiorul ceştii. (Eu, Alexei, eram acolo.) Jocul
acesta îl dispuse pe moment, apoi un roi de gânduri
negre îi umbri fruntea. Prin urmare, nici acum, ajuns
la o vârstă matură, nu reuşea să scape de «tarele»
ce-i marcaseră copilăria. Crucile, cupolele şi
icoanele (eu eram acolo) îi apăreau adeseori şi în
somn, precum şi clopotele arămii ce se clătinau un-
deva în depărtare, într-un hău brăzdat de flăcări sân-
gerii. Copil fiind, Vladimir Ilici se uitase nedumerit
la icoana ce-l reprezenta pe Ioan Botezătorul, îm-
brăcat în veşminte ţesute din păr aspru de cămilă,
ţinând la piept o cupă aurie, în care se afla propriul
său chip contorsionat de suferinţă. Icoana aceasta îl
atrăgea cum atrage fitilul aprins al unei lămpi un flu-
ture de noapte. Ar fi vrut să scoată dinlăuntru capul
retezat şi să-l ia în palme ca pe-o ofrandă... Sau să-
l învelească într-o năframă albă şi să-l vâre în buzu-
nar. Îşi dădea însă seama că buzunarul îi era destul
de neîncăpător ca să poată adăposti înăuntru un cap
de sfânt hirsut. Se retrăgea din faţa sfeşnicelor
frământându-şi şapca de şcolar în mâini. 

Îl mai fascina şi o altă icoană, care
reprezenta decapitarea. Proorocul stătea înge-
nuncheat pe nişte stânci, cu gâtul lung întins în faţă,
aşteptând meditativ momentul în care sabia ridicată
a soldatului, îmbrăcat într-o platoşă romană, avea
să-i reteze firul vieţii. Chipul său nu exprima teamă,
ci convingerea că moartea sa va grăbi sorocul
proorocirilor făcute. (Eu, Alexei, eram acolo!) Fap-
tul acesta îi conferea un aer de resemnare şi tristeţe.

Înveşmântată într-o rochie purpurie, tânăra fiică a
Irodiadei, cu un genunchi sprijinit de pământ, ţinea
în mâini un platou adânc de aur sau de-aramă sub
barba nepieptănată a sfântului, aşteptând momentul
când sabia soldatului îi va desprinde capul de pe gât.
Ceea ce lui Lenin i se părea straniu era faptul că gin-
gaşul chip al Salomeei împrumutase ceva din trăsă-
turile chipului lui Ioan, căpătând un aer meditativ. 

„Mda”, făcu Lenin, continuând să învârtă cu
delicateţe linguriţa cufundată în lichidul arămiu…
(Eu, Alexei, eram acolo…) „Între victimă şi călău
se produc, deseori, transferuri de sentimente. De aici
şi mustrările de cuget”, murmură el. 

Sorbindu-şi alene ceaiul, Vladimir Ilici se
gândi că poate între el şi regele Irod existau nişte
similitudini de ordin istoric. În faţa lui Irod dansa
fiica Irodiadei, ţinând în mâini capul retezat al
proorocului Ioan. În faţa lui dansa Rusia, pe care el
o îngenunchease, oferindu-i capul ţarului pe tavă...
(Eu, Alexei, eram acolo !)
Nu cumva, totuşi, avea mustrări de conştiinţă? Ceva
nu se lega în toată povestea asta. Sfântul Ioan
Botezătorul aducea mai degrabă cu Saint Just sau cu
Robespierre, sau, de ce nu, cu Rasputin, decât cu
ţarul detronat de revoluţie. Oare nu Rasputin vestise
căderea Romanovilor?! (Eu, Alexei, eram acolo…)
Nu cumva el îi netezise drumul spre putere al lui
Lenin !? „E drept era un prooroc, ca să zic aşa, de-
monic... O combinaţie ciudată dintre Ioan Boteză-
torul şi Irod, regele Iudeii…” îşi duse gândul mai
departe Vladimi Ilici, învârtind pe farfurioară
ceşcuţa de ceai din porţelan, care scoase un clinchet
foarte plăcut. (Eu, Alexei, eram acolo !) După care
Vladimir Ilici deschise unul din multiplele sertare
ale biroului său sculptat din lemn de mahon, de unde
scoase scrisoarea lui Rasputin expediată ţarului, cu
câteva săptămâni înainte de a fi asasinat… (Eu,
Alexei, eram acolo !)

Lenin o citise şi recitise de nenumărate ori,
găsind de fiecare dată în rândurile aşternute nervos
pe hârtie, câte un sens care îi scăpase până atunci:
„Scriu şi las în urma mea această scrisoare la Sankt
Petesburg. Simt că mă voi stinge din viaţă înainte de
1 ianuarie. Vreau să fac cunoscut poporului rus,
Papei, Mamei Rusia şi copiilor mei, pământului ru-
sesc, ceea ce trebuie să înţeleagă. Dacă voi fi ucis
de asasini de rând, şi în mod special de fraţii mei
ţăranii ruşi, tu, ţarule al Rusiei, nu trebuie să te temi
de nimic pentru copii tăi, ei vor putea domni sute de
ani în Rusia. Dar dacă voi fi omorât de curteni, de
nobili şi dacă ei îmi vor vărsa sângele, mâinile lor
vor rămâne mânjite cu sângele meu, pentru 25 de
ani şi ei nu-şi vor spăla mâinile de sângele meu. (Eu,
Alexei, eram acolo!) Ei vor părăsi Rusia. Fraţii îşi
vor ucide fraţii, şi se vor ucide şi se vor urî şi pentru
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25 de ani nu vor fi nobili în ţară. Ţar al pământului
Rusiei, dacă vei auzi sunetul clopotului care îţi va
spune că Grigori a fost ucis, trebuie să ştii asta: dacă
rudele tale mi-au provocat moartea, atunci nimeni
din familia ta, adică nici unul dintre copii tăi sau din-
tre rudele tale nu vor mai rămâne în viaţă pentru mai
mult de doi ani. Vor fi ucişi de poporul rus. Eu mă
duc şi simt nevoia să spun ţarului Rusiei cum trebuie
să trăiască dacă eu am dispărut. Trebuie să gândeşti
şi să acţionezi cu prudenţă. Gândeşte-te la siguranţa
ta şi spune rudelor tale că am plătit pentru ele cu
sângele meu. (Eu, Alexei, eram acolo. Genunchii
îmi sângerau din abundenţă…) Voi fi ucis. Nu mai
sunt printre cei vii. Roagă-te pentru mine, roagă-te,
fii puternic, gândeşte-te la familia ta binecuvântată.
Grigori…” Ţarul primise scrisoarea lui Rasputin pe
front… (Eu, Alexei, eram acolo !) Oricine altul în
locul său ar fi căzut pe gânduri, ar fi luat măsuri.
Dacă nu înainte, atunci măcar după asasinarea lui
Grigori. Scrisoare lui era ca un blestem… Citind-o,
chiar şi pe Lenin îl apucau fiorii…

Era scris acolo negru pe alb că dacă va fi
ucis de mujici, ţarul poate să doarmă liniştit, dar
dacă va fi asasinat de nobili şi dacă printre ei se va
afla vreo rudă a Romanovilor, atunci asupra Rusei
se va abate urgia cruntă, iar nobilii şi întreaga fam-
ilie a ţarului va fi ucisă de popor… 

„Nici unul dintre copiii tăi sau dintre rudele
tale nu va mai rămâne în viaţă pentru mai mult de
doi ani „, murmură Lenin. (Eu, Alexei, eram acolo…
Cu trupul supurând de răni…) Nu te-au îngrozit, to-
varăşe, îşi spuse ironic lenin, aceste rânduri?! Nu
vezi că tot ce e scris acolo se împlineşte? Tu ce-ai
făcut pe front? Inspectai trupele, cerând după fiecare
zece paşi un pahar de sifon!? Era mai bine ca, după
ce-ai citit scrisoarea – presupun că ai citit-o – să fi
luat măsuri. Nimeni nu ţi-a şoptit la ureche că Grig-
ori va fi asasinat curând!? Tot Petersburg-ul vuia de
aceste zvonuri, tu nu ai aflat nimic!?” (Eu, Alexei,
eram acolo… Mă târam în genunchi în urma lor…) 

Gândindu-se la ţar, Lenin simţi că-i creşte
pulsul. Exilat la Ekaterinburg, Nicolae nu mişcase
un deget pentru a-şi salva familia din mâinile bolşe-
vicilor. El aştepta ca salvarea să vină de undeva din
cer. (Eu, Alexei, eram acolo !) Dar în cer, mâna în-
sângerată a lui Rasputin plana ca o pasăre de noapte
deasupra lui. (Eu, Alexei, eram acolo… Căzut în ge-
nunchi, îi ceream iertare pentru toţi morţii din Im-
periu…)

Trupul străpuns de gloanţe al lui Rasputin,
fusese aruncat sub gheaţa Nevei, dar Rusia se
dezgheţase. Lenin era fascinat de testamentul său.
Cât priveşte ţarul, acesta se obişnuise atât de mult
cu noua situaţie, încât îşi reluase vechile tabieturi,
fiind mai mult preocupat de starea vremii, decât de
propria sa soartă sau de soarta naţiunii. Iresponsabil-

itatea ţarului i se părea lui Lenin de-a dreptul mon-
struoasă... (Eu, Alexei, eram acolo !) Lenin deschise
un sertar de la birou şi scoase de acolo un dosar de
telegrame. Erau extrase din jurnalul scris de Nico-
lae, jurnal pe care oamenii de încredere ai lui
Vladimir Ilici îl copiaseră şi i-l trimiseră cifrat, prin
intermediul telegrafului... (Eu, Alexei, eram acolo). 

Mângâindu-şi bărbuţa mătăsoasă, Vladimir
Ilici se adânci în lectura lui. Pe 10 aprilie 1916, cu
un an înaintea detronării, ultimul ţar al dinastiei Ro-
manovilor făcuse o scurtă consemnare: "Dormit
până la ora 10. Vremea a fost călduroasă. Am primit
două rapoarte. Birilov a venit la micul dejun. Făcut
plimbare lungă. (Eu, Alexei, eram acolo!) La 6
primit Feodorov. Stana a venit la masă, a călărit cu
noi şi a rămas peste noapte..." 

„Peste zece ani nimeni n-o să ştie cine a fost
acest Birilov care şi-a petrecut vremea la micul
dejun în compania ţarului, nici cine a fost această
distinsă doamnă Stana, care a binevoit să viziteze
domeniul imperial, înnoptând într-unul din vastele
dormitoare ce i-au fost puse la dispoziţie”, gândi
Lenin... (Eu, Alexei, eram acolo... Sângeram din
abundenţă, rotindu-mi ochii în tavan...) 

„Şi atunci la ce bun acest jurnal? continuă
el. Nici un fel de frământări. Nici un fel de întrebări
privind soarta imperiului din partea celui care, prin
mila lui Dumnezeu ajunsese Împărat şi Autocrat al
Întregii Rusii, Ţar al Moscovei, Kievului, Vladimir-
ului, Novgorodului, Astrahanului, Poloniei, Siberiei,
Crimeii, Georgiei, Stăpân al Pskovului, Mare Duce
de Smolensk, Lituania, Volkinia, Podolia şi Fin-
landa, Prinţ de Estonia, Livonia, Curlanda şi Sem-
galle, Samogiţia, Bialostok, Karelia, Tver, Iugoria,
Perm, Viatka, Bulgaria şi al altor ţări, Stăpân şi Mare
Duce al Novgorodului de Jos, Cernigov, Riazan,
Poloţk, Rostov, Iaroslav, Belosero, Oudoria, Obdo-
ria, Condia, Vitebsk şi a toată Regiunea de Nord,
Stăpân şi Suveran al Ţinutului Iveriei, Kartaliniei,
Kabardinei şi al Provinciilor Armeneşti, Suveran al
Prinţilor Montani şi Circasieni, Stăpân al
Turkestanului, Duce de Schleswig, Holstein, Stor-
marn, Ditmarschen şi Oldenburg (eu, Alexei, eram
acolo), Prinţ Moştenitor de Norvegia etc.”,îşi
frământa mintea Lenin, citind de pe o notă o parte
din titlurile cu care bunul Dumnezeu, probabil, ca
să-şi bată joc, îl pricopsise pe fostul ţar. (Eu, Alexei,
eram acolo!) Da, nici un cuvânt despre război. Nici
un cuvânt despre Revoluţie. Nici un cuvânt despre
pierderile teritoriale şi degrigonlada care domnea în
armată. (Eu, Alexei, eram acolo!) Seninătatea ţarului
îl călca pe nervi... 

(fragment din romanul 
Ambasadorul invizibil)
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NICHOLAS CATANOY

UN MODERNIST ANTIMODERN : 
MILAN KUNDERA

Într-un eseu despre Paul Valéry, Cioran a
făcut următoarea remarcă: „… c'est un
véritable malheur pour un auteur que

d'être compris”, referindu-se la „ce pauvre Valéry qui
avait 1'imprudence de fournir trop de précision sur
soi et sur son oeuvre”, ceea ce a dus la disiparea „pas
mal de ces malentendus indispensables au prestige
secret d'un écrivain...”

Soarta lui Milan Kundera pare să fie şi mai
teribilă. Din cauza clarităţi pure, care îi este proprie,
el este mai de grabă eronat înţeles, decât potrivit înţe-
les. Kundera poartă propria lui fantomă, propriul lui
clişeu, acela al disidentului politic şi al exilatului ex-
istenţialist. În timp ce veritabila lui măreţie este mult
mai profundă; ea rezidă în claritatea comediei umane
pe care o pune în scenă, asociată de-o claritate im-
pecabilă a formelor pe care le utilizează.

Kundera s-a născut la Brno, în aprilie 1929.
Urmează studiile de filozofie şi cursurile Institutului
de cinematografie, la universitatea din Praga. Devine
docent, predând literatura universală. Debutează pe
scena literară cu volumul de poeme „Omul, o altă
grădină” (1953),  detaşându-se de canoanele realis-
mului socialist. Devine cunoscut în străinătate cu
drama „deţinătorii de chei” (1962) o piesă de fac-
tură existenţialistă.

În 1967 participă la cel de al IV-lea Congres
al Scriitorilor Cehoslovaci, congres stimulat de miş-
carea „Primăvara pragheză” (propagând tezele „co-
munismului reformator”). În acelaşi an apare
romanul „Gluma”, în care Kudera analizează

crimele epocei staliniste. Kundera este exclus din
viaţa profesională.

În 1975 devine profesor-invitat la Universi-
tatea din Rennes. Kundera pierde cetăţenia cehoslo-
vacă în 1979, în urma publicării .romanului „Cartea
despre râs şi despre uitare”, un best-seller tradus
în toate limbile europene. „Romanul este o parabolă,
în care am comparat râsul îngerului cu râsul diavolu-
lui, îngerul râde, deoarece lumea lui Dumnezeu are
un sens, în timp ce râsul diavolului rezultă din faptul
că lumea nu are nici un sens... este o dublă viziune
metafizică...Excesul râsului angelic însă poate deveni
fanatic, în timp ce râsul diabolic excesiv poate crea
o stare de scepticism sau de nihilism absolut... Pe un
alt plan, istoric, totalitarismul comunist nu este doar
un infern ci şi un paradis...Când visul omenirii într-
o lume armonioasă devine o realitate, paradisul
devine un Gulag infernal... Mulţi autori, printre care
André Breton şi Paul Eluard, fascinaţi de idealurile
comunismului – al fraternităţii, al egalităţii şi al lib-
ertăţii, au poetizat totalitarismul, orbiţi fiind de
promisiunile sistemului, nevăzând metodele coerci-
tive de realizare ale idealurilor exprimate... În ceea
ce priveşte a doua tema „a uitării” ea este o problemă
a individului, dar şi o problemă a politicei... Când o
naţiune dominantă sugrumă idealurile unei naţiuni
mai mici, istoria ei dispare fiind uitată... Ani în şir,
două sute de scriitori contemporani cehoslovaci au
fost reduşi la tăcere, şi alţi două sute de istorici au
fost destituiţi din posturile lor.”

În 1974 Kundera se instalează definitiv în
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Franţa, obţinând cetăţenia franceză în 1981.
În 1973 apare volumul „La vie est

ailleures” răsplătit cu premiul Medicis. Influenţele
majore vin de la autorii francezi, în special de la Ra-
belais şi Dideot. Francofonia nu l-a împiedecat să
acorde importanţa cuvenită şi celorlalte literaturi eu-
ropene: Lermontov în „Risibles Amours” (1970),
Bettina von Armin şi Goethe în „L'Imortalite”
(1990), etc.

Consacrarea internaţională i-o aduce ro-
manul „L'Insoutenable Légèreté de l'être” în 1984,
dublu premiat, cu premiul Los Angeles Times şi cu
premiul Ierusalim. Romanul de factură filozofică
(eseu/aforism), tratează problema iluminismului sub
unghiul hedonismului sceptic, denunţând misti-
ficările pe care individul le poate evita practicând an-
tiiluzionismul.

Ca şi în opera poetică sau în unele povestiri,
problema sexualităţi este amplu descrisă, respingând
falsa morală comunistă. Subiectul este tratat sub
semnul comunicării, al relaţiilor carnale şi sentimen-
tale. „Azi, sexul nu mai este un subiect tabu, ci o teză
banală... Cât de desuete îmi apar scenele erotice de-
scrise de D.H.Lawrence, sau labirintul carnal al lui
Henry Miller... Interesante totuşi sunt descrierile ero-
tice în opera lui Bataille, scenele având o dimensiune
filozofică... În ceea ce mă priveşte, cred că amorul
carnal poate avea un rol edificator în formarea unei
individualităţi sau personalităţi, sau a unui personaj...
Amorul este o parte integrantă a esenţei umane... o
consolare sentimentală înfruntând bătrâneţea... el
este locul cel mai comun al sentimentelor noastre
cele mai tandre... în aparenţă comice... unde senti-
mentele cele mai banale au o importanţă extraordi-
nară... Trăim pe marginea unei frontiere, în care totul,
poate deveni contrarul unei stări primordiale...
această reversibilitate este comică sau rizibila... Tot
misterul vieţii este determinat de acest parcurs de-
alungul frontierei în care amorul, credinţa, convin-
gerile, Istoria, pot bascula.”

Kundera nu a încetat nici o clipă de-a de-
nunţa perversiunile comunismului, refuzând totuşi
eticheta de „disident”. Nu numai cultura opoziţională
pune în cauză regimurile totalitare, ci toată cultura
autentică. Această dimensiune politică este dez-
voltată în eseul „L'Art du roman” (1986), recompen-
sat cu premiul de la Critique. Romanul este
considerat ca o modalitate de rezistenţă împotriva to-
talitarismului. Ca formă privilegiată a culturii occi-
dentale (examinând temele majore ale existenţei)
romanul trebuie să constituie terenul comun al cul-
turii europene, renunţând la clivajul dintre Europa
occidentală şi Europa estică.

Mefienţa lui Kundera faţă de Istorie („forţă
ocultă”,”inumană”) este amplu dezbătută în eseul

„Les Testaments trahis” (1993), Kundera revendică
dimensiunea existenţială a romanului şi tematica ro-
manului european, de la Rabelais la Kafka, formând
o comunitate de spirit, depăşind frontierele naţionale.
Kundera examinează marile răspântii ale epocei
noastre, procesele morale intentate artei, de la Céline
la Maiakowski şi rapiditatea timpului care trece
dezechilibrând identitatea eului, amintirea ca formă
a uitării, indiscreţia anunţând crepusculul individu-
alismului şi misterul testamentelor trădate. (În Eu-
ropa, în artă, în roman).

În eseul, „Le rideau” (2005) Kundera
priveşte istoria romanului sub aspectul unei cortine
magice, înţesată de legende. Cervantes 1-a trimis pe
Don Quihotte în lume cu scopul de-a rupe cortina.
O lume nouă, comică, s-a prezentat în faţa lui.
Rupând această cortină Cervantes a declanşat
apariţia romanului, gestul destructiv reflectându-se
în fiecare roman, formând sensul identităţii artei ro-
maneşti. Cu acest act, Cervantes a deschis trei
chestiuni existenţiale: ce este identitatea unui individ
? Ce este adevărul ? Ce este amorul ?

În ultimul eseu „Une rencontre” (2009)
Kundera continuă explorările literare şi studiul op-
erelor remarcabile ale literaturii universale: Anatole
France, Céline, Broch, Ionesco, Malaparte, Danilo
Kis, Carlos Fuentes. Contrar portretelor literare
creionate în eseurile anterioare, noul eseu începe cu
portretul unui pictor: Francis Bacon, artistul
reprezentând faţa desfigurată a condiţiei umane.
Modelul Bacon a dezlănţuit o serie de interogaţii
privind viaţa obscură a individului, plasat într-o lume
obscură, într-un timp obscur al lumii, instrumente cu
care Kundera a explorat scriitorii aleşi. Kundera de-
scinde până în străfundurile eului artistic, de-
scoperind „gestul brutal” al lui Bacon, incursiune
care îi permite să elucideze raporturile reale ale sen-
sibilităţii cu manifestările brutalităţii.

Deşi apreciat ca eseist şi ca autor al parado-
xurilor, romancierul Kundera nu este mondial re-
cunoscut. El este un „olibrius” ieşit din Istorie, din
exil, şi dintr-un destin deosebit, refuzând etichetele
– „exil” şi „disidenţă”, revendicând dreptul de-a fi
considerat - romancier. Un „olibrius” care ne aduce
în scenă cu o erudiţie remarcabilă, o istorie uitată, a
câtorva figuri emblematice, numite - Don Quichotte,
Joseph K, soldatul Chveik, Stravinski, Janacek, în
construcţii literare mimând tehnicile lui Broch,
Musil, Hasek, etc., după principiile „romanului po-
lifonic” (Bachtin).

Romancier dezinvolt, deşi se distanţează de
modernism, Kundera rămâne un modernist, foarte
contemporan.



Traduceri

88 Poesis

Jonathan Swift

Carles Torner

Petre Stoica - Premiul Poesis - Satu Mare (2005) 

Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”
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Jonathan Swift – poetul

Johathan Swift (1667-1745) este cunoscut cititorului român aproape exclusiv ca autor al
Călătoriilor lui Gulliver. Încă de copii, ne-am entuziasmat de uriaşul imobilizat cu mii
de frânghii micuţe de  către cei din ţara piticilor, Lilliput. Prea puţini însă au mers mai

departe, încercând să descopere şi alte faţete ale personajului complex, care a fost şi încă mai este
autorul însuşi.

Acesta este şi motivul pentru care ne-am aplecat asupra versurilor sale, întrucât Swift a fost
un poet bun şi prolific, respectat şi admirat ca atare de către contemporanii lui.

El este, ca şi Alexander Pope, un produs literar relevant pentru societatea engleză de la sfârşi-
tul secolului al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Ce presupune acest lucru?  În
primul rând, implicarea activă în viaţa socială şi politică a timpului. Apoi, interesul pentru studiul
profund, analitic al societăţii şi, nu în ultimul rând, încercarea de redare fidelă a acesteia. Jonathan
Swift nu numai că a făcut acest lucru în scrierile sale, dar a făcut-o cu mult umor şi talent.

Faptul că se poate vorbi de un climat specific perioadei în discuţie explică şi asemănarea,
din multe puncte de vedere, dintre atitudinile marilor scriitori ai timpului printre care se numără
Jonathan Swift şi Alexander Pope. Ei au fost nu numai contemporani, dar şi prieteni. S-au întrecut
în mânuirea penei şi au ocupat cu adevărat locuri de frunte în societatea timpului.

O trăsătură specifică poeziei lui Swift îl reprezintă simţul umorului care străbate aproape
fiecare vers. Şi la Swift, ca şi la contemporanii săi, se simte aceeaşi uşurinţă a scrisului, e drept fără
rigurozitatea „tiranului” Pope, dar el este mai ancorat în faptic, în viaţa cotidiană, în detaliu. 

Introducerea cotidianului în artă avusese deja loc. Noua tematică este menţionată, de pildă,
referitor la creaţia artistică a celui mai mare pictor din Ţările de Jos: Pieter Breughel cel Bătrân
(aprox. 1525-1569). Apariţia în artă a vieţii simple, de fiecare zi, pe când în trecut creaţia artistică se
limita la subiecte mai înalte, nu a însemnat o degradare a acestei creaţii. Cotidianul a fost ridicat de
Breughel la nivelul unei arte mari şi transpus artistic conform legilor acesteia.  Paralela dintre Swift
şi Breughel nu este întâmplătoare. De multe ori, lectura versurilor lui Swift crează în mintea cititorului
imagini picturale care amintesc, până la identificare, de creaţia pictorului olandez.

Cele două poezii prezentate aici: descrierea unei dimineţi şi descrierea unei ploi
torenţiale la Londra2 demonstrează foarte bine cele afirmate mai sus.

Ioana Sasu-Bolba

_________________________________

1Mihail Alpatov, Istoria Artei, vol.2, Editura Meridiane, Bucureşti, p.98. 
2Am păstrat în traducere titlul dat de către Prof. Leon Leviţchi în 
Istoria literaturii engleze şi americane.



A Description of the Morning

NOW hardly here and there an hackney-coach 
Appearing, show'd the ruddy morn's approach. 
Now Betty from her master's bed has flown, 
And softly stole to discompose her own. 
The slipshod prentice from his master's door, 
Had par'd the dirt, and sprinkled round the floor. 
Now Moll had whirl'd her mop with dext'rous airs, 
Prepar'd to scrub the entry and the stairs. 
The youth with broomy stumps began to trace 
The kennel-edge, where wheels had worn the place. 
The small-coal man was heard with cadence deep, 
'Til drown'd in shriller notes of chimney-sweep, 
Duns at his lordships gate began to meet, 
And brickdust Moll had scream'd through half the street. 
The turnkey now his flock returning sees, 
Duly let out a-nights to steal for fees: 
The watchful bailiffs take their silent stands; 
And school-boys lag with satchels in their hands.

Descrierea unei dimineţi

CU GREU câte vreo birjă se zăreşte
Venind, rumenii zori ea îi vesteşte.
Betty din patul stăpânului a fugit,
Pe-al ei să-l răvăşească s-a grăbit.
Ucenicul şleampăt să cureţe vrea,
Împrăştie rumeguş pe podea.
Moll ia spălătorul afectată,
Intrare, scări ea va freca de-ndată.
Un tânăr cu măturoiul lui ciuntit,
Greblează jgheabul ce roţi l-au scormonit.
Pasul cărbunarului răsună rar,
Pân se-neacă-n note-nalte de hornar.
La poarta-Nălţimii Sale creditori;
Moll Praf-de-Cărămidă s-aude pân-la nori.
Temnicerul la timp turma-şi preia,
De la hoţii de noapte bani să-i dea.
Aprozii locul tăcut şi-l pregătesc,
Şcolarii cu ghiozdane mái zăbovesc.

A Description of a City Shower

CAREFUL Observers may fortel the Hour 
(By sure Prognosticks) when to dread a Show'r: 
While Rain depends, the pensive Cat gives o'er 
Her Frolicks, and pursues her Tail no more. 
Returning Home at Night, you'll find the Sink 
Strike your offended Sense with double Stink. 
If you be wise, then go not far to Dine, 
You spend in Coach-hire more than save in Wine. 
A coming Show'r your shooting Corns presage, 

Old Aches throb, your hollow Tooth will rage. 
Sauntring in Coffee-house is Dulman seen; 
He damns the Climate, and complains of Spleen.

Mean while the South rising with dabbled Wings, 
A Sable Cloud a-thwart the Welkin flings, 
That swill'd more Liquor than it could contain, 
And like a Drunkard gives it up again. 
Brisk Susan whips her Linen from the Rope, 
While the first drizzling Show'r is born aslope, 
Such is that Sprinkling which some careless Quean 
Flirts on you from her Mop, but not so clean. 
You fly, invoke the Gods; then turning, stop 
To rail; she singing, still whirls on her Mop. 
Not yet, the Dust had shun'd th'unequal Strife, 
But aided by the Wind, fought still for Life; 
And wafted with its Foe by violent Gust, 
'Twas doubtful which was Rain, and which was Dust. 
Ah! where must needy Poet seek for Aid, 
When Dust and Rain at once his Coat invade; 
Sole Coat, where Dust cemented by the Rain, 
Erects the Nap, and leaves a cloudy Stain.

Now in contiguous Drops the Flood comes down, 
Threat'ning with Deloge this Devoted Town. 
To Shops in Crouds the dagled Females fly, 
Pretend to cheapen Goods, but nothing buy. 
The Templer spruce, while ev'ry Spout's a-broach, 
Stays till 'tis fair, yet seems to call a Coach. 
The tuck'd-up Sempstress walks with hasty Strides, 
While Streams run down her oil'd Umbrella's Sides. 
Here various Kinds by various Fortunes led, 
Commence Acquaintance underneath a Shed. 
Triumphant Tories, and desponding Whigs, 
Forget their Fewds, and join to save their Wigs. 
Box'd in a Chair the Beau impatient sits, 
While Spouts run clatt'ring o'er the Roof by Fits; 
And ever and anon with frightful Din 
The Leather sounds, he trembles from within. 
So when Troy Chair-men bore the Wooden Steed, 
Pregnant with Greeks, impatient to be freed, 
(Those Bully Greeks, who, as the Moderns do, 
Instead of paying Chair-men, run them thro'.) 
Laoco'n struck the Outside with his Spear, 
And each imprison'd Hero quak'd for Fear.
Now from all Parts the swelling Kennels flow, 

And bear their Trophies with them as they go: 
Filth of all Hues and Odours seem to tell 
What Streets they sail'd from, by the Sight and Smell. 
They, as each Torrent drives, with rapid Force 
From Smithfield, or St.Pulchre's shape their Course, 
And in huge Confluent join at Snow-Hill Ridge, 
Fall from the Conduit prone to Holborn-Bridge. 
Sweepings from Butchers Stalls, Dung, Guts, and Blood, 
Drown'd Puppies, stinking Sprats, all drench'd in Mud, 
Dead Cats and Turnips-Tops come tumbling down the
Flood.
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OBSERVATORI atenţi ora pot zice,
Când (sigur) ploaie mare o să pice.
Pân-ploaia cade, pisica a uitat
Ale ei salturi şi coada şi-a lăsat.
Venind acasă, chiuveta-ţi duhneşte,
Simţ ofensat, mirosul ţi-l loveşte;
Ca să cinezi, rămâi în casa ta,
Mai mult pe birjă decât pe vin vei da.
Ploaia, bătăturile o presimţesc,
Dureri pulsează, dinţi răi se oţărăsc.
Vreunul prin cafenea mai e văzut,
Înjură clima, în spleen el a căzut.

Vântul de sud – aripi înnoroiate,
Un negru nor oblίc ceru-l străbate,
Ce prea multă licoare a luat şi-apoi
Ca un beţiv, a dat-o înapoi.
Vioaia Susan rufele le strânge,
Când prima ploaie oblic se răsfrânge:
Ca apa de vreo fătuţ-aruncată
De pe-al ei mop, dar nu aşa curată:
Tu fugi, zei-i invoci, nu te fereşte,
Ci cântă şi-ncă mopul răsuceşte.
Prafu-i acolo, stă să se-ndoiască,
Împins de vânt, chiar vrea ca să trăiască;
Fluturat de dūşman, c-o rafală tare,
Nici nu ştii cu ploaia care mai e care.
Sărman poet! De unde-ai ajutor,
Când praf şi ploaie pe haina-ţi iute vor?
Singura haină pe care deodată
Praful şi ploaia lasă-ndoită pată.

Picuri continui de apă s-au lăsat,
Vestind potop pe-oraşul devotat:

Spre magazine femei se îmbulzesc,
Nimic nu iau, spun că se târguiesc.
Studentu-i fercheş, deşi nasu-i zeamă,
Mai stă cât stă, totuşi o birjă-şi chiamă:
Croitoreasa umblă cu paşii repezi, grei,
Şuvoaie curg de pe umbrela-i în ulei
Iată, diverşi, de soartă adunaţi,
Fac cunoştinţă sub adăpost grupaţi,
Whig disperaţi, Tori victorioşi,
Salvându-şi perucile, s-unesc voioşi:
În birjă, un dandy stă nerăbdător,
De sus, şuvoaie bat darabana-n cor
Şi iar şi iar, cu zgomot infernal,
Pielea răsună, el tremură egal.
Precum troienii, când calu-l aduceau,
Umplut cu greci, ce-afară se vroiau,
(Grecii cei nărăvaşi care, ca-n lumea iastă,
Atacă-n loc birjárul să-l plătească).
Laocoon lovit-a cu lancea de-afáră,
Eroul dinuntru de frică sta să moară.

De peste tot în jgheaburi apa vine
Şi-şi poartă trofeele cu sine:
Murdărie, mirosuri, totu-i de găsit,
Poţi şti şi ce-i şi d-unde a venit.
Orice torent, cu forţă mare,
De la Smithfield sau St.Pulchre apare,
La Snow Hill Ridge într-unul se uneşte
Şi-apoi spre Holborn Bridge el o porneşte.
Băligar, intestine, sânge, de toate,
Căţei înecaţi, peşti puturoşi se poate,
Pisici moarte şi multe altele de potop îs
Luate.

Descrierea unei ploi torenţiale la Londra
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POEţI SPANIOLI
(traduceri ?i prezentare - Mircea Opri??)

CARLOS 
VITALE

Provenit dintr-o familie de
emigranţi italieni stabiliţi în
Agentina, s-a născut în 1953, la
Buenos Aires. Din 1981 trăieşte în
Spania, la Barcelona. Absolvent de
Litere, specializat în italiană şi
spaniolă, este şi un important tra-
ducător de poezie italiană şi cata-
lană în limba castiliană. A publicat
volumele proprii de versuri Códi-
gos (1981), Noción de realidad
(1987), Confabulaciones (1992,
Premiul de poezie al oraşului
Zaragoza), Autorretratos (2001,
Premiul Venafro), Unidad de lugar
(2004), Selección Poética/Selected
Poems (1998), Vistas al mar (2000)
şi Fuera de casa (2004). În 1997 a
obţinut Premiul de proză scurtă
Villa de Chiva, cu volumul De-
scortesía del suicida. A tradus vo-
lume de Dino Campana, Eugenio
Montale, Giuseppe Ungaretti, Ser-
gio Corazzini, Andrea Zanzotto,
Umberto Saba şi alţii. 

COdURI

1

Cu ce cod
ai să-ţi alegi soarele
sămânţa cea bună
ziua cea mai fastă

2

Aerul mării
cerul Sudului

ploaia mea

3

Memoria umilitului
e permanentă
memoria umilitului
nu-şi vinde memoria

4

Ca o
veche durere
tace
şi aşteaptă

Moartea
e un vis
care mă visează

5

Privesc înăuntru
ca să nu văd
Ochi de orb
mă fixează

6

Prin glasul meu vorbeşte tăcerea

Cu propriul ei glas

7

Zic
şi contrazic

doar
asigur
visul
şi înfrângerea

8

Moartea departe

Cântec difuz

Ajunge o singură notă

9

Foc

peste

foc

rugul zilelor mele

10

Am cerut ajutor

am întins mâinile după nimeni

am cerut ajutor

am strigat şi-am strigat

am cerut

11

Cu mâinile mele

limitat

la ritmul picioarelor

îmi fac şi-mi refac

destinul posibil

Cu mâinile mele

limitat

la mâinile mele

12

Ca un orb

caut

cărarea soarelui

fără alt sprjin

decât un baston în flăcări
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13

Există
o voce
care mă îndeamnă
la nebunie

Când o să-mi deschid
porţile
pentru cântecul ei?

14

Totu-i să rezişti
ca ochii morţilor ce privesc în gol
totu-i să rezişti
până la moarte

15

Mă-ntrebai
ce anume avem
şi nu datorăm nimănui
Iar eu
ţi-am spus
durerea
numai durerea

16

Memoria mea revede
ceea ce ochii
niciodată n-au cunoscut

Jocurile minţii
pe pământul visat

Memoria mea revede
dar minte

17

Umplu
cu fapte vinovate
abisul
care desparte
de mine
propria-mi viaţă

18

Tăcerea asta grea
nu înţelege
de ce cânt

19

Cine va rosti
tăcerile cuvintelor mele
muţenia glasului meu
nenumitul

JOSÉ ANTONIO
MARTÍNEZ MUÑOZ

Poet şi reporter spaniol, născut la Murcia în
1959. După studii de Jurnalism, a devenit redactor la
postul de radio „Onda Regional de Murcia”, pentru
care alcătuieşte şi transmite programele de poezie
Las personas del verbo şi de blues La frontera. În
1985 a obţinut premiul de poezie „Murcia tânără”,
cu volumul nec aliquid retinendum, scriere reprezen-
tată, doi ani mai târziu, de Şcoala Superioară de Arte
Dramatice din Murcia. În 1989 a semnat o adaptare
după piesa Ciclopul de Euripide, de asemenea
reprezentată pe scenă. A publicat volumele de versuri
moanin’ (some blues), apărut în 1999, un nocturno
para saxo y otros poemas (2000), la lluvia en cristal
(2000), médanos (2001), nada, nadie (2002), uno
(2003), reeditare într-un singur volum a poeziei sale
de până atunci. Culegerea el viento de la Gehena
datează din 2005. A fost publicat în reviste din
Spania, Italia, Israel şi Luxemburg. 

MARINĂ

privesc şi descopăr fluxul dându-mi târcoale

ce s-o alege de mine, de noi,
dacă tocmai iubirea o fi cea care mână
acest preaplin al apelor

sau ce s-o alege de mine, de tine, dacă n-o fi aşa

MATERIALUL VISELOR

zeii tăi de pe urmă, aceia puţini ce-ţi rămân
îţi reneagă visele
oh tu creşte în durerea ta

renegarea ei cvasi-inexistenţa ei
să nu pretinzi altă cinste
şi în visele tale să speri
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POEMA ZORILOR DE FAIMĂ REA

ceasul îşi termină partitura
şi trebuie să gândesc şi trebuie să scriu în
pădurea asta sălbatică şi aspră şi plină de forţă
unde orice lucru aleargă
fără strălucire spre moarte

ultimul tren e de-acum departe
legănat în uitare nu vă datorez nimic
poate că mai rămân vreun cântec vreun poet
trăindu-şi retragerea cu torţe
lăsându-şi lumina incertă în dormitor
bătrânul louis cu vocea lui hârâită
un vers înţepenit în spini
vreo pereche de blues-uri sau 100
poate câţiva paşi pe suprafaţa lunii

vă datorez mai nimic
nici ultimele resturi de prudenţă
nici mirosul rânced de turmă
şi nu-s agamemnon nici porcarul său
şi nici nu pot nici nu vreau
şi abia de-mi rămân nişte versuri
dacă nu mi se fură curând
şi aproape că nu mai am suflu dar
stay tuned for more rock’n’roll
toată noaptea până la răsăritul soarelui

mai-mai că nu-mi amintesc
părul acesta lung argintat
sufletul se poleieşte în altfel de metal
cad frunze cad zile e clar
pierd tot ce-mi pare câştig
mai rămâne aerul de pasăre rară
al învinsului ce se dă înţelept

nu-mi amintesc decât vag
mai că nu recunosc
umbra care urlă-n oglinzi
care vorbeşte într-o limbă venită de departe
ţine un discurs învechit perimat
cu dulci cuvinte fâlfâitoare
scrie înflăcărate  note de drum
uitând însă că târfa de viaţă
joacă mereu cu cărţi măsluite

iar în final trăieşti şi supravieţuieşti
şi cu adevărat ceea ce scrii nu e rău
dar nu figurezi în nici un inventar
exceptându-l pe cel al clasei de mijloc
oh lord! want you buy me a mercedes benz?

un whisky dublu un pahar de seltz
îl admir îmi admir ombilicul
erou căzut pentru dumnezeu şi spania
şi deşi nu e cazul
iau seama la felul cum viaţa înşală

cum i-a năruit pe cei cu care băteam acelaşi drum
privesc încă o dată paharul
aproape gol
nu plâng dar mi se tulbură ochii
iar sufletul îmi pare un pahar
aburit de frig

mai rămâne la urmă
doar o clipă furată
un petic ce se smulge din uitare
nişte însemnări vreun vers dat cu împrumut
poate unicul meritând osteneala
rod al unei singurătăţi mereu exersate

nebăgat de nimeni în seamă
doar un scrântit pe un vârf de colină
jucând la nesfârşit o partidă solitară
cu o mână de cărţi fără regi fără aşi
în vreme ce luna îşi vede de fazele ei
un smintit un om amărât
doar un om nu mai mult
cu tot decorul în spate
cu sufletul lui cu zestrea lui
gata de un alt round

la sfârşitul partidei
doar un scrântit mai nimic
numai bun să se zbată-n năvod
yes, and the eyes in his head
see the world spinnin’ round

nopţi rău famate
mirosind a sudoare tutun şi after shave
de parcă ar cânta flautul
de parcă dincolo de frunzişul compact
ar exista o ieşire din hăţişuri
poate o cărare o dâră
de parcă o coapsă tatuată
schimbă scenariul şi spulberă regula

tot cartierul sordid
melodie de mahala*
zorii se ivesc nu te bucuri
dar nici nu te sinchiseşti
tu care eşti întocmai ca astro-
nautul ce aselenizează

şi ce dacă se luminează
treci prompt la abordaj
bea reîncepe toastul
iar soarele facă ce-o vrea

* Întreg poemul e străbătut de aluzii la tangoul lui
Carlos Gardel Melodía de arrabal (n. trad.)
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Für Petre Stoica
(1931-2009)

Dieter Schlesak

Repetă: ia-ţi adio şi pleacă
în ciuda faptului că nu vei ajunge niciodată.
Wiederhole: nimm Abschied,
auch wenn du niemals ankommen wirst.

Der eigene Todesgedanke
Trifft sich mit dir Ernst / jetzt
Wird er von neuem als Schock erwachen
Und glaubt es doch nicht:
Petre die Zärtlichkeit folgt
Dir / wie ein Engel

Und dann kommst du immer wieder 
Todesgedanken liegen / wie tote Vögel 
In mir / die Schwelle Nie brennt sich ein 
Und dein Name schwarz lichterloh in mir 
Übt es - vergangen zu sein!

Todesgedanken hier auf der Wiese / ein Grün 
auch ich bin noch da / sieh fliegend die 
Feder zu dir / ich kann sie noch halten 
Szenen mit dir die nur ich jetzt noch weiß 
Denn du bist ja nun für Immer 
gegangen

Schwer wird es mir als wär ICH gestorben 
Erinnernd noch da mit einem Blick 
Immer an Tischen mit dir 
Schreib Tische alt und holzrau mit Glas 
Wir gespiegelt -
Bukarest / Ana Ipătescu zur Roten Zeit 
Im Dämmerlicht übersetzten wir Trakl:

Schlaf und Tod, die düstern Adler 
Umrauschen nachtlang dieses Haupt: 
Des Menschen goldnes Bildnis 
Verschlänge die eisige Woge 
Der Ewigkeit. An schaurigen Riffen 
Zerschellt der purpurne Leib

Zum letzten Mal dann Düsseldorf /Deutschland 
Du sagtest zu mir: Komm setz dich zu uns! 
Und ich ging mit starrem Blick (warum nur?) 
Grüssend vorbei / als lebten wir nicht 
Oder als lebten wir ewig.

Agliano, 24./26. Juni 2009-06-26
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Alfabete balcanice: România*

Mircea M. POP

După ce în 2008 s-a publicat în cadrul
seriei „Balkanische Alphabete“ la
editura Wunderhorn din Heidelberg

un volum cu lirică din Bulgaria, în 2009 a apărut
unul cu poeţi din România. Este vorba despre trei
tineri poeţi, Constantin Acosmei (n. 1972 în Tîrgu
Neamţ), V. Leac (n. 1973 în Năsăud) şi Iulian Tănase
(n. 1973 în Moineşti).

Poeziile acestora, după ce au fost traduse in-
terlinear de Gabriel Horaţiu Decuble şi Corina Ber-
nic în mai 2008, au fost apoi prelucrate versiunile
interlineare de poeţii germani Sabine Küchler, Hans
Thill şi Ernest Wichner.

Sabine Küchler (n. 1965 în Bremen) scrie
proză, poezie şi teatru şi este redactoare la Radiodi-
fuziunea germană în Köln.

Hans Thill (n. 1954 în Baden-Baden) este
poet şi traducător, a fost distins cu premiul Peter-
Huchel şi este directorul editurii Das Wunderhorn
din Heidelberg.

Ernest Wichner (n. 1952 în Zăbrani/Gutten-
brunn) a fost membru fondator al Grupei de acţiune
Banat şi este director la Literaturhaus Berlin. A
tradus cărţi de Norman Manea, M. Blecher, Ştefan şi
Daniel Bănulescu, Nora Iuga sau M. Cărtărescu.

De subliniat că Ernest Wichner este şi cel
care semnează o succintă dar consistentă « Introdu-
cere » (pp.5-8) în care comentează creaţia celor trei
poeţi români.

Constantin Acosmei este prezent cu 16
poeme în română (viaţa mea, va urma, la plimbare,
sic cogito, ars amandi, clipa morţii, banchetul, asta
s- o crezi tu, musafirul, taedium vitae, sâmbătă,
comedie, dimineaţa târziu, micul dejun, texte poetice
şi sfârşit).  

Dacă unele poezii sunt traduse doar o sin-
gură dată, altele în schimb apar cu două traduceri sau
– de ce nu – chiar cu trei. Este vorba despre poemul
« sic cogito »:
« (am stat pe recamier şi / mi-am pus mintea la con-
tribuţie / acum intră în zbor/ pe fereastra deschisă /
gunoaiele aruncate de la etaj / mă aplec în genunchi
şi / îmi aşez faţa în găleata cu / apă – ca să bolboros-

esc ») (p. 14)
V. Leac este prezent cu 15 poeme (argumen-

tul lui seymour, seymour se crede o enciclopedie
mică de buzunar, seymour îl cunoaşte pe rudy şi
casper, seymour ascultă o strălucită şi neînsemnată
poveste, jurnalul lui seymour, amintiri despre sey-
mour, seymour face o călătorie la ţară, ce a văzut
seymour călătorind cu balonul prin china, singur ca
o surpriză în kinder, scrumiera, acest poem care nu
are nici un chef să fie scris, mă gândeam în drum
spre bucureşti că oamenii din capitală au şi eu suflet,
lenjerie intimă de licurici, sora unui copil de mingi
şi Bilete de Sinucigaş).

Toţi trei traducătorii s-au oprit la micropo-
emul ce a văzut seymour călătorind cu balonul
prin china : ».doi pescari stăteau la masă/  şi mîn-
cau un peşte mort. » (p. 51). Traducerile sună în felul
următor :
Ce văzu Seymour când traversă în balon China
La masă doi pescari
Hrănindu-se din peştele mort.
(Sabine Küchler)
Văzut de seymour, când zbură în balon peste
China
.doi pescari la masă
mâncând un peşte mort.
(Hans Thill)
Fără noimă văzu seymour când călători în balon
prin china
.doi pescari stăteau la o masă
şi mâncau un peşte mort.
(Ernest Wichner)

Iulian Tănase este prezent cu 12 poeme
(Atunci nu ştiam că Dumnezeu vede şi moartea nu
uită, Moartea a fost umilită atunci, Se făcea că, În
acea vreme practicam dineul automat, Uneori ne era
dor de orizontalitatea adîncă a simplităţii, Singură-
tatea este un meşter din Bucureşti, Era o femeie, Fa-
milia Babel, Înălţimea noastră, Există undeva un
bătrîn, Părăsit de păsări, cerul s-ar sufoca şi Cînd
vei geme).

Multe poeme au două variante de traduceri,
dar nici unul trei.
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ANTOLOGII BILINGVE:

În acest volum Dieter Schlesak adună poezii proprii
(traduse de Cosmin Dragoste şi Andrei Zanca în limba română şi de
el însuşi în dialectul săsesc) şi elegii ale colegelor şi colegilor poeţi.
Acestea sunt prezentate cititorului în limba originală (în special în
limba română, câteva în ungureşte şi rromani) precum şi în traducere
germană de către Dieter Schlesak şi alţii. Fotografii alese ale bine-
cunoscutului artist Peter Jacobi întregesc imaginea foarte personală
a meleagurilor natale ardeleneşti prezentate cititorilor.

Antologia de literatură română contemporană - ediţie bil-
ingvă, traduceri din lb. română de Gaál Áron - apare în cadrul pro-
gramului de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor
români TPS, al Institutului Cultural Român, Bucureşti. Selecţia a
fost făcută din opera celor mai apreciaţi scriitori români contempo-
rani, dintre care unii sunt deja cunoscuţi cititorilor din Ungaria, cum
ar fi Ana Blandiana, care publică aici poezii inedite.

Punţi între cuvinte este o antologie de poezie română
- albaneză contemporană (24 de poeţi: 12 albanezi, 12 români)
traduceri de Baki Ymeri, selecţie, note, stilizare - Marius
Chelaru. A apărut sub egida ARPE - Fundaţia Culturală
Poezia, Iaşi 2009.

În timp ce Constantin Acosmei scrie o
poezie parcimonioasă, V. Leac şi Iulian Tănase sunt
mai generoşi cu punerea cuvintelor pe hârtie. Este
îmbucurător faptul că trei tinere voci lirice româneşti
se fac auzite peste hotare.                                                                                           

Mircea M. POP  

*Ernest Wichner [Hrsg.]: Balkanische Alphabete:
Rumänien. Gedichte übersetzt nach Interlinearver-
sionen von Corina Bernic, Verlag Das Wunderhorn,
Heidelberg, 2009, 102 p.
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S-a născut în Swansea, Ţara Galilor, Marea Britanie, în 1951. A fost crescut de bunicii lui
galezi. Opera lui, în special poezia pentru copii, a fost prezentată în cărţi publicate la e-
dituri precum Penguin, Puffin, Letts Educational, Macmillan Educational, Heinemann

Educational, Oxford University Press, Simon şi Schuster, Heinemann Centaur (Africa de Sud), Scholas-
tic Publications (Australia), şi Titul Publishers /Consiliul Britanic, Moscova (Rusia). A fost, de aseme-
nea, adusă în prim plan de programele de radio şi televiziune americane, de televiziunea britanică (HTV
Ţara Galilor), radio BBC, şi Casete Educational.  

Este fondatorul şi editorul revistei de poezie internaţională The Seventh Quarry, care apare  în
Swansea, Ţara Galilor. A fost cotată ca fiind  A Doua Revistă Foarte Bună  de dimensiuni reduse din
Regatul Unit pe 2006, de  Purple Patch, în cadrul Premiilor decernate publicaţiilor de  mici dimensiuni,
şi a fost prezentată în Gardianul,  ziar britanic de primă importanţă. 

În aprilie 2009 a fost profesor oaspete la World Affairs Conference, Colorado , America. În mai
2009  s-a întors să facă un turneu în scopul susţinerii unor  recitaluri de poezie în  New York, ca oaspete
al Profesorului Sultan Catto din CUNY, the Graduate Center, New York şi al editorului Americat  Stanley
H. Barkan, care a  publicat volumul lui Peter, Lizard Catchers, în 2006. În timp ce se afla în New York
Peter a fost înregistrat povesting despre WALKING GUIDE OF DYLAN THOMAS’S GREENWICH
VILLAGE, NEW YORK, pentru un dvd care va apărea curând,  produs de Cross - C u l t u r a l
Communication, New York.  

În 2010  va vizita America, Catalonia şi Chile. Nu de mult timp a fost numit în Ţara Galilor or-
ganizatorul proiectului cultural /Creative Writing / împreună cu  Xnox College, America, the Carl Sand-
burg Birthplace, America, Cross-Cultural Communication , America, the Wales International Center
America, şi revista lui The Seventh Quarry. Proiectul se numeşte Dylan Thomas în Wales/ American
Students Visiting Programme, ce va fi lansat în 2010.   

Pagină Neagră

Mulţime de preoţi
în familie, 
dar nu şi poeţi

până când ziua lor posomorâtă
s-a contopit 
cu noaptea tatălui său; 

şi băiatul cu faţa-i tristă 
a urcat muntele cel pământiu,  
locul de joacă, 

şi a aflat cuvinte de argint, 
înmugurite  
în buzunarul pădurii, 
adânc,

într-o voce clipind 
pe voalul de aur

al apei,  

într-o veche poveste adusă 
la lumină
dintr-o carieră a durerii,
într-o pagină neagră 
înfăţişându-se 

în hruba vieţii lui. 

Bărbatul

Te-ai năpustit în viaţa ei, 
lăsând-o pe a mea.

Şi cine ar putea să îţi găsească
vină?

Marea ta de cuvinte
s-a despicat
în portul lor 

de gheaţă.

O umbră bizară 
s-a rătăcit în oraşul lor de şoapte,

Zâmbetele s-au prăbuşit
de pe stânca pământie a feţei tale,
lunga odisee a tinereţii 

s-a sfârşit  în casa lor.
Un strigăt de copil a spintecat 
iarna anilor. 

Un vapor tainic te-a purtat
în vara vieţii tale,
o închipuire din ilustraţii 

s-a întors la  băiat.

Mătuşa

Închiriate, casele
legănau  mirosul 
sărăciei,
un rând învăluit 

PETER THABIT JONES
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în răceala realităţii, 
ţintuit pe un  deal

căuta verdeaţa.
Maşina stelei tale
gonea pe străzile

înfundate în uitarea ta,
îndărătul ochilor legaţi 
ai bogăţiei 

care venea învăluită 
în cununia ta.
Blondă precum Monroe,

Tu, pe tocuri înalte
în salonaşul nostru, 
să laşi o comoară 

pentru maica ta umilită 
şi tatăl tău muribund.

Apoi plecată ai fost
cu un surâs semănând a vară  
şi odaia părea mai întunecoasă,

aşa cum febra dragostei
recunoaşte 
gândurile 

băiatului arzând.

Mame

Mame,
tăifăsuind 
peste gardurile grădinii din spate,

ţintuind  
pe crucea scandalurilor
ultima victimă. 

Ruşinea 
ruşinii, 
prinsă precum hainele

înfoindu-se în cârlige. 
Poveştile 
întoarce de la magazine

le însenina zilele,
le dădea siguranţă,
împingeau în urmă norii nopţii
întunecându-le vieţile.

Locul de Naştere al lui 
CARL SANDBURG, Illinois

(lui Robin Metz)
1.

Păşim pe locul unde te-ai născut, 
E  cât un hangar  
Pe pajiştea unei persoane bogate.

E mobilat aşa ca să aibă
Aerul căminului tău, 
Din lemn, simplu, ca săracii din Occidentul 

Mijlociu   

În odaia muzeu,
Îţi zărim chitara 
Ce răsuna de sunete dulci

Pentru familie şi prieteni.
În grădină, piatra
Unde odihneşti

Şi calea pavată cu dale
Însemnate cu citate, 

Versuri frumoase din poemele tale.

2.

În Galesburg, Carl Sandburg, 
Îţi simt spiritul cald,
O iute adiere a vieţii tale:

Un tren de marfă zgomotos taie
Oraşul în două, o rafală smintită
De furtună întunecată

Venind; şi apoi, mai târziu,
Generozitatea domolită, fără suflare, 
A peisajului necuprins;

Cîmpuri căscându-se către o margine
Se pare că nimeni nu o va atinge, 

O întindere de grâu tolănită, 

Hambarul de ocazie,
Copaci, piloni, şi un cer
Mare cât un rai.

Traduceri : Olimpia Iacob 
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Născut la Barcelona în 1963, Carles Torner este poet şi publicist catalan. Doctor în şti-
inţele educaţiei, a avut diferite responsabilităţi  în PEN Club Internaţional, între care
preşedinţia Comitetului de traduceri şi drepturi lingvistice(1994-2004). Actualmente

este şeful Departamentului de cultură şi ştiinţă la Institututul Ramon Llull din Barcelona, entitate publică
pentru promovarea limbii şi culturii catalane peste hotare. A publicat mai multe volume de poezie, între
care Viure després (Viaţa apoi,  1998), distins cu Premiul Naţional al Criticii Catalane, şi, recent apărut,
La núvia d'Europa (Mireasa Europei). 

Gestul lui Avraam

Cu patruzeci de veacuri în urmă, cineva a decis
să nu mai ucidă copii.

Poate a îngerului a fost mâna intrusă, 
ce a oprit mâna cu pumnal, înălţată,
chiar înainte de crimă. Sau poate un glas 
dinăuntru.

Poate.
A fost,  oricum, un gest:

să nu mai ucidă copii.
Sau opusul lui: renunţarea la acel gest,
îngenunchere umilă, intimă, 
a privirii.
În faţa mâinii de înger pe mâna lui,
în faţa glasului îngenunchere cerând,
omul s-a plecat.

A  lăsat jos pumnalul.
L-a salvat

pe copil.
Dar poate înainte, cu pumnul ridicat,

cât glasul îngerului îl asurzea, Avraam
a închis ochii, a văzut viitorul întins,
timpul ca un talaz dezlănţuit:
luptă, paşte, eliberare,
pelerinaj, exil, 
vag, glasul care acum îi vorbeşte,
temple pentru un dumnezeu al păcii,
făgăduinţă şi profeţie, lupte de noapte cu îngerul,
bunăvestire, magnificat, naştere,
răstignire şi apariţii,

copii deportaţi, exterminaţi
în diaspora europeană,
martiri în America Latină,
în Ierusalim războaie religioase
în Bosnia curăţenie etnică, în Cecenia crime:
râu de copii-cadavre, torent
de torturaţi, morţi, amputaţi,
războaie în numele celui
care îi opreşte acum braţul şi-l asurzeşte:
„Nu mai ucide copii”.

Ce absurdă făgăduinţă
îl poate face să îşi oprească gestul?
„Nu mai ucide copii”.
Ce strigăt dinăuntru îl asaltează şi îl înspăimântă?
Şi ce putere are acest strigăt?

„Nu mai ucide copii”.
repetă vântul în părul copilului 
care-l priveşte terorizat.

omul îşi lasă în jos braţul.

Pacte
Ştiţi ce ştiţi.

OTELLO, Actul V, Scena
II

Trăieşti cu umbra ta.
Faci pacte, înveţi din pacte, te retragi
când drapelele inamicului
se înalţă. Ştii ce ştii

CARLES TORNER
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că ai putea topi spaţiul
dintre tine şi el, dintre tine şi ea,
şi spaţiul ţi s-ar face în mâini perle,
ochii s-ar face perle
şi-ar vedea degetele oricare gest
al unei priviri dinăuntru:
zgârietură, rugăminte, în orbita celuilalt 
pumn.

Ştii ce ştii şi scurtezi drumul 
precum, în cercul de foc, scorpionul 
care-l înţeapă pe celălalt, excesul de celălalt, 
şi din chiar asta moare.  

Circ

Se depărtează de cort. Ea, absorbită:
vede şi-acum cei doi acrobaţi
sus, sus de tot, 
trupuri drepte,  două lumânări invers puse,
picioare de mătase lunecând pe sârmă 
deasupra golului.

El, neatent:
cu trapezista înaripată încă-n priviri,
mişcarea exactă a gleznelor,
amplul încolo şi-ncoace al pletelor umbră
măturând lumina în cercul
reflectorului

Stele de foc au văzut:
ţâşneau ca scântei din mâinile
unui mare jongleur,
Cai, cămile, un elefant au văzut
toţi dansând sub biciul dresorului.
Clovnul, şi mut şi ventriloc,
vorbea prin glasul trist
al acordeonului.

„Ai observat? Cel mic aproape plângea
când a ieşit balerina să-l consoleze pe clovn..”
„Cel mic, unde-i cel mic?” Se răsucesc,
îl strigă, aleargă în sus şi în jos speriaţi,
se întorc în cort:
muzicanţi, clovni, cămile,
înţelepţi, toţi în cerc,
cu ochii în sus, uluiţi.
În cerul circului,
copilul se caţără pe-o trambulinã de curbă,
zboară,
zboară între două trapeze,
străbate diafan
cercul aprins de proiector
deasupra golului.

Apoi

Trăim apoi.
Gura ţeapănă.
Nu înghite. Şi nu vorbeşte.
Nu va înghiţi.

Ca frigul care pătrunde şi din imagine în imagine
se instalează în inimă şi în plămâni,
ca urină-ngheţată, ca sânge-nchegat
pe căile oraşelor dinăuntru,
ca ochii vitralii făcuţi pocnind în rafale,
ca vânt de tăcere, nici vânt, nici tăcere,
ca apoi.

Apoi: deschisă e o pauză iminentă, eternă.

Nume îi dăm, fiecare pe-al lui, toţi acelaşi.
Nume de prag ce se şterge.
Cicatrizându-se, rămâne deschis.
Înainte, umanitatea.

Cititorul

Oh, versuri prietene, traduse
dintr-o limbă în alta, râuri sute 
într-o Europă ce devine deşert,
când veţi urca înapoi pe cursul tradus
când la origini şi mai departe vă veţi întoarce:
redevenind ploaie, în norul, în cerul,
care-au văzut cum vă naşteţi? Când desfăcând dru-
mul, 
veţi urca înapoi până sus pe culmi,
curgând, frontiere fără şuvoaie de sânge,
fără strigăte de război, irigând doar
viaţa şi bucuria. Spuneţi-mi, 
când vă întoarceţi, spălând păcatele
atâtor lecturi la nepotrivit ceas,
în marea ţară a limbilor, sute,
în paradis?

Vocea

– Când doar cu glasul o să îţi iei zborul,
cititor, o, cititor, care pământul întrezăreşti
unde-om renaşte sub câmp de stele,
sub seceră de aur pur. 

(trad. Jana Balacciu Matei)



Parodii

102 Poesis

Olimpiu Nuşfelean
Cântec înspăimântat
(,,Poesis” nr. 221-222-223)

Cum să nu te înspăimânţi
când vezi stropii zdrobiţi
în picioarele a mii de poeţi
în mari mişcări literare porniţi.

Răstoarnă şi aprind în calea lor totul,
un foc irevocabil în jur răspândesc
şi-apoi în cenuşă-şi plantează nepotul
şi-amanta, ce iată, deja buchisesc.

Câini de vânătoare să-i sfâşie ar fi cazul
până literatura nu-i toată-n ruine,
dar cine să-i asmută, acesta-i necazul -
cine, fără de frică ? Cine ?

Demn de aceasta poate sunt eu,
cel ce n-are nici linişte de noapte -
ecouri sper să aibă cântecul meu
şi ecoului căpăstru i-oi pune într-o carte.

***

Maia Cristea-Vieru
Îmi amintesc
(,,Poesis” nr. 221-222-223)

Mai îmi amintesc copilăria
petrecută printre stânjenei în grădină,
acolo, în România.
Ei, stânjeneii, n-au nicio vină
că ulterior, vrăjită de vocile Niagarei,
am descoperit Canada şi i-am lăsat,
zgribuliţi, în seama pazei
câinelui Cuţu,

al cărui lătrat
l-aud reverberat şi acum.
Avea Cuţu nişte ochi şi o inimă credincioasă
ca de om, pentru ei
şi ulterior i-am făcut şi mormânt,
iar fostul lui coteţ, adevărată casă,
puteai să-i spui,
l-am lăsat acolo, între stânjenei.
Doar că de atunci, în amintirea lui,
euritmic şi tainic-mi se deschid în cuvânt.

***

Adalbert Gyuris
doar cuvinte…
(,,Poesis” nr. 221-222-223)

M-am săturat de atâtea cuvinte
Folosite fără măsură
Pentru adresare. De aici înainte
Mă voi sluji de xilogravură
Şi pictură şi caricatură
Până prin nouăzeci şi şapte de fapt
Am tot vorbit şi strigat în pustiu,
Strigătele-mi erau fără ecou, eu, inapt
Logica cuvintelor strigate s-o scriu.
Doar vorbele goale, am observat,
Proliferează în arcul carpatic - 
Drept pentru care am şi emigrat
La Augsburg, cuminte, încet şi pragmatic !

***

Şerban Axinte
ce am văzut prin geamul deschis
în tine
(din antologia ,,Nasturi în lanul de porumb”
ed. Brumar, Timişoara 2008)

LUCIAN PERţA
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… şi am văzut prin geamul poemelor tale
toate lecturile pe care, cu voia ta,
sau din greşeală, ai găsit cu cale
de-a lungul timpului a le îngurgita

şi, grozăvie, am remarcat că lumea nu
ţi-a ieşit aşa cum ai vrut;
prea le-ai răsucit şi comparat cu
altele, din alte grădini, în care au crescut
altfel, nu după bunul tău plac;

starea balanţei financiare ţi-a permis
binemeritate recompense literare
şi ştiinţifice, nu te contrazic, dar toate ţi-s
acum pe departe de a-ţi fi necesare;

singurul fapt necesar acum, ei bine,
e ieşirea din infernul în care toate cuvintele
zac,
infern creat fără remuşcări, chiar de tine,
ca un prag spre Apeiron, şi poate
îi vei veni infernului de hac;

promit să nu mă mai uit după defecte
prin geamul poemelor tale până nu vor fi per-
fecte

adică aşa, mai pline de frumos şi adevăr,
sau, cum să spun, fără dinţi în plus şi fără
atâta păr !

***

Vlad Moldovan
Tripon
(din antologia ,,Nasturi în lanul de porumb”
ed. Brumar, Timişoara 2008)

Păi să mai fii sincer în vremurile de acum ?
Mi-am fixat şi eu un punct comod
în perete, ulterior devenit spărtură,
dedesubtul căruia am scris
da, faptul acesta mi-l asum :
loc de dat cu capul întru învăţătură -
şi de atunci a început un adevărat exod
spre camera mea.
Unii aduc diferite ierburi,
alţii sticle de bere sau altă băutură,
aşa că nu mai am timp pentru a crea

fără de supărări şi certuri.

Tocmai am vorbit cu primarul din Săvârşin,
venit cu bicicleta să vadă
dacă mai avem muze şi vin,
că ei, organizatorii, au o grămadă
de posibilităţi, în acest sens cel puţin. 

Nu am ce să vă reproşez, i-am spus,
sincer să fiu, eu am venit pentru premiu,
valoarea lui materială m-a adus,
tehnic vorbind aici
şi poate chiar un deceniu
voi veni să socializez. Ghici
cu cine ? Cu Neagra şi fetele ei…
Nu ştiu dacă din această pricină
primarului i s-a făcut rău
şi a venit după el o maşină.
Acum e safe. 
Patul lui, cu sănătoase arcuri,
e aşezat într-o cameră albă ca un
cuvânt între două blancuri. 

***

Alexandru Potcoavă 
rodian
(din antologia ,,Nasturi în lanul de porumb”
ed. Brumar, Timişoara 2008)

trebuie să ieşi de sub mantaua fumurie
a lui petre stoica mi-a zis bogdan şi pavel
dacă vrei să scrii poezie
dar nu înainte de-a o spăla bine-bine 
şi de-a o înapoia
mi s-a subliniat cu voce gravă
omului după cum se cuvine
adică eu alexandru potcoavă
am sau nu am chef să spăl
iar bianca să stea-n  alex
dacă acesta este sensul iubirii eu o să-l
sparg ca pe nişte ouă îndată
o să-i dau una la plex
şi lui bogdan şi lui pavel cu tot cu ai lui
că oricum eu am o răspundere limitată
şi nu mi-e frică de consecinţe, se ştie…
ce ziceţi ?
mă primiţi de bunăvoie în antologie ?
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