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Reac\ii ale s[tm[renilor - `n 1880 ;i 1891 - fa\[ de
critica mentorului “Junimii”

De Titu Maiorescu se leag[ dou[ reac\ii (nefericite,
din p[cate) a "inteligen\ei s[tm[rene" - `n 1880 ;i
1891 - cu efecte minore ̀ n plan na\ional, ignorate de
istoria literar[ sau necunoscute, dar cov]r;itoare pen-
tru via\a cultural[ a provinciei din Nord - Vest care
nu sunt nici p]n[ azi l[murite sine ira et studio...
1880. La 8 aprilie, Academia Rom]n[ adopt[ o bun[
parte din propunerile lui Titu Maiorescu privitoare
la normele ortografiei limbii rom]ne. (1) La scurt
timp la Satu Mare - `n localitatea codreneasc[ Ho-
morod (2) - are loc o `nt]lnire-preg[titoare a "inteli-
gen\ei s[tm[rene" care va dezbate (5 mai 1880) ;i va
adopta o pozi\ie contra proiectului maiorescian. O
asemenea reac\ie este unic[ la Satu Mare. Exist[
c]teva "documente" ale acestei "conferin\e" pe care
le men\ion[m< program al conferin\ei din 3 iunie
1880> procesul verbal din 30 iunie Satu Mare. (3)

Autorul pledoariei de la Homorod - S[tmar este
preotul Ioane Marcu (1831 - 1886) (4), ales pre;edinte
al conferin\ei ;i secretar - Vasile Lucaciu. Titlul adop-
tat de participan\i a fost< "Declara\iunea inteligen\ei
rom]ne din Comitatul Satu Mare, ̀ n cauza dezvolt[rii
limbii ;i a ortografiei limbii rom]ne". Dintre semna-
tari sunt, `n primul r]nd, preo\i, `nv[\[tori, avoca\i<
George Marchi;, Ioan S[l[janu, Augustin Pop, Laz[r
Iernea, Sigismund :incai, Dionisie Popfiu, Ioan Pop,
Gavril Laz[r, Ioan Savaniu, Adalbert Anderco, Petru
Dobo;i, Alexandru Feren\iu, Iuliu Huban, Demetriu
Pop, Emanuil Pelle etc. Remarc[m c]teva idei<
- "proiectul f[cut prin d. Maiorescu, nu corespunde
cerin\elor ;i ca prin acceptarea celui proiect, se aduce
cea mai mare confuziune `n cauzal, a c[rei dezlegare
fericit[ a accepta toat[ rom]nimea".
- textul trebuie trimis "pe cale telegrafical[ `naintea
pre;edintelui Academiei, rog]ndu-l s[ ̀ mpiedece ac-
ceptarea proiectului domnului Maiorescu"
- membrii conferin\ei sunt de p[rere c[ proiectul or-
tografic "nu atinge scopul prefiptu de academie ci
din contra, se abate de la principiile s[n[toase filo-
logice ;i a;a formeaz[ regulile ortografice, contrarie
cu totul geniului limbei rom]ne" etc.
Ideile lui Ioane Marcu, protopopul de Satu Mare,
erau perimate ;i duceau la enclavizare "lepturist[" a
zonei, dar privind cu obiectivitate, momentul istoric
o cerea< abia se putuse infiripa `n ora; "Societatea de
leptur[ a elevilor rom]ni" (1862) prin str[dania

lupt[torului pentru drepturile rom]nilor, dasc[lul -
protopop Petru Bran care (`ntre 1859 - 1861)cerea
`nfiin\area unei catedre de limba ;i literatura rom]n[
la liceul din ora;. 

Latinitatea limbii era pentru acel moment singura
form[ de autoap[rare `mpotriva dezna\ionaliz[rii la
care erau supu;i rom]nii pe grani\a de Nord - Vest,
- "ultima ;i mult periclitata sentinel[ a rom]nismului"
(5), cum o numea Iosif Vulcan. "Zelul l[udabil al li-
tera\ilor rom]ni din comitatul S[tmar" a fost con-
semnat `n "Observatorul" lui George Bari\iu unde a
ap[rut ;i telegrama din 23 aprilie / 5 mai 1880< "Dom-
nului Ion Ghica, pre;edintelui Academiei Rom]ne,
Bucure;ti, Palatul Universit[\ii, Biroul Academiei.
Inteligen\a rom]n[ din districtul Satu Mare, lu]nd
;tire de propunerea domnului Maiorescu, asupra or-
tografiei rom]ne, v[ roag[, adunat[ `n Conferin\[
ad-hoc, s[ binevoi\i a fi interpretul ei la Academie,
spre a nu accepta acea propunere, contrarie logicei
limbii< Din `ncredin\are, Marcu, ca pre;edinte, Lu-
caciu ca secretar" (Observatorul, an III, nr. 36 din 3
/15 mai 1880).

S[ nu uit[m c[ "intelectualitatea " rom]neasc[ din
Ardeal, care f[cea fa\[ singur[ procesului de maghia-
rizare ;i intoleran\[ coordonat de la Budapesta, luase
act `n acea perioad[ de articolele ;i c[r\ile lui Titu
Maiorescu contra etimologiei latiniste (Despre scrie-
rea limbei rom]ne – Ia;i, 1866> Poezia rom]n[ cer-
cetare critic[ urmat[ de o alegere de poezii -  Ia;i
1867> Contra ;coalei B[rnu\iu – Ia;i, 1868> iar `n vo-
lumul Critice, Bucure;ti, 1874, erau cuprinse artico-
lele< Limba rom]n[ ̀ n jurnalele din Austria, publicat
`n 1868, ;i Obsev[ri polemice, `n 1869) `n care erau
ataca\i pilonii de sus\inere a revendic[rilor na\ionale
din Ardeal< T. Cipariu, G. Bari\iu, Petru Maior, G.
:incai.

Ap[ruser[ lucr[ri cu un puternic impact rom]nesc
`ntre intelectualii din Transilvania< Testamentum
criticum al lui A. T. Laurian, Gramatica lui Cipariu,
Dic\ionarul academic Laureian – Massimu. T. Ma-
iorescu le consider[ “curiozit[\i literare, f[r[ valoare
practic[“, scrieri “care ̀ ncearc[ a silui o limb[“ (Limba
rom]n[ `n jurnalele din Austria, 1868).
Franche\ea criticului de la Junimea este o lovitur[
pentru str[daniile rom]ne;ti din acea period[< “Nu
se poate face din cartea lui Petru Maior o istorie, din
compilarea f[r[ critic[ a lui :incai, din etimologismul
a lui Cipariu ;i din limba lui Pumnul un adev[r lim-
bistic” (Convorbiri literare, Anul III, nr. 24 / 15 febr.

Titu Maiorescu ;i Satu Mare

George Vulturescu
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1870). Deruta ardelenilor  - to\i cu ;coli greco-catolice
la Blaj, Beiu;, Oradea, Viena ;i Roma – era perceput[
ca o ruptur[ a “intelingen\ei” de la Ia;i, Bucure;ti,
fa\[ de problemele lor de existen\[ identitar[, ba chiar
o abandonare a lor `n masa slav[ a Austro-Ungariei.
~n articolul din “Observatorul” este “o `ntrebare –
r[spuns pentru cei de peste mun\i”< “…~n loc ca cel
pu\in buna lor voin\[ ;i c[lduroasa interesare s[ fie
primit[ `n spiritul bl]nde\ii ;i `ncurajat cu at]t mai
mult, cu c]t ea se manifesta dintr-o parte, de unde
nu prea eram deda\i s[ a;tept[m de c]\iva ani ̀ ncoace,
d]n;ii fur[ lua\i peste picior, precum se zice pe la
noi. Pentru ce? De c]nd studiul limbii rom]ne;ti s-a
f[cut monopol numai pentru “filologii” din Sibiu,
Bucure;ti ;i Ia;i? De c]nd rom]nilor din Ungaria li
s-a casat dreptul de a se ocupa de limba lor matern[,
de a studia, a ;i-o preface `n limba na\ional[ prin
unificarea pronun\ia\iunii lor proprie, cu limba ma-
jorit[\ii na\ionale? Nu le este lor de ajuns cu perse-
cutarea ei din alt[ parte?...” (art-cit)

Desigur c[ semnatarii de la Satu Mare – preo\i,
dasc[li ;i autori de manuale rom]ne;ti neexistente la
;coli – erau, ei ̀ n;i;i “produsul” vestitelor ;coli socotite
“f]nt]n[ a darurilor” (Petru Pavel Aron) de la Blaj,
Gherla, Beiu;, Oradea (“Liceul Premostratens”), Vie-
na (Institutul “Sf. Barbara”), Roma (“Propaganda Fi-
de”). La critica `ndreptat[ `mpotriva etimologiei la-
tiniste s-a adaugat ;i critica “la persoan[“< singurul
“s[tm[rean (prin originea p[rin\ilor din loc. Lip[u)
vizat era Iustin Popfiu, care se bucura de o mare stim[
`n p[r\ile noastre pentru “reorganizarea “Societ[\ii
de leptur[“ ;i gruparea tineretului rom]n `n jurul
personalit[\ii sale proeminente” (Vasile Vartolomei).
Chiar dac[ a corespondat cu Titu Maiorescu – care
a trimis 5 volume pentru tineretul or[dean – acesta
“zefleme;te volumul de Poezie ;i proz[, publicat `n
1870 ;i desigur, prin acest atac love;te direct” `mpo-
triva conduc[torului ;i autorului moral” al unor pu-
blica\ii precum< “Versuin\i Rom]ni”, “Diorile Biho-
rului”, “Fenice”. Biograful lui Iustin Popfiu ̀ ns[ scrie
r[spicat< “… Totu;i nu trebuie s[ uit[m c[ T. Maio-
rescu a avut ;i cuvinte de laud[ pentru “lepturi;tii”
din Bihor ;i dac[ criticele `ndreptate `mpotriva lui
Iustin Popfiu, at]t `n privin\a poeziei c]t ;i a prozei,
au fost din multe puncte de vedere `ndrept[\ite, nu
putem nega c[< Iustin Popfiu a fost st[p]nit de o sin-
cer[ ;i cald[ sim\ire patriotic[ care a ̀ nsufle\it sufletele
tineretului din aceste p[r\i contribuind prin aceasta
la sporirea tezaurului na\ionalist ce se ̀ nfiripa ̀ n acele
vremuri, la marginea rom]nismului…” (op. cit. p.
47-48).

Din aceste consideren\e, Titu Maiorescu nu s-a
bucurat de o dreapt[ cinstire la Satu Mare. Ba mai
mult, c]nd apare “studiul critic” al canonicului Al.
Grama, la Blaj, “Mihai Eminescu” (1891, Biblioteca
Unirea) apar reac\ii de prozelitism ̀ n care se r[sfr]nge
nu at]t o critic[ `mpotriva poeziei lui M. Eminescu,

c]t spre “critica lui Maiorescu `n contra ;coalei
B[rnu\iu, ̀ n contra ;coalei etimologice a lui Timotei
Cipariu, sufletul culturii romano-catolice de la Blaj”
(6)

1891. Nu este o reac\ie concertant[, ad-hoc, pre-
cum a fost `n cazul conferin\ei adoptat[ de “inteli-
gen\a s[tm[rean[“ la 1880, dar sunt “voci” care se
bucurau de o larg[ popularitate ̀ n jude\< preo\ii Vasile
Lucaciu (la acea dat[ preot `n :i;e;ti, Maramure;) ;i
Vasile Patca;iu, preot `n Hotoan, Satu Mare. Reac\ia
ultimului, generat[ nu numai dintr-o solidaritate re-
ligioas[ (fusese hirotonit preot `n catedrala Blajului,
1872), dar era ;i colaborator la ziarul “Unirea” (7)
unde a ap[rut ̀ n foileton “studiul” lui Grama. (8) Au-
tor al unei “cronici” a localit[\ii unde a p[storit, el
noteaz[ “la finea anului 1891”< “… ~n acest an a ap[rut
la Blaj foaia beser(iceasc[) politic[ “Unirea” care `n
partea literar[, `n unu ;ir lung de numere a criticat
pe poetul Eminescu ;i poeziile lui `nc]t, prin studiu
critic scris cu mare `ngrijire ;i erudi\iune a ar[tat
p]n[ la eviden\[ c[ Eminescu a fost un om corupt ;i
la corup\iune `nv[\au poeziile lui. Junimea trebuie
ferit[ de a-i da `n m]n[ spre cetire produsele por-
nografice ale acestui poet-geniu de clic[…” (pag.
65 (9), sublinierea noastr[). Mai nedrepte r]nduri –
Eminescu “corupt”, “geniu de clic[“! – nu au fost scrise
`n literature rom]n[. Diferen\a dintre r]ndurile scrise
`n “cronica” sa la moartea poetului din 1889 (“… El
a fost un talent remarcabil pe orizontul literaturii
noastre…” – Documente 1848 – 1918, cap. cit., p.
236) ;i dintre cele notate ̀ n 1891, sub influen\a lucr[rii
lui Grama, arat[ cum poate perverti judec[\ile chiar
;i… orientarea religioas[. Trist este c[ tot `n 1891
ap[reau ;i r]ndurile lui Vasile Lucaciu `n “Revista
catolic[“< astfel anul 1891, la 2 ani dup[ moartea lui
M. Eminescu, devine la Satu Mare anul antiemi-
nescian. Din p[cate, aceast[ reac\ie a fost generat[
de “critica lui T. Maiorescu contra ;coalei B[rnu\iu”,
a;a cum am ar[tat. O reac\ie, din fericire, nesemni-
ficativ[ pentru ansamblul culturii din Rom]nia, dar
cu semnifica\ii pentru devierile de con;tiin\[ din
provincie, fie sub influen\a religioas[, fie politic[,
care trebuie s[ ne pun[ `n gard[. Credem c[ a le
scoate la lumin[, acum m[car la Centenarul mor\ii
lui Titu Maiorescu (1840 – 1917) (10) este o datorie
fa\[ de istoria literar[, “m[runt[“ (Nae Antonescu
folosea pentru cronici, recenzii termenul “cronica
m[runt[“) sau minor[ din S[tmar.
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Note 
(1) Din cauza rezisten\ei “orient[rii latiniste” `n Academie pentru acest proiect, el va demisiona de dou[ ori
– la 10 oct. 1868 ;i apoi `n 29 martie 1899.
(2) ~n casa lui George Marchis (1836- 1884), preot, poet, protopop greco-catolic de Carei. Tat[l prozatoarei
Otilia Cozmu\a – Bölöni (1873 – 1951)
(3) Fond inv. Muzeul “Unirii” Alba Iulia, nr. 5094, f. 1-2> nr. 5558, f. 1-2, nr. 5697/4, f. 1-2. Vezi lucrarea< Lupta
rom]nilor din jude\ul Satu Mare pentru f[urirea statului na\ional unitar rom]n, documente 1848 –
1918, Buc. 1989, pp. 194-199
(4) Protopop de Satu Mare. A corespondat cu Vasile Alexandri ;i a colaborat cu George Bari\iu.
(5) I. Vulcan, Publicistic[, 2, memoria lui Dimitrie Sfura – Ed. Minerva, Buc. 1989, p. 203
(6) Mihail Dragomirescu – Critica “;tiin\ific[“ ;i Eminescu, `n Corpusul recept[rii critice a operei lui M.
Eminescu, secolul XIX. Ed. Saeculum IO, Buc. 2002, p. 385, vol. 3.
(7) “Unirea” publica\ie politic[ ;i religioas[, 1891 – 1945.
(8) Devenit izvor de opinii pentru “antieminesceni” – precum prof. Ioan Gherman, istoricul Augustin Bunea
(9) Vasile P[tca;iu din “Cronica Hotoanului” edi\ie ̀ ngrijit[, note ;i studiu introductive de Viorel C]mpean,
Ed. Citadela, Satu Mare, 2012.
(10) Nicolae Manolescu, `n editorialul din Rom]nia literar[, a propus ca anul 2017 s[ fie “Anul Maiorescu
`n critica literar[“ motiv]nd c[ mentorul “Junimii” este “fondator al criticii literare rom]ne;ti” (XLVIII, nr.
50 / 25 nov. 2016)
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Alexandru Zotta

Adunate  sub titlul  „În chip poetic locuiește
omul...”, vers ce actualizează  deopotrivă  viziunea
poetică a lui Hölderlin și valoarea „locuirii” în „casa
ființei” din filosofia lui Heidegger, comunicările
susținute la  edițiile dintre 1994 – 2012 ale  Bienalei
Internaționale de Poezie  de la Liège  ori la biblioteceile
unor centre culturale  europene importante  alcătuiesc
prima parte a volumului Dacă Orfeu... (Limes,  Cluj-
Napoca, 2015) al lui Horia Bădescu.  Constituind o
binevenită  întregire a ideilor din lucrarea sa anterio-
ară, (La memoire de l’être, Editions du Rocher, 2000>
Memoria Ființei. Poezia și sacrul, Junimea, Iași,
2008,)  ele preced interviurile poetului cu remarcabili
creatori de poezie, francofonă în principal, dar și
românească, publicate de-a lungul anilor în cunos-
cutele reviste clujene Steaua, Tribuna, Apostrof,
grupate  în volum sub titlul „Starea de veghe”.

De data aceasta ele sunt destinate confruntării cu
opiniile unor autori consacrați în primul rând prin
opera lor poetică dar și prin reflecțiile filosofice și
estetice asupra poeziei, a locului și a funcției ei în
alcătuirea  și devenirea Ființei și, totodată,  asupra
condiției ei actuale. 

De la bun început  autorul avertizează  că „secolul
XX s-a sfârșit  fără să fi reușit  să-și afle un sens,  cu
atât mai puțin Sensul, de care, de altminteri, s-a
lepădat  cu obstinație, oferind  omului nimic altceva
decât  suferință,  disperare, singurătate,” condiție din
care, pentru mileniul  deja început, „întoarcerea la
Sens” se detașează ca prioritate a umanității. Convins
că  poeziei ca „memorie a ființei”, cum  inspirat o de-
finește metaforic, îi revine un rol deosebit de impor-
tant  în dezvăluirea sau  redescoperirea  Sensului,
autorul supune  această teză analizei și evaluării unor
remarcabili creatori de poezie  și  gânditori ai  con-
temporaneității. 

Înainte de a lua în discuție răspunsurile primite,
interviurile,  interesante mai întâi prin întrebările
adresate interlocutorilor, izvorăsc dintr-o  experiență
de creație de aproape  o jumătate de secol și dintr-o
cunoaștere concretă a vieții literare, naționale și eu-
ropene> ele confirmă principiul „întrebării juste” pe
care Mircea Eliade  îl recomanda  în  orice demers
cognitiv.   

Deși întâmpină și unele abordări mai îndepărtate
de subiectul lor, mai cu seamă în privința caracterului
transcendent al poeziei, întrebările referitoare la  po-
ezie ca „memorie a ființei” primesc până la urmă ac-
ceptul și susținerea majorității personalităților inter-
vievate. 

Unul dintre cei care „n-a urmat aceleași drumuri”
cu autorul, poetul Dominic Daguet acceptă și între-
gește  metafora  evocând similitudinea cu  „o străve-
che intuiție creștină” din revelațiile scrierilor prec-
reștine sau din  gândirea orientală veche  în care
rațiunea și misterul  se complinesc și se condiționează
reciproc. Și tot în înțelepciunea orientului antic, în
coborârea spre unitataea originilor, paradoxurile
raționalității moderne își găsesc complementaritatea
și unitatea în asocierile oxymoronului ori în carac-
terul diaforic sau epiforic al metaforei>  după cum au
observat și alți gânditori,  nu neapărat poeți, reflecțiile
antichității îndepărtate, europene și orientale, își găse-
au expresia într-un limbaj ce instaura, în vecinătatea
tăcerii,  sacralitatea  Cuvântului. 

Către o reașezare a raporturilor dintre știință, re-
ligie și artă ar fi de dorit să se orienteze și lumea con-
temporană, spre a redescoperi apartenența la ființă
și responsabilitatea față de aceasta.  Îmbucurător  este
că în căutarea  acestei îndatoriri a  timpului nostru
se invocă  și contribuția  românească,  concret prin
lucrarea lui Basarab Nicolescu “Noi, particula și

Poezia și nevoia de idealitate 
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universul...” dar și prin descoperirea modului de
viață românesc, purtător de integritate  a ființei. Un
filosof precum Jean Biès se entuziasmează  chiar de
virtuțile  ortodoxiei  românești, de  expresiile ei ar-
tistice  în care „transcendentul  este așa de omenesc,
fără a pierde însă nimic  din dimensiunea lui divină,”
care „vede în sacru  valoarea supremă  în care noțiu-
nile de  universalitate,  de intuiție, de percepție,
sunt  inseparabile” și conchide aforistic< „În orice
român zace un Zalmoxis...”

Răspunsurile se corelează și cu poziții ocurente
ale altor gânditori  și cercetători moderni, în afara
celor intervievați. Un filosof al limbajului ca Leonard
Bloomfield observa că, de la constituirea lui, limbajul
a fost poetic, că profeții, care nu vorbeau în numele
lor, ci al divinității care i-a desemnat, s-au exprimat
în versete sau în parabole, în structuri care trimit di-
rect la versificație și la semnificație, la unitate ritmică
și melodică și la metafore lingvistice și textuale. Pe
urmele presocraticilor Aristotel găsea locul poemului,
în structura mitului, între melos și opsis, stabilindu-
i vecinătățile cu care coopera, potrivit gândirii mitice,
întru exprimarea deplină a ființei. 

Același  Dominic Daguet  își explică  și condiția
actuală a poeziei și totodată funcția deosebită a aces-
teia în actualitate,  observând că „omul vremurilor
moderne, începând  cam de  prin  secolul al XVIII-
lea  și-ar fi amputat voluntar  o dimensiune  esențială
a ființei sale, ....”, respectiv dimensiunea poetică, care
întreține  misterul contactului cu infinitul și absolutul,
care produce mirarea și uimirea, atitudini comple-
mentare în procesul de cunoaștere. De altfel și alți
gânditori  moderni  au observat că vechii greci  nu
încetau să se mire în fața propriilor descoperiri, oricât
de logice și de raționale erau acestea dimpotrivă, des-
chideau misterului noi orizonturi, sporind  blagian
cu lumina lor „a lumii taină”.     

Provocatoare, întrebarea generează răspunsuri  pe
măsură. Amintindu-ne că postmodernismul își re-
vendică începuturi din practici iluministe, începem
să ne întrebăm  dacă acea dimensiune  a ființei  nu a
rămas cumva în uitare și dacă  „detrucția” derrideană,
intens promovată în arta contemporană, justificată
deseori ca „libertate a formelor”, mai caută, dincolo
de componentele  separate, temeiurile unității ființei
și lumii. Este evident că nu  întotdeauna „structuri
vechi îndeplinesc funcții noi”, cum afirmă Paolo Por-
tugesi, oricât de mult am extinde permisivitatea  ra-
portului dintre structuri și funcții. 

Confirmând  teza  propusă de autor răspunsurile
deschid multiple căi de reflecție  convergente în
susținerea  acesteia. Gérard Bayo invocă în această
privință momentul Genezei< „Dacă omul își mai
amintește încă Geneza, poezia  e conștientă  că este
Memoria ființei”, ... Plasată  de concepțiile  scientiste
și historiste  într-un trecut mult prea îndepărtat,

rămas inaccesibil și imaginației, Geneza, reprezentare
a Originii și a unității primordiale,  are și alte  per-
cepții. Savantul canadian Northrop Frye o consideră
permanență generatoare de ființă și de univers,  si-
multană cu toate timpurile. Același Gérard Bayo desp-
rinde și valoarea creatoare a  dimensiunii poetice a
ființei< „Dacă venim din Geneză atunci mergem  în
fiecare zi către creația  fără sfârșit, către iubirea  din
care suntem zămisliți,  în fiece zi,  și de care suntem
co-responsabili  și co-moștenitori”.  Iar poetul nostru
Paul Aretzu amintește că „Fără să știm purtăm în noi
rădăcinile, ramurile arborilor genealogici. Purtăm în
noi  amprentele lui Dumnezeu  din momentul Ge-
nezei.”

Primordială și eternă, originea este în primul rând
unitate> ea conține în germene toate dimensiunile
universului. Filosoful Constantin Noica afirma că
„Unu este modul de existență al lui Dumnezeu”
dezvăluind astfel pecetea inseparabilă a sacralității
peste unitatea originii. Cu cât ne întoarcem către ori-
gini  descoperim unitatea lumii, cu cât avansăm spre
viitor  descoperim  diferențieri  din ce în ce mai cont-
rastante, aparent ireconciliabile, care obscurizează
percepția Ființei. Revelarea unității lor  revine „sac-
rului de coeziune,” categorie implicată fundamental
și în mecanismul  poetic al metaforei.  

Structură în grad înalt repezentativă pentru di-
mensiunea  poeticului, metafora asociază elemente
din ordini ontice distincte. Lucian Blaga observa că
metafora este cu atât mai izbutită,  mai pertinentă,
cu cât asociază elemente din ordini ontice mai
îndepărtate. Cuprinzând  în structura ei de profun-
zime și terțul inclus, deseori rămas obscur raționa-
lității științifice, metafora contribuie la revelarea
unității lumii. Conform  grecescului meta, însemnând
dincolo,  structura poetică  a metaforei permite as-
censiunea cognitivă pe nivele de realitate de altitudini
greu accesibile, până la sacralitate. Facilitând trecerile
dintr-o ordine ontică în alta metafora evidențiază
transcendența. Răspunsul lui Paul Aretzu este  con-
vingător< „În fond  metafora  conține transcendența.
Prin metaforă atingem spiritualul”.  

Poate că în limitele prezentului  repede trecător e
preferabil să cauți în știință ce e mai nou, iar în artă
ce e mai vechi, dar aducerea în simultaneitate ar cont-
ribui  substanțial la  prefigurarea acelui Sens al ființei,
al vieții.  Prin transcendența sa  metafora  contribuie
mult la revelarea lui.  

*  *  *
Actualizarea mai vechii întrebări a lui Hölderlin

„La ce bun poeții în vremuri sărace?” prilejuiește nu-
meroase răspunsuri, toate  convergente în revelarea
condiției dificile a poeziei în contemporaneitate. Insp-
irat de avertismentul lui Bernanos privind  conspirația
universală  asupra ființei și urgența intervenției pentru
salvarea acesteia Horia Bădescu avansează teza că
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„ipocrizia, minciuna,  demagogia,  cinismul” sunt
cei „patru cavaleri ai Apocalipsei timpurilor moder-
ne,” adevărați „ucigași ai Cuvântului.” Unanim ac-
ceptată de interlocutorii intervievați teza este
susținută cu argumente  numeroase reieșite din ex-
periența lor existențială  și de creație care dezvăluie
că „Se face totul pentru a-l separa pe om  de originile
sale profunde, de reperele fundamentale  cele mai si-
gure, de singurele rațiuni adevărate,  care să-i justifice
viața” (Gérard Bayo).  

La acestea  am putea adăuga încă altele, revelatoare
în grad înalt  pentru condiția mai mult decât ingrată
a poeziei în actualitate. Erich Fromm a observat ju-
dicios diferența  tipologică între Haben și Sein, ex-
tensia   enormă a celui dintâi în raport cu al doilea.
Dacă expresia  cea mai violentă a tipului Haben  au
marcat-o războaiele,  societatea modernă  a învățat
de mult că „unde nu ajung armele ajunge comerțul”.
„Negustorirea lumii”, cum spune  Werner Lambersy,
evaluarea în bani  a contribuit  deosebit de eficient la
excluderea valorilor ființei din viața devenită com-
petiție universală. Nu e de mirare că până și meteoriții
sunt deja evaluați în dolari, că pământenii își dispută
teritoriile  altor planete! Asemenea  proporții  sau
disproporții între valorile  ființei și ale existenței
îndreptățesc afirmația aceluiași Bernanos referitoare
la urgența nevoii de redescoperire a Ființei și de sal-
vare a omului pentru că „Mâine acesta nu va mai
vroi să fie salvat.” O ilustrare  românească a acestei
concluzii o oferă Matei Vișniec prin romanul Dom-
nul K eliberat. Arestat la începutul secolului, odată
cu secolul întreg,  Domnul K nu mai vrea să părăse-
ască  penitenciarul ale cărui limite nici nu le mai per-
cepe pentru că diferențele între detenție și libertate
au dispărut. 

Dincolo de păcatele actualității, numeroase și de-
taliat concretizate de subiecții interviului, o parte din
vinovăția pentru condiția dificilă a poeziei revine și
poeziei  înseși.  Ea s-a îndepărtat  deseori de la me-
nirea  ei esențială, de la misiunea de a determina  în
cititori o prefacere a ființei, o trecere în spiritual, me-
tafizic și transcendent, dincolo de nous-ul comun, o
metanoia. Metaforă, metafizică, metanoia, consti-
tuie momente și repere importante  pe traseul  exis-
tențial al lui Homo sapiens, desfășurat între vital și
cultural, cum precizează Gilbert Durand.  Pe par-
cursul acestui traiect, „locuirea în mod poetic” nu
este „starea naturală a  omului, ci  cucerire trudnică,
devenire  în spirit”. 

Refuzat de agora modernă, prea înrobită rațiunilor
materialiste și chemărilor individualiste, poetul se
refugiază uneori în condiția elitară, în care, după cum
observă Gérard Bayo,  „prețiozitățile, artificiile  unei
poezii pentru  degustători cultivați, îndrăznelile și
mofturile  unei anumite poezii, n-au schimbat  și  nu
vor schimba niciodată nimic  din această realitate.”

În lumea postmodernă, cu deosebire, competitivitatea
a dus la constituirea de confrerii literare,  tributare
orgoliilor personale, tentațiilor emfatice și  nerăbdării
de afirmare individuală, în defavoarea continuității
și transcendenței, unității și sacralității ființei și lumii.     

Copleșit de tentațiile dionisiace ale unui prezent
tentacular poetul contemporan rătăcește uneori în
Subura, cedând, în încercarea de a ridica individul la
chemările ființei,  nu atât underground-ului, cât ins-
tinctualității și subculturii. Nepotolitei lupte pentru
putere a timpurilor moderne omul modern îi poate
opune însă  „puterea interioară, a iubirii, trăire  în si-
ne,” pe care poezia o revelează și o întreține. 

Denunțând condițiile dificile ale modernității in-
terlocutorii  lui Horia Bădescu afirmă, direct sau in-
direct, statutul înalt al poeziei și misiunea plină de
responsabilitate a poetului. 

În vremuri de răstriște,  „vremuri sărace”,  adevăra-
tul conducător al poporului este poetul> el este „sem-
nelor vremii profet”, cum îl percepe Eminescu, cel
care, după cum  afirmă  Tudor Vianu,  sintetizează
în creația lui „energiile unui întreg popor”. Iar în bo-
gatele noastre vremuri sărace poetul mai poate îndep-
lini misiunea de a înfățișa individului și comunității
nevoia de idealitate. Comunicarea interpersonală
pe care în intimitatea ei poezia o înfăptuiește înde-
amnă și sprijină cititorul la prefaceri proprii, la ridi-
carea acestuia la altitudinea chemărilor Ființei.
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E binevenit[ o antologie `n care poetul `;i re-vizi-
teaz[ etapele crea\iei. Practica lui Dumitru Chioaru
(vezi antolog[rile proprii din Vara de fosfor - Dacia,
2002 ;i Clipe fosforescente, Limes, 2007), nu este
numai o autoscopie, curajoas[, `n magma tematic[,
ci ;i un sprint prin care, acum (`n Ars Orphica, Limes,
2017) se delimiteaz[ de pluton< "~ntre poe\ii genera\iei
'80, eu am r[mas cu riscul de a fi considerat retardat
estetic, fidel p]n[ la obsesie poeziei orfice izvor]te
din lirism, dar ;i din reflec\ie asupra ei `ns[;i..." (Ar-
gument, pp. 5 - 8). Desigur, "distan\area" e ;i un prilej
de a-\i recunoa;te/scoate ̀ n eviden\[ drumul "pe cont
propriu", care e ;i orgoliu ;i predestinare ̀ n a-\i cultiva
trufele sau "p[;unea s[rac["- ca un nou Tifir (ne vine
`n minte "eroul" lui A. Gide), mul\umit cu "p[;unea
lui plin[ de pietre ;i mla;tini" (Paludes)- afirm]nd
programatic< "voi continua s[ o cultiv ca pe propria
gr[din[" (p.8).O "alegere" sub semnul "tiraniei locului"
- "Bl]nd[, scufundare, dar implacabil[", dup[ cum a
caracterizat-o Irina Petra; cu referire la ciclul sibia-
nului "Scene din ora;ul - vitraliu" (vezi cartea Vitraliul
;i fereastra. Poe\i rom]ni contemporani, Ed. :coala

Ardelean[" 2015, pp.133 - 136). Am fi tenta\i s[ cre-
dem c[ poetul ne cere ̀ ng[duin\a unui locus amoenus
(al "c[r[rii din gr[din[/ pe unde te-ntorceai copil cu
s]nul plin/ de mere, c[p;uni, pepeni alt[dat[ c-un ie-
pure" - ~nvierea `n poem), dar, de fapt, el ne
ademene;te spre "gr[dina - coal[ de scris, un peri-
metru unde lupta sa cu existen\a se d[ doar "pe teri-
toriul fiin\ei" (vezi receptarea sa ̀ ntre congenerii echi-
noxi;ti - Dic\ionarul Echinox, A- Z, Ed.Tritonic,
2004, pp. 90-92). Marcajele de "aren[" - "foile albe","fo-
aia alb[ ca o born[ a insomniei","pagina aburind" -
indic[ un "cerc de foc", iluminat  deci, sub semnul
fosforului, teritoriu sublunar "de alc[tuire" prin de-
vorare scriptural[, " ca o eliberare de m[;ti" (cum
scrie Ion Pop)< "existen\a este altceva dec]t o h]rtie/
roas[ m[runt de cuvinte-/ scriu p]n[ o masc[ `mi
cade pe fa\[/ ̀ mi intr[ ca ni;te unghii/ ̀ n ochi, ̀ n ure-
chi ;i ̀ n gur[/ ̀ mi rupe cordonul ombilical/ cu a doua
natur[" p. 67.

Dac[ `n precedentele antologii, din 2002 ;i 2007,
poetul face o selec\ie exhaustiv[, din toate volumele
tip[rite (1, `n antologia de fa\[ - Ars orphica (Limes,
2017) - sunt extrase doar poeme ̀ n care motivul orp-
hic este transmis "`n formule diferite de expresie
marc]nd momentele evolu\iei g]ndirii mele poetice
de la una ceremonioas[, mitizant[, p]n[ la alta ironic[,
demitizant[" (p.8), cu prec[dere ̀ n volumele “Secolul
sf]r;e;te `ntr-o duminic[ (cu sec\iunea Biblioteca
genetic[),  Noaptea din zi ;i Via\a ;i opiniile profeso-
rului Mouse, ceea ce ne arat[ rigurozitatea ;i severa
op\iune critic[ a autorului - de altfel un foarte apreciat
critic literar ;i antologator de poezie contemporan[2.
"Cheia" de lectur[, prin prisma orfismului, pe care
ne-o propune, accentuat, autorul nu trebuie ̀ n\eleas[
c[ o "restr]ngere" a ariei sale tematice, c]t o re-foca-
lizare spre energetica lirismului, a  poeziei ca "reflec\ie
asupra ei `n;i;i", o poezie a poeziei, un "joc gratuit"
cum ne spune ̀ n "Tabla de ;ah"< "...z[ceam parte dintr-
un tablou/ care se ridica ̀ n t[cere -/ eram f[r[ martori
;i sunt/ omul care vorbe;te/ omul care scrie/ despre
suferin\[ ;i puritate de;i/ cerul `nstelat este `nc[ dea-
supra/ legea moral[ - o tabl[ de ;ah" (p.44)

De fapt, critica literar[, a recunoscut, de timpuriu,
c[ imaginarul poetic, ideologia lui D. Chioaru, se
completeaz[ cu reprezentarea lui Orfeu,"c[ eul poetic
cu eul empiric" se confrunt[ "`n punctul instabil al
conlucr[rii inspira\iei cu meseria" (Nicolae Oprea,
Literatura Echinoxului" partea ̀ nt]i, Dacia 2003, pp.

George Vulturescu
D. Chioaru - Ars Orphica sau solu\ia mioritic[
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223 - 229). :i Ion Pop, teoretician ;i fondator al "Echi-
noxului" `i relev[ poetului sibian actul "transla\iei
dinspre real c[tre scriptural" ;i `ncrederea `n func\ia
"salvator - transfiguratoare a scrisului" (Echinox- Vo-
cile poeziei, Ed. Tribuna, 2008, pp. 267 -271). Astfel
c[, "manifestul" poetului de acum nu mai e, de mult,
o "cheie de lectur[", ci, credem, o eviden\[, o "c[l[torie"
legalizat[. Mai important[ ni se pare pozi\ionarea
(sine ira et studio) autorului fa\[ de genera\ia preo-
cupat[ de formule " de resuscitare" a poeziei care au
devenit, ̀ n opinia sa fund[turi."Lec\ia" propus[ de D.
Chioaru este evident[< "substan\a marii poezii a fost
`ntotdeauna lirismul, postmodernismul a fost pentru
servan\ii genera\iei '80 doar un "simptom" al  crizei
de crea\ie `n vremurile noastre s[race spiritual, care
nu poate fi dep[;it[ dec]t prin `ntoarcerea la lirism"
(p.7). Argumentat critic, re-focalizat ̀ ntr-un moment
de maturitate, "programul" lui D. Chioaru trebuie citit
`n litera poeziilor sale.

Sim\i la tot pasul metoda, "facerea", justificat[ `n
substan\a versurilor - mai ales ̀ n programaticile titluri
Poesia I, Poesia II, - care "p[zesc" intrarea ;i iesirea
din carte, precum cei doi st]lpi ai u;ilor- ca un "co-
metariu" poetizant al etapelor< ":i eu am iubit Poesia
`n blue jeans..." (p.9), sau< "Ie;eam cu Poesia ̀ n strad[
r]z]nd/spre a trezi trec[torii hipnotiza\i..."(p.12). Tex-
tele par a fi un "jurnal" recapitulativ al modelor / for-
mulelor optzeciste (ars combinatoria, ludicul, citadi-
nismul, simultaneit[\ile ;i discontinuit[\ile, autoper-
siflarea) ca ̀ ntr-un joc al m[;tilor care, se deconspir[,
ca o "autopsie f[cut[ pe viu" - cum o nume;te chiar
autorul< "cineva ̀ mi scoate circumvolu\iile de pe creier
/ le sp]nzur[ de un copac oarecare / ;i at]rn[ imagini
`n ochiurile lor / ca-n ochiurile gardului de s]rm[ /
alt[ ograd[ zb[t]ndu-se `ntre garduri de s]rm[..."
(Gardul de s]rm[) Este aceast[ "poezie a poeziei" (p.
8), un text carnivor care-;i "m[n]nc[" substan\a, `;i
mestec[-ntre din\i "eroii goliarzi", un dans funebru
al martorului care a jucat ;i a supravie\uit ̀ n comedia
literaturii "genera\iei sale< "Veacul m-a f[cut at]t de
ironic / - traficant de droguri ̀ n cuvinte - / ̀ mi drapez
versurile... (...) / mi-am lep[dat toate profe\iile / am
dereglat toate sensurile / am devorat toate c[r\ile / ;i
carnea-i trist[ - / lira lui Orfeu `nfioar[ zadarnic /
umbra Euridicei - fiin\a mea de h]rtie - ..." (Fiin\a de
h]rtie). Este ;i o re-capitulare a "metodei", spun, dar
(;i o capitulare ̀ n fa\a arsenalului "r[u folosit"< "dege-
aba mai cau\i departe / aici sunt toate amestecate... //
... nu exist[ fapte numai publicitate / ;i de v]nzare
sunt toate ..." (p. 73). Dramatismul este incubat ̀ n bu-
curia demolatoare, poetul pare `n complicitate cu ci-
titorul - care ;tie c[ s-au "ars etapele" - mai mult dec]t
e solidar cu el ̀ nsu;i, cu actantul, cel care este / a fost,
cu t[lpile goale pe j[raticul ("pe rugu-nv[p[iatelor
imagini", p. 13) poeziei cu blue jeans> "... "la naiba cu
vorbele me;tesugite / la naiba cu metafora! / hai s[
rupem f];ii hainele noi ale `mp[ratului / s[ scoatem

din priz[ ma;ina de aplauze / s[-l ar[t[m cu degetul!..."
(p. 12). Poetul `mi pare a fi primul, `n ;irul de orbi ai
lui Brueghel ("Parabola orbilor"), care se-ndreapt[
spre pr[pastie, ;i el ;tie asta (cum inspirat a scris Irina
Petra;, c[ "modernitatea" lui D. Chioaru este o "mo-
dernitate care ;tie", op. cit.) ;i proclam[< "privind ̀ na-
poi ca-ntr-un h[u / Poesie - bate ceasul r[u!" (p. 71).

Dac[ exist[ punct culminant ̀ n aceast[ repozi\io-
nare a autorului fa\[ de opera - Euridice, fa\[ de ispita
de-a privi ̀ n urm[, este ̀ n rela\ia cu biblioteca, alt[dat[
un locus amoenus, acum pare a fi responsabil[ de
"muzeificarea" vie\ii celor care "au ̀ nv[\at din copil[rie
/ scrisul ca pe al doilea mers" (Via\a ;i opiniile profe-
sorului Mouse). Poetul e, acum, categoric< "Nu aceea
era adev[rata via\[" (M[rgelele de sticl[ ale ̀ nt]mpl[ri-
lor), era o existen\[ ̀ n "formol" (p. 66) "ca ;i cum / ce-
lul[ cu celul[ din trupul meu / ar fi prins mucegai"
(Vis) "iar eu ca inorogul am albit / prin codri vesteji
de simboluri" (pg. 71). Versurile au o for\[ apodictic[,
par ni;te judec[\i implacabile, nu str[ine de o psal-
modiere de Iov< "am fost poet? mai sunt?" (p. 64). Are
dreptate Al. Cistelecan c]nd ne avertizeaz[< "Poemul
lui st[ la u;a convertirii", "\ine textele ̀ n febra sacrului
(sau a rostirii sacre), ̀ n iminen\a unei prezen\e discrete
care le atrage spre un prag reflexiv - religios"  (pag.
10, `n prefa\a - un alt escolier de Merencolye - la vol.
Clipe de fosfor, Limes, 2007). Pe acest prag se situeaz[
cele dou[ solu\ii ale lui D. Chioaru - una, a salv[rii de
tip Borges (a se citi halucinantul poem Vis), a unei
c[r\i "nescrise", a unei noi "`ntemeieri"< "... caut / ̀ ntr-
o carte nescris[ / s[ m[ re`ntemeiez" (p. 69), a "unor
versuri abia `ntrez[rite / de c]te vie\i a;tept[m via\a"
(A;tept[m via\a). ~n aceast[ viziune accentul nu mai
este pe scriitur[ (ca pierdere de substan\[ a vie\ii), ci
pe "clipa cea repede " (ca fiin\are)< "mai toarn[-mi ;i
mie un pahar" / s[ r[m]n[ la tine ultima pic[tur[ / de
inspira\ie". (p. 27). A doua salvare este a re-`ntemeierii
prin nunta care n-a avut loc (";i eu am visat s[ fiu al
t[u mire" p. 74), o re-scriere sub semnul Miori\ei< "iar
tu Poesie / s[-mi fii f[clie / ... / hai s[ mai `ncerc[m o
dat[! / hai! " (pag. 78)

Note<
1.) Sear[ adolescentin[ (1982), Secolul sf]r;e;te ̀ ntr-
o duminic[ (1991), Noaptea din zi (1994), Radio-
grafiile timpului (1998), Via\a ;i opiniile profeso-
rului Mouse (2004). 
2.) Trimit la c[r\ile< Antologia poeziei rom]ne;ti de
la origini p]n[ azi, 1998 (`n colaborare cu Ioan Radu
V[c[rescu)> Poetica temporalit[\ii, 2000> Develop[ri
`n perspectiv[. Genera\ia poetic[ 80 ̀ n portrete cri-
tice, 2004> Arta compara\iei. Articole, eseuri ;i stu-
dii de literatur[ rom]n[ ;i comparat[, 2009> Noua
poezie nou[. Antologie de poezie rom]n[ postmo-
dern[, 2011> Bilingvismul creator. Studii de litera-
tur[ comparat[ despre scriitori de expresie rom]n[
;i francez[, 2013
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Orice ;i oric]t a; scrie despre Eugen Dorcesu, nu
pot "rupe" comentariul meu de faptul c[ `l cunosc de
aproape o jum[tate de veac (mai exact, de la finele
anului 1969, c]nd am devenit colegi la nou `nfiin\ata
unitate de cercetare filologic[ de la Filiala din
Timi;oara a Academiei Rom]ne), c[ a fost
`ndrum[torul unor proiecte de cercetare la care am
participat ;i c[, la urma-urmei, dup[ at]ta vreme, `l
po\i cunoa;te ;i pe om, nu numai pe poet. De aceea
`ncerc, `n c]teva cuvinte, s[-i creionez un mini-
portret, care ar fi, esen\ialmente, urm[torul< corect,
exigent (`ncep]nd cu sine), u;or flexibil (`n bine),
realist, cult, tenace, indiscutabil - talentat. Mai e loc
;i de ni;te et caetera, unde a; putea ad[uga alte c]teva
nuan\e pozitive.

Eugen Dorcescu `mpline;te `n acest an (2017,
martie 18) 75 de ani. Debutul din Luceaf[rul (1972)
e unul cu texte lirice, gen c[ruia poetul i-a r[mas
credincios, constant, o via\[ `ntreag[, de;i (sporadic,
dar nu `nt]mpl[tor) `;i concretizeaz[, prin ani,
condeiul, `n critic[ literar[, eseu, stilistic[, proz[. S-
au ivit, astfel, peste 30 (treizeci) de volume de
literatur[, deci la mai pu\in de doi ani - un volum.
De;i (mea culpa!) i-am num[rat volumele, sunt
con;tient c[ nu `n num[rul (cantitatea) acestora
g[sim vreun reper al calit[\ii. De aceea m[ gr[besc s[
adaug c[, de mai multe ori, critica literar[ a
consemnat faptul c[ poetul, eseistul ;i traduc[torul
Eugen Dorcescu a devenit un reper moral al breslei
scriitorice;ti (nu numai timi;ene) prin verticalitatea
;i tematica scrisului s[u, prin acuitatea cu care a
surprins drama complex[ a semenului contemporan
(cu toate c[ "exterior", n-o arat[), prin implicarea
etic[ ̀ n problematica de zi cu zi a colectivit[\ii `n care
tr[ie;te. Dar, s[ revin. Primele volume de poezie ale
lui Eugen Dorcescu (Pax magna, Desen `n galben,
Arhitectura visului) au un aer u;or solemn, de
clasicitate, nu rigid[, c[utat[, ci vizibil rezultat[ dintr-
o atitudine etic[ a omului Eugen Dorcescu pe care
am `ncercat s-o creionez `n portretul de mai sus.
Poetul a crezut ̀ ntr-un ideal clasic, excelent exprimat
`n poemul Imn, din care citez cu pl[cere ori de c]te
ori simt nevoia s[ ilustrez a;tept[rile ;i preferin\ele
poetului< "D[-mi silnica t[rie s[-nal\ un imn curat/
Din glasul meu s[ curg[ o umbr[ de
vocale,/Podoab[-n care numai t[cerile se zbat/
~ndatorat[ trainic `ncremenirii sale// Lumina s[ m[
scalde pe col\urosul stei/ ~ntins spre-azur, stelar[ ;i

st[p]n[>/ :i cerul tot s[ pl]ng[ ad]nc `n ochii mei,/
Curbat spre zdren\uitele-mi bra\e de \[r]n[".O lume
cobor]t[-n cuv]nt, o confuzie `ntre realitate ;i
imagina\ie, aceasta e o veritabil[ art[ poetic[ a
creatorului adev[rat, pe care o reg[sim ;i `n
Gramatic[< "S-a-mpotmolit `n st]ng[cii cuv]ntul/
Cerc]nd nepotrivirile s[-ncap[./A r]nduit ;i cerul ;i
p[m]ntul/ :i ;esu-ntins ;i-at]t amar de ap[.// C]t nu
mai ;tie nimeni dac[-n c]ntec/ Lucesc p[duri ;i
oamnei ar;i de vreme/ Sau, ;erpuit, ca vipera pe
p]ntec, / O lume izvor[;te din poeme". Afl[m `n
aceste prime volume de versuri prefigurate ;i topos-
urile mari care vor constitui, p]n[ azi, nucleele
artistice ale `ntregii opere a poetului. Eugen Dorcescu
e un cerebral con;tient care `;i construie;te o cetate
`n care se va mi;ca apoi lejer, dar calculat, ordonat>
`nsu;i titlul unuia dintre volumele de poezii de
`nceput, Arhitectura visului, face rela\ia dintre real
;i imaginar, devenind un simbol al construc\iei
poetice. Motivele pe care poetul `;i `nal\[, `n aceste
volume, edificiul sunt preponderent culturale<
cetatea, crenelul, statuia, cupola, vitraliul, scara<
"Priveli;te prin  geamul `mp]clit< / O roat[-ntr-un
chenar de halebarde./ :i uli\ele, lung, spre r[s[rit,/ Le
toac[ roata-n cap[t ;i le arde.// Ce straniu-i burgul!
P]ntecele lui/ Din piatr[ vine\ie amu\e;te/ C]nd
fream[t[-n havuzul cu statui/ Cea dint]i spi\[-a ro\ii,
ca un pe;te". Fundamentale sunt `ns[ ;i marea,
codrul ;i r]ul, muntele, din care poetul alc[tuie;te
formula durabilit[\ii noastre. Tot aici, poetul
insereaz[, deocamdat[ incipient, aluziile la ceea ce el
va considera, mai t]rziu, unul din fundamentele
personalit[\ii sale artistice< existen\a, `n
subcon;tientul lui poetic a unor avataruri, cu
repercursiuni esen\iale asupra identit[\ii poetice ;i a
expresiei. Se deta;eaz[, net, identificarea poet -
cavaler (trubadur)< "|in lancea-n unghi. O sprijin
dedesubt/ :i pliscul ei ̀ n negur[ se prinde/ Rup]ndu-
i p]nza. Zbor ne`ntrerupt/ ~n neclintite, netede
oglinde"> sau cea poet - lup, cu profunde consecin\e
asupra con;tiin\ei poetice. O aten\ie aparte merit[
volumul ultim dinainte de 1989, Culeg[torul de alge
(1985), `n care afl[m poemul Prolog, g]ndit `ntr-o
formul[ care nu putea fi acceptat[ de redac\ii `nainte
de 1989, din care citez< "E jos, e sus frumosul
carusel?/ Por\i prin ora; o masc[ de armindeni- /
Mereu la fel. :i rimele-s la fel< / Prieteni, caruselu-i
pretutindeni.// Totu-i s[ fii `n stare s[-L g[se;ti / Pe-

Livius Petru Bercea
Ipostazele lirice ale lui Eugen Dorcescu
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Acela care e. Pe-Acela care/ E dincolo de cruguri, de
pove;ti,/ De curgere, rotire ;i uitare..." Ultimul catren,
avea `n edi\ia prim[ tip[rit[, o form[ u;or "inocent[",
pentru a putea trece de cenzur[< "Totu-i s[ fii `n stare
s[-l g[se;ti / Pe-acela care e;ti. Pe-acela care/ E
dincolo de cruguri, de pove;ti, / De curgere, rotire ;i
uitare..." ~ntr-o edi\ie din 2002 (Omul de cenu;[),
poezia revine la forma `n care a fost g]ndit[, ;i eu pun
data de 1985 la originea cumpenei prin care poetul
;i-a `nnoit destul de radical expresia, care se va
concretiza `n poezia sa cu "subiect" religios de dup[
1990, integrala acestor volume fiind adunat[ `n
Biblice (unde reg[sim integral Psalmii `n versuri,
Eclesiastul `n versuri, Pildele `n versuri ;i
Rug[ciunea regelui Manasse versificat[). Marele
merit al poetului, `n aceste volume, st[ `n capacitatea
sa de a g[si `ntotdeauna fericita conjunc\ie dintre vers
(rim[, etc) ;i expresia biblic[, u;or arhaic[ ;i cu
pu\ine ;anse de a `mbr[ca o hain[ formal[ mai
modern[, mai ales c]nd e vorba de "transpunerea"
textului `n versuri. C[r\ile versificate ale Vechiului
Testament, dovedesc `nc[ o dat[ c[ Biblia r[m]ne o
carte care incit[ mereu la a-i descoperi tainele
expresive ;i etice, precum ;i o ne`ncetat[ surs[ de
comuniune cu divinul.

Eugen Dorcescu r[m]ne fidel, ;i `n c[r\ile
publicate dup[ 1989, unei atitudini morale `nalte, din
care `;i vor trage substan\a versurile, de-acum,
necenzurate, poetul put]nd da glas oric[ror
sentimente sau atitudini. Un semn de continuitate `l
constituie mai `nt]i textele prin care se
con;tientizeaz[ avatarurile, sedimentate `n structurile
durabile ale fiin\ei< "Dormeam. Se prelingea din
trupul meu / Fluidul somn `mprosp[t]nd p[m]ntul
/ Ca o difuz[ negur[. :i eu / Spre trupul meu veneam,
recunosc]ndu-l.// ~naintam `n negur[. Eram / Fiin\a
care-mi seam[n[. :i care/ Se recunoa;te-n sine. Cum
un ram / ~;i recunoa;te umbra plutitoare. // :i-am
tres[rit sim\indu-m[. ~n trup/ Eram cu mine `nsumi
`mpreun[.../ (C]nd m-am trezit, al[turea un lup /  Se
oglindea `n r]ul alb, ;i-n lun[)." O plachet[ de versuri
din 1990 (probabil texte concepute `n urm[ cu ceva
timp), Epistole, este dedicat[ visului ;i amintirii,
fertile c]mpuri pe care imagina\ia poate glosa ̀ n voie<
"Doarme trupul / sub privirile lunii. / :i numai
trezindu-m[, `n zori, / mi-l pot aminti (cum a fost, /
cum va fi fost< cvasi-astral, leg[nat, /scufundat `n
vitroasele ape...) :i totu;i / cuvintele (ele `nsele clare,
dar carnale, / telurice) au roit ne`ncetat `n ad]nc. /
Adev[rata trezie e somnul?" Eugen Dorcescu
nume;te urm[toarele dou[ volume "C[r\ile
infernului meu personal." Se refer[ la Cronic[ ;i
Abbadon. Poetul e ̀ n postura unui cronicar modern,
care `nregistreaz[ cutremurat ;i oripilat, secven\ele
de co;mar ale vremurilor noastre> lumea pare (sau
chiar este) o uria;[ pubel[< strada a devenit "un
amestec de fiare ;i fiere", fa\a cet[\ii (ora;ului) e

"roas[ de cicatrice", actan\ii lumii de azi "triste ;i
mizere" sunt "nebunii" care par a ne dirija existen\a,
dominat[ ;i de be\ivii agresivi, care roiesc cot la cot
cu "c]inii" ce se hr[nesc cu zg]rciuri care-au mai
r[mas/ din desc[rnata patriei carcas[". O privire `n
sine;i `ncununeaz[, parc[, infernul cotidian< "caut
zilnic, ;i jalnic, ;i trudnic, / drumul greu ;i `ngust, /
M[ `mpiedic[ trupul. Trupul meu/ e-un izvor de
dezgust". Nici `ntoarcerea la matricea ini\ial[, satul,
alt[dat[ marcat[ de m[re\ia `nsemnelor statorniciei
(muntele, r]ul, c]mpia) nu mai genereaz[ echilibrul
necesar. Raporturile etice s-au schimbat, din
civiliza\ia rural[ n-a mai r[mas nimic< "...Numai
dezm[\ ;i s[r[cie/ Acela;i infiltrat de vorbe goale, /
Scursoare din ecrane ;i jurnale, / Acelea;i ar[t[ri
humanoide, / Diseminate-n g[;ti ;i `n partide. / R]u
mort. Deal sterp. Arinul ;i stejarul / T]r]\i spre birt
cu um[rul sau carul, / ~ntr-un cuv]nt aceea;i
tevatur[/ Unde se bea, se minte ;i se fur[... " Terifiant!

O ultim[ secven\[ din lirica lui Eugen Dorcescu
(de;i toat[ poezia lui se subsumeaz[, din diverse
perspective acestui "comandament" supra-estetic)
este cea pe care o putem numi lirica fiin\ei. Unitate
dintre materie ;i spirit, entitate cu multiple trimiteri
spre filosofiem art[, mitologie, gnoseologie, fiin\a, `n
estetica poetului, `;i afirm[ primordialitatea
spiritului. Niciodat[ Eugen Dorcesu nu separ[
tran;ant materia pasager[ de spiritul etern, dar insist[
asupra perisabilit[\ii mundane a fiin\ei, c]nd aceasta
`;i afl[ locul efemer ̀ n terestritate. Lupta dintre "carne
;i duh", ca particularitate a acestei dualit[\i e "tragic[,
dureroas[", dac[ o privim din perspectiva
biologicului. Liantul dintre suflet ;i trup `l constituie
iubirea. Din aceast[ perspectiv[, conflictul trup -
suflet fiind permanent , poetul are con;tiin\a
eternit[\ii iubirii ;i raportat la aceste considerente
trebuie s[ citim mai ales textele, de un dramatism
interior formidabil, din placheta ap[rut[ `n 2014,
Nirvana. A;a g]nde;te ;i b[tr]nul, un emblematic
apar\in[tor moralei ̀ nalte dintr-unul dintre volumele
sale mai recente (Moartea tat[lui), un alter - ego
semnificativ al poetului.

Mai trebuie ad[ugat c[ poezia lui Eugen Dorcescu
e o prezen\[ frecvent[ ;i constant[ `n antologii
poetice interna\ionale, el - un traduc[tor avizat din
poezia spaniol[ contemporan[, deci un reper de luat
`n seam[ pentru literatura noastr[ de azi.

~n lumea material[ c[reia `i apar\ine tot mai pu\in
(dup[ cum el `nsu;i afirm[) poetului `i r[m]ne de
urmat calea formulat[ `n finalul unui poem< "Dar `n
ce\oasa noastr[ fr[m]ntare/ Probabil ce nu trebuie
dorim, / Nimic n-a;tept, de fapt, Iah Elohim!/ Tu-mi
e;ti ;i fericire ;i uitare".



CRITIC{ LITERAR{ Poesis septembrie 2017

13

Adrian Lesenciuc

De la bun `nceput trebuie spus c[ Mircea
Teculescu nu se trage din familia de intelecuali
rom]ni a Tecule;tilor, care i-au dat pe episcopul
Justinian, pe istoricul literar Horia, pe avocatul
Bujor, pe poetul Radu - unul dintre cei mai
importan\i poe\i ai filialei Bra;ov a Uniunii
Scriitorilor din Rom]nia, disp[rut prematur, `n 1953
-, pe medicul Nicolae sau pe economistul Ioan. O
simpl[ coinciden\[ de nume spore;te, parc[,
interesul focaliz[rii asupra crea\iei literare a
inginerului Mircea Teculescu, provenit din C]mpia
B[r[ganului, fost student `n Bra;ov, c]mpinean prin
adop\ie, pasionat de formele fixe ale poeziei extrem
orientale (cu performan\e m[surate prin distinc\ii ;i
premii la diferite concursuri). Dar cartea care face
obiectul analizei noastre, Venus de februarie,
tr[deaz[ doar inten\ia experimentului, jocul ascuns
(;i uneori subminat din interior) al unei poezii
mature, peste care sufl[ v]nturile unei modernit[\i
t]rzii (s[ o numim, submin]nd-o similar,
postmodernitate).

Cartea se a;az[, a;adar, `n corpusul literaturii
postmoderne rom]ne;ti. Autorul `;i detoneaz[
propriile proiec\ii ale purit[\ii geometrice din
volumele anterioare, `n, spre exemplu, desc]ntec

pentru o karm[ (p.18) ;i se situeaz[ ironist pe panta
descendent[ a propriei deconstruc\ii textuale (nu
`nt]mpl[tor invoc]ndu-l pe poetul american al
genera\iei beat, Allen Ginsberg, `n linia criticii
determinismului tehnologic a acestuia)< "na;terea-
moartea"/ dou[ ascunzi;uri// din care converg/ spre
ochiul al treilea,//cu h[ita;ii pe urme, / cu visele
turme// m]nate de Allen Ginsberg, / pe muntele
Kőnigsberg// pe muntele Kőnigsberg". Ironic, juc[u;,
pasti;]nd (printr-o indus[ atitudine servil[,
autoironic[ ;i deconstructivist[) parodiind,
codific]nd dublu, amestec]nd referin\e, `l g[sim pe
autor `n multe alte poeme, ilustrativ fiind utilizatori
de cuvinte (p.53)< eu, folosit, ponosit, m[ declar
plictisit/ ;i simt nevoia s[ te p[r[sesc, pu\in f]sticit,/
c[ci merg s[ beau á la Ion Mure;an - obosit!// dar te
rog, buna mea venus de februarie,/ p]n[ c]nd ne
vom revedea, a m[ ierta/ c[ci peste noapte cuvintele
se str]ng a;a, ka". Referin\ele nu sunt ingenue> ele
sunt u;or deformate, sunt inten\ionat amestecate.
Mircea Teculescu face uz de transferul anacronic de
referin\e, `n ceea ce Matei C[linescu numea estetica
"cita\ional[" a postmodernismului. Seriozitatea e a
subtextului (b[nuita angajare a autorului `n proiectul
operei unice, f[r[ autor), `n timp ce la suprafa\[
textul devine un mediu fluid, o asumat[ confluen\[
de referin\e, de pagini, de poeme< "din cer se vede
cum/ un poet, undeva, cite;te versurile lui Radu Gyr/
;i/ astfel poemele trecute continu[ `ncet `n alte
poeme" (iar noapte de noapte p[s[ri phoenix, p.68)

Amestecul de referin\e nu prive;te doar resursele
livre;ti. Referin\e mitologice, culturale, sunt
`ngem[nate `n poeme> surse culturale diferite ;i
stiluri distincte se amestec[ `n paginile care devin
suprafa\[ absorbant[, suprafa\[ `n care se reflect[
chipuri, ceruri, astre<

aici/ ar trebui s[ existe/ conturul chipului t[u/ ;i
lumina trupului t[u/ ;i semnul sufletului t[u>/ aici
ar trebui s[ fie totul,/ totul pentru ;tiin\a lor,/ a celor
care te vor c[uta,/ cu aviditate, curiozitate,/
amintindu-;i, poate,/ de tranzitul lui Venus 
peste discul Soarelui,/ at]t de frumos la Vama Veche/
`n anul 2012,/ `n luna na;terii mele>// dar ascuns[
vei r[m]ne tu,/ cea numit[ ;i Ishtar, ;i Shikra, ;i 

Despre o poetic[ a amestecului referin\elor
(Mircea Teculescu, (2016). Venus de februarie. Bucure;ti< Funda\ia Cultural[ Libra. 75p.)
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Aphrodita,/ Luceaf[rul de diminea\[/ al tuturor celor
ce urmeaz[ aici>/ t[inuit[ vei fi mereu `n
cuvinte -/ semnele misterioase c[ exi;ti (conturul
chipului t[u, p.8).

Semnele devin, din acest punct, atractorii stranii
`n traiectele poemelor> devin elemente incerte, cu
comportare neregulat[, produc irepetabilitate ;i
imprectibilitate `n lectur[. Chiar formele aparent
liniare, aparent calchiind parcursul din anterioarele
volume sau, efectiv reprezent]nd prefabricate ale
altor poe\i (Cornel S]ntion Cuble;an, Ani Bradea)
sunt atrase `n proximitatea semnelor, unde un alt
amestec, dintre realitate (referen\i) ;i semnifican\i,
complexific[ poemele. Din simplele ilustr[ri ale
peisajelor interioare ale unui eu liric strunit
auctorial, amestecul referent-semnificant modific[
peisajul, cu decupajele de cotidian scorojit peste
mortarul livresc ;i referin\ele arm[turii mitice<

stropii de ploaie/se preling `ncet/pe grinzile
caselor>/aripile vorbelor,/ ude,/ tac zgribulite (`ntr-o
zi de februarie, p. 46), sau `ntr-un sf]r;it iat[ iarna,
/ nu mai r[m]n dup[ noi/ dec]t dou[ semne/ ;i
timpul,/ privind prin ochii no;tri de fotografie (f[r[
cuvinte, p.10)

Autorul dispare din propriile peisaje interioare<
"Dumnezeu se uit[ la noi/dinl[untrul nostru>/
suntem ca ni;te pe;teri, /unde pere\ii se zugr[vesc
de la sine" (un fel de gunoi, deocamndat[, p.61).
Amestecul semiotic voluntar e tot o joac[, cum joac[
sunt ;i experimentele dadaiste, cu decupaje controlat
asamblate, din congeneri. Ad[ug]nd, la ingrediente,
titlurile care at]rn[ `n josul poemelor, ag[\ate de
ultimul vers, aparent neserioasa lucrare a lui Mircea
Teculescu se dovede;te o foarte serioas[ asumare a
pozi\iei postmoderne de orchestrator al unor
referin\e multiple, complexe, `ntr-un ansamblu
poematic consistent. ~ntr-o joac[ `n care atractorii
stranii de factur[ semiotic[ aduc `mpreun[, `n
imagini sugestive, goluri ;i plinuri ale unei istorii
culturale (;i ironic asumat personale) `n rescriere<
"Venus din Milo/ caut[ o m[nu;[ cu degetele
decupate" (o m[nu;[ cu degetele decupate, p.26)

Despre alegeri, `n umbra lui Midas

Antologia Nicolete Milea, 1) V]nz[torul de stele,
adun[ `ntre coperte poeme din volumele Cercuri
albe (1997), T]rzia din vis (2001), Ecoul t[cerii
(2012), Trandafirul albastru (2013) ;i Dincolo de
noi (2013). Poeta, profesor de limba ;i literatura
rom]n[ la un colegiu din Alexandria, cu un debut
publicistic dat]nd din 1970 ;i cu debutul editorial `n

1975, este o constant[ prezen\[ at]t `n publica\ii ale
Uniunii Scriitorilor din Rom]nia (Luceaf[rul de
diminea\[, de exemplu), c]t ;i `n cele ale Ligii
Scriitorilor Rom]ni (Regatul Cuv]ntului). Ea `mbie,
prin antologie, la o analiz[ a parcursului s[u literar,
a;ezat `n straturi, plec]nd de la poezia de
contempla\ie decalchiat[ imagistic dup[ Blaga
(asumat `nso\ind `ntreaga lucrare, chiar dac[
desp[r\irea se produce `n ultimele dou[ cicluri),
p]n[ la exerci\ii compozi\ionale `n firm[ fix[, dup[
tipare europene sau asiatice. ~n anii debutului `n
poezie (anii 2000), aparenta simplitate blagian[ ;i
vremurile poetice ale unei revolte non-
experimentale (;i non-avangardiste), o `mbie pe
Nicoleta Milea la asumarea unei alegeri. Firesc,
v]rsta, lecturile, aplecarea interioar[ fireasc[ produc
disjunc\ia. Nicoleta Milea alege parcursul blagian,
`nso\ind curgerea liricii solare a poetului- filosof din
Lancr[m ;i invoc]nd dreptul de superficie `n raport
cu propria crea\ie. Rezultatele sunt, uneori,
remarcabile<

C]nd scriu/ Simt o prezen\[ discret[,/ Fascinant[,
cuceritoare...// :i nu-n\eleg/ Cine ;i-a uitat
sufletul/ ~n s[lbatica miere a dorului.// Un copil `;i
m]n[ agale/ Cuvintele spre cas[/ L[s]nd `n
urm[/ Lumina primului r[s[rit.// Tot ascult]
nd/T[cerile profunde,/ M[ trezesc cuv]nt/ ~n locul
unde/ Soarele-a apus! (C]nd scriu... pp.9-10)

Se simte, `n aceste poeme `mpreunate `n buchetul
numit Cercuri albe, cum fiorul blagian p[trunde ;i
`nso\e;te dic\iunea, at]t ca act `n sine, poietic, chiar
autopoietic, generator de sine, a;adar, c]t ;i ca
viziune, f[r[ a bate la por\ile profunzimii,
nedeslu;itului, misterului nerelevat ;i metaforei
revelatoare. Rareori se aude ecoul metafizic al
sporirii misterului spre cunoa;tere< "Orizontul/ E
doar desenul/ Limitei noastre!" (Orizontul, p. 14) sau
"Bat clopote/ ~n dunga/ P[s[rilor c[l[toare!" (Elegie,
p. 70). Aceea;i tulbur[toare `nso\ire blagian[
continu[ ;i `n cazul volumului din 2001, T]rzia din
vis, unde, spre exemplificare, urmele poetului-filosof
se risipesc, se pierd uneori, se ascund `n inten\ia
desprinderii (`n sine), l[s]nd o abia perceptibil[ d]r[
de lumin[ `nso\itoare<

_________________________________________
1. Nicoleta Milea. (2013). V]nz[torul de stele. Ia;i<
Tipo Moldova, Colec\ia Opera Omnia, Poezie
contemporan[, 314 p.



Poesis septembrie 2017

15

CRITIC{ LITERAR{

Pe drumul ce duce/ Spre casa p[rin\ilor/
Amintirile se trezesc/ Cu dorul pe buze...//La
c]ntatul coco;ilor/ Roua `ngroap[/ Strig[tul
disperat/ Al `nfioratelor stele (Amintirile, p.71) sau
Binecuv]ntat[ femeie,/ ~nserarea/ ~nchidea/ Ochii
c[l [ului...// :i totul p[rea / O imagine/ A ceea ce va
fi/ Cel ce a fost!" (Panta rhei, p. 66)

Despre aceast[ poezie a;ezat[ molcom `n facerile
;i prefacerile cu iz blagian, Florea Burtan2 nota `n
Luceaf[rul de diminea\[<

O scriitur[ limpede, f[r[ `nflorituri inutile,
capabil[ s[ emo\ioneze, s[ contureze o lume de
tr[iri profunde, `nnegurate ori luminoase, dar pe
deplin conving[toare.O poezie ;optit[, cald[ ;i
calm[, venind obsedant, din ad]ncul unei fiin\e
`nsetate de m[re\ia ;i frumuse\ea vie\ii, a
clipelor repede curg[toare. Timpul, melancolia, 
singur[tatea, dorul, iubirea, `nt]mpl[rile m[runte,
dar semnificative, par a fi temele ;i obsesiile
poetei, `n numele c[rora `;i `ng[duie s[ se rosteasc[
;i s[ ni se apropie de suflet.

Dup[ desp[r\irea de parcursul blagian, Nicoleta
Milea cultiv[ amestecul nestructurat natur[-Cuv]nt.
Teritoriul liric pe care `l g[se;te convenabil este
acesta al amestecului naturii cu limbajul (`ncorporat,
material), incov]nd Cuv]ntul. Autoarea proiecteaz[
orizontul unei lirici de dragoste, `n care se exprim[
monoton (din perspectiva tematic[ ;i a oscila\iilor
dic\iunii). Uneori, un pateism al celebr[rii umple
golurile cadrului reflexiv interior.

Cel mai recent volum, publicat dup[ apari\ia
antologiei, Umbra lui Midas, aduce o schimbare
important[ de registru compozi\ional (rezultat al
propriilor alegeri ;i asum[ri). Nicoleta Milea cultiv[
o form[ fix[ pe care o proiecteaz[ `n jurul unei
formule dubitative ;i incantatorii deopotriv[, "sunt
;i nu sunt", formul[ inclus[ `n intersti\iul dintre dou[
catrene (albe), ca un element de sutur[ `n structura
`n non[ a celor dou[ strofe poten\iale, `n fiecare
dintre cele ;apte p[r\i ale celor ;apte poeme din
volum. "Sunt ;i nu sunt" devine un spa\iu de trecere
de reflectare a realit[\ii testate cu sim\urile
`n;el[toare `ntr-o similar[, ca ad]ncime, proiec\ie `n
joc secund, `n subsolul sintagmei<

`n singura gar[ a ora;ului nostru/ nu mai vine
nici o speran\[/ nu mai pleac[ nicio iluzie/ pe
;ine doar timpul rugine;te/ sunt ;i nu sunt/ la casa
de bilete/ nu mai aude nici un cuv]nt/ e frig
`n suferele solda\ilor nechema\i `n oaste/ ;i-n 
cuiburile p[s[rilor desperecheate (e frig `n cuferele
solda\ilor nechema\i la oaste, III, p. 43)

Umbra lui Midas poate fi interpretat[ dincolo de

sugestiile lui Horia G]rbea din prefa\[ privitoare la
l[comia regelui frigian, r[spl[tit[ cu transformarea
`n aur a tot ce atinge, inclusiv a propriei hrane,
respectiv la actul devoal[rii secretului at]t de bine
p[strat sub bonet[. S[ `l privim pe judec[torul Midas
`n ipostaza de critic, d]nd `ntietate lui Pan `n raport
cu zeul Apollo `n competi\ia artistic[ relatat[ cu
m[iestrie de Ovidiu.

S[ privim judecarea artei cu instrumente care nu pot
m[sura crea\ia, s[ privim sim\urile impresionate de
sunetul fluierului sau al lirei, s[ g[sim `n aceast[
c]nt[rire o simpl[ asociere cu profilul unei autoare
care, "cu o forma\ie filologic[ serioas[, cu lecturi
asimilate de poezie contemporan[", prin
convergen\a acestor calit[\i cu sensibilitatea ei
nativ[, creeaz[ o liric[ emo\ionant[, cu inten\ii ;i
ambi\ii ontologice evidente". (Horia G]rbea3, Apollo
;i critica, p.8). C]nt[rind prin forma\ie ;i supus[
c]nt[ririi prin voca\ie, Nicoleta Milea se afl[ `n dubl[
ipostaz[ `n "umbra lui Midas", motiv pentru care
arunc[ pun\i `ntre proiec\ii ontologice, prin formula
"sunt ;i nu sunt"<

iscoditoare trec pe l]ng[ noi perseidele/ `naripate
cu cele mai voluntare vise/ totul se `mparte la doi ;i
dinspre zori/ vine lumina `ncercuindu-ne..../sunt ;i
nu sunt/ g]ndul vasal nu se arat[ dec]t dup[
ploaie/ printre st]ncile albastre la na;tere/ 
carne muritoare ;i cunoa;tere/ nimicuri ancestrale
`ntr-un popas imaginar... (de monade promise
crap[ temni\a pietrei, VI, p.30)

Rezultatul este o poezie profund vibrant[.

_________________________________________
2 Florea Burtan.(2015) Negu\[torul de a;tri.
Luceaf[rul de diminea\[. nr. 4
3 Nicoleta Milea. (2016) Umbra lui Midas. Prefa\[ de
Horia G]rbea. Cluj Napoca< Editura Neuma. 69 p.
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Ioan Nistor 

Pe Ioan Dehelean îl consider un sătmărean
revenit la matca sa arădeană. Ca persoană, ca traseu
geografic al anilor de până acum, desigur, dar cred
că, peste sufletul său țesut din fire campestre
mureșene, s-au răsturnat și câteva dealuri cu
policromii și ecouri ale Nord-Vestului. Ca poet, se
află, cum s-a remarcat, în miezul literaturii de
calitate, cu un profil original distinct. Vreau să
amintesc însă niște elemente de biografie, care pot
explica într-un fel debutul editorial amânat foarte
mult. În deceniul optzecismului în floare, Ioan
Dehelean și-a strunit câțiva ani meșteșugul poetic în
Țara Oașului, inevitabil sub strunele ceterii și cu
exploziile strigăturilor în auz. Nu s-a prins într-un
danț sau în roata feciorilor, îi lipseau pintenii de
alamă, dar cu certitudine a ochit din unghiuri lirice
armonia mărgelelor de la gâtul oșencelor sau de la
un gât de uiagă cu pălincă. Se afla acolo, într-un sat
cu nume arhaic, Lecânța, ca profesor și director
școlar, exilat într-un fel pentru că acele meleaguri
aveau un deficit mare de cadre didactice. Locul
oferea însă, în compensație, momente de refugiu în

lecturi și în regatul muzelor, pe vremea când
sătmărenii scriitori își căutau, editorial, un loc în
strâmtorata lume a literelor tipărite... cu și fără
umbre. Visul editorial, în acei ani, era și pentru
sătmăreni, și pentru Ioan Dehelean, de domeniul
miracolului.

El a avut aici, nu se putea altfel, răgazul întâlnirii,
surprins, mai întâi și ținându-se de urechi așa cum
a făcut chiar un academician, apoi să asculte mai
atent celebra țâpuritură a locului, scurtă ca o scânteie
din cremene, dar purtătoare de irezistibile vâlvătăi.
Ce era în sufletul său nu știu, poate va scrie în
memorii odată, dar e sigur că a sesizat naturalețea
acelei emisii sonore și verbale, scăpărarea de fulger
a gândului tradus în două până la patru versuri de o
concentrare maximă, pe care personal le apropiam,
desigur numai din motive de lungime și
esențializare, de haiku-uri. Din aceste considerente
sentimentale, aș vrea să se rețină două aspecte.
Primul. Mi-aș dori să-l știu aproape de toposul
Nord-Vestului, de grupul de aici, atât de subțiat în
ultimii ani prin transferul prea multora în prea
primitorul Cenaclu Celest. Desigur, se va spune că
recurg la un racolaj în toată legea, dar nu e aceasta o
practică a lumii civilizate? Știu că Aradul are nume
importante și nu va fi cu supărare să ni-l cedeze, mai
ales că e vorba de două județe de margine situate
echidistant, geografic, aproape atât de Viena cât și de
sediul central al scriitorimii române, dar solidare în
dorința de afirmare. Al doilea. Sunt convins, după
lectura volumelor sale anterioare, că siluetele
STRIGĂTURILOR, care își au epicentrul în Oaș, se
mlădiază în versurile sale, inclusiv în cel recent,
„Umbrele din alfabet” (Brumar, Timișoara, 2015), pe
care personal îl consider cel mai dens și semnificativ
după „Țipătul bufniței” (2013) și „Cercuri pe apă”
(2014). Simt că strigătura, după ce l-a clătinat puțin,
l-a lăsat apoi mai ferm pe verticală. Să nu-mi spună
el mie că e altfel, că nu-l voi crede. Îi voi aminti că
strigătura e o STRIGARE și o rugă, așa cum se poate
vedea și în acest fragment de Psalm în diortosirea lui
Bartolomeu Valeriu Anania< „Doamne, Dumnezeul
mântuirii mele, / ziua am strigat și noaptea înaintea
Ta> / să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta, / pleacă-
Ți, Doamne, auzul spre ruga (s.m.I.N.) mea!”
(Psalmul 87, 1-2). Strigătura / strigarea înseamnă o
rostire înaltă, o răscolire sonoră care urcă vertiginos
spre cer, o emisie verbală scurtă ca un fulger care nu
zăbovește prea mult pe la urechile criticilor literari,

Poezia lui Ioan Dehelean - Strig[t ;i rug[ciune
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ci se înalță direct la urechea atoateascultătoare a
Celui de Sus. Iată una, spre exemplificare, să nu se
creadă că bat câmpii. Mai întâi, „Sufletul”, o
„strigătură” scurtă, sugestivă prin imaginea la care
sunt chemate cele șase simțuri (sau câte sunt, mai
nou!...), dar întoarsă repede spre înțepătură, ca o
țâpuritură satirică veritabilă. O citez integral<
„Sufletul / este lira / la care cântă / toate simțurile //
Uneori / cam sterlină.”. Pe celelalte „strigături”
dehelene le decupez de acolo de unde le-a ascuns,
prin texte, în diferite variante și în variată sinonimie,
luându-mi permisiunea de a majuscula cuvintele în
cauză. Câteva fragmente< „Da, desigur / ochii mei
stau în orbite. // Ca să vadă ce-i înlăuntru / e de ajuns
să-i închid // Dar ochii mei nu văd nici în beznă /
nici în lumina prea tare // Și totuși cineva respiră aici
// E cineva aici? – aproape că URLU – e cineva aici?”
(„Ochii din orbite”). Sau< „Doar hoții de lemne mai
aud / și mai ascultă împietriți / contrabasul cântând
/ noaptea-n păduri // șoapta ce-ți taie șira spinării /
zburlindu-se de tot // URLETUL lupilor / ce-ngheață
apa-n fântâni” („Peisaj de iarnă”). Și< „Umbre / pete
solare / salamandre / desiș și pădure / foșnet de
frunze uscate / păsări în asfințit / cocori și spaime
nocturne / tăceri lungi și prelungi // de ce ȚIPI”
(„Anotimpuri”).

Pe de altă parte, în volumul „Umbrele din alfabet”
poetul este un explorator de sensuri încă neștiute,
prin tainele alfabetului, prin tăcerile „misterioase”
de dincolo de tot ceea ce este text scris, cum ne lasă
a înțelege chiar din poemul titular. 

Un alt poem care decriptează intențiile
demersului său liric este „Cripta cu umbre” unde
poeziei i se atribuie statutul de mediator între visul-
aspirație și realitatea aflată într-o nestatornicie fără
sfârșit. Gândul transmis este acela că poezia purifică
și vindecă ființa, că este confesiunea care te salvează
din eroarea reală sau imaginară, dar obsesivă<
„Poezia poate fi aidoma unui poet / ce se trezește din
somn și / somnambul parcă, / deschide ferestrele //
Inspiră profund / și încearcă să-și aducă aminte / de
vis // E temător, tremurător / ca o flacără în curent
// Deschide ochii și vede în sfârșit această zi / și totuși
alta” („Cripta cu umbre”).

Autorul pune preț pe expresia poetică și
exemplele sunt la îndemână. În același timp, umple
formele cu subastanță. Știința aceasta se dobândeşte
după un răgaz de atent observator al vocilor lirice
din trecutul recent. O trăsătură a poezie sale este
ambiguizarea. Mai întâi lasă impresia că „firul lung”
al poeziei e ușor de desfăcut din ghemul poemelor,
apoi schimbă tonul, amestecă imaginile,
aglomerează motivele. Poemul „Imagini căzute”
amintește de blagianul „Paradis în destămare”, cu
accentul pus pe eșuarea iubirii pure, a iubirii care
înalță, într-o efemeritate pământeană< „Cu fire lungi
/ de la pământ la lună / l-ai invocat pe Dumnezeu /

dar ți-ai făcut din humă zeu”. Este invocată nostalgia
statorniciei< „E vremea proastă așadar / Și orice
ploaie va veni e stearpă și târzie // Va roade rodul ce
va putrezi / Și-ți spun oare a câta oară / Că lumea nu
stă-n loc / Stimată domnișoară” („Imagini căzute”).
Întrebarea este dacă poezia poate schimba ceva în
lumea imperfectă și răspunsul îl știm, nici măcar nu-
și revendică obiectivul de modelare a lumii. Dar,
poezia poate trimite săgeți spre defectele celor ce fac
și refac lumea și care „strică omul la chip / și îl prefac
în strigoi” („Umbre 1”), chiar dacă aceste săgeți se
vor lovi de ziduri. Despre ele vorbește în poemul
liminar, care apare ca un subtil crez poetic. Citez
doar ultimele două versuri< „Ai grijă, arcașule, ai
grijă, / săgeata să nu obosească până la țintă”
(„Arcaș”). 

Poezia se află „în legea ei” dacă stârnește
meditația, dacă propune întrebări, dacă mărește
unghiul de vedere al ochiului intern. Omul trece „pe
lângă lume” din obişnuinţă, întârziind să-i descopere
miezul. Un poem religios, de celebrare a lumii, a
măreției acesteia este „Un fulg primit cu căldură”, cu
o continuare apodictică plastică („Un fulg primit cu
căldură devine / o lacrimă”) și cu un final ca o
priceasnă< „Vine Crăciunul! / Bezna-i topită în
palmele lui Dumnezeu.” Aspirația ființei este
luminată de prezența fiorului divin. Nașterea lui
Iisus aduce în lume o perspectivă luminoasă. Poemul
seamănă cu o concentrată diseratație despre relaţia
poeziei cu lumea în desfășurare.

Ioan Dehelean rămâne în același registru de
căutare a propriei identități (o găsim vreodată cu
adevărat sau căutarea e mai importantă decât orice?),
atent la ce se scrie, dar acceptând că doar în
concordanță cu sine poate cuceri spațiul poeziei de
valoare.Urmându-și impulsul creator, după
acumulări de decenii întregi, îl văd luând în răspăr
curentele și curenții așa cum cerbii iau în coarne
viscolele urmându-și elanul procreativ. În recentul
volum apar motive vechi alături de cele noi, dar peste
tot remarcăm o profunzime bazată pe obseravații
atente asupra lucrurilor simple și asupra căilor
directe de-a ajunge la expresia artistică. Sunt poeme
care țâșnesc precum izvoarele sub presiunea tăcerii
din stâncă și la semnalele timpului care are
„năravurile” sale imprevizibile. Valoarea îl așază
printre poeții demni de interes, iar vocea sa merită
să fie auzită.
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Tr[ie;te la C]mpulungul Bucovinei un om de
care, dup[ ce-l cuno;ti, nu te mai po\i dezlipi de el.
Chipul s[u, d[ltuit parc[ `n piatra Rar[ului, ascunde
un suflet complex, ce adun[ c]ntarea necontenit[ a
codrilor peste vuietul neostoit al apelor, `mpletit cu
legende multiseculare ;i istorisind ispr[vi de pomin[.
E aproape un monah. Calm, de-o bun[tate
proverbial[, e mereu `n c[utarea p[cii cu cei din jurul
s[u ;i cu sine `nsu;i. Retras `n propia gr[din[ de
visuri ;i de vis[ri pe care i-a d[ruit-o Dumnezeu,
investindu-l cu nobila misiune de hatman, Tucu
Moro;anu, c[ci despre el este vorba, a mai scos, `n
parg de Cr[ciun 2016, o carte de poezii cu un titlu
cobor]t din Psalmii lui David< Cu moartea-n hang
de al[ute (ed. Princeps Multimedia, Ia;i, cu o prefa\[
de George Bodea ;i o postfa\[ de Daniel Corbu).
Volumul ni-l dezv[luie pe autor ca pe un permanent
hatman-pe\itor `ntr-o cetate unde st[p]ne;te
nemuritoarea Prin\es[ a cuvintelor< De dore;ti,
poruncesc s[ r[m]i,/ C[ci eu simt c[ m[ vrei pentru
tine/ :i-atunci tronul \i-ar fi c[p[t]i, / Iar eu muz[,...
precum se cuvine.

Ca `ntr-un tablou, unde pictorul a creat un
inteligent ;i suav joc de lumini ;i umbre, poezia lui
T. Moro;anu se constiuie `ntr-o fericit[ `mbr[\i;are
`ntre sobrietate ;i o bine a;ezat[ ;otelnicie ( E de
v[zut `n acest sens, chiar titlul c[r\ii, o pleasn[
dulci;oar[ pe obrazul cumetru, la care, probabil, nici

fostul monah Tudor Arghezi nu s-ar fi g]ndit), marc[
a unei iscusin\e vivace ;i a unei mobilit[\i interioare
;ugube\e< Plou[ derizoriu, enervant, pervers,/ M[
c[znesc zadarnic s[-nfirip un vers. (...)G]nduri
peremptoriu negre suie-n cap,/ De `mi vine singur
groapa s[ mi-o sap. P]n[ la urm[, "zadarnic" e un fel
de a spune, c[ci stihul curge, dezv[luind un poet care
`;i `nmul\e;te talan\ii continuu, pe suportul unor
lecturi bogate ;i variate. Pe de alt[ parte, poezia sa a
prins o mi;care rotatorie, viz]nd verticala existen\ei,
versuri-lian[ ̀ nc[rcate de lumin[ suprafireasc[ a unui
spirit necl[tinat, not]nd, cu o ̀ n\elepciune superioar[
oric[rui tratat filozofic ̀ n poema Aedul< - C]t voi mai
pl]nge oare?/ Se `ntreba prin cr]ng.// :i i-a ;optit o
floare<//- Doar mor\ii nu mai pl]ng!// S-ajung la
fericire/ E oare peste poate?//- Afar[ de iubire/
De;ert[ciune-s toate...

Circul[ `n lume un adagiu care spintec[ veacurile<
"Iube;te ;i f[ ce vrei", iar sub semnul iubirii `n
cre;tin[tate e crucea, altarul de unic[ jertf[, punctul
de plecare ;i de sosire al vie\ii, singurul centru unde
prezen\a oric[rei de;ert[ciuni e absolut inoportun[.
Dac[ omul a fost zidit sub form[ de cruce, iar `n
mijlocul ei i s-a a;ezat inima, sediul sentimentului
`n[l\[tor al iubirii, vectorul care-l poart[ prin via\[
nu poate fi dec]t dorul pentru crucea de unde Cel
R[stignit a `mbr[\i;at `ntreaga omenire din toate
timpurile. Recunoa;tem aceast[ nostalgie a poetului

Ioan |icalo
Hatman peste vise
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T. Moro;anu, privirea lui bl]nd[ ;i versul croit din
optimismul s[u incurabil `n[l\]ndu-se dincolo de
orice zari;te omeneasc[< nu aur, avu\ii am vrut s[
adun/ci cuvinte care `nml[die cugetul/ ;i statornicesc
iubirea/ `mbl]nzitoare ;i lin[/ rod c[zut din Lumin[/
pe vis p[m]ntean.  Poetul tr[ie;te sentimentul
dep[rt[rii de orizontalitatea lumeasc[, f[r[ nici o
perspectiv[, singura mi;care viabil[ fiind cea
ascensional[, visul `n[l\[rii `n Lumina cea pururi
fiitoare. Versurile deja citate m[rturisesc ;i reveren\a
autorului fa\[ de Creator, deoarece iubirea `;i are
r[d[cinile `n smerenie, iar acestea `;i dau m]na `ntru
spiritualizare ;i asem[nare.

Negre;it, T. Moro;anu e un poet la care se observ[
o maxim[ responsabilitate fa\[ de cuv]nt, chiar ;i
atunci c]nd versul alunec[ spre (auto)ironie, ca `n
strofa urm[toare, unde autorul devine observatorul
propriei treceri c[tre "dincolo"< La necropsie-au
disecat/ Cuvinte ;i ceva idei/ :i `nhumarea s-a fixat/
A treia zi, ca de-obicei, `ns[ huma va primi o cantitate
diminuat[ a p[r\ii anatomice pieritoare, ceea ce \ine
de ve;nicie fiind incompatibil[ cu... `nhumarea. C[
fenomenul `nc[rc[rii cu substan\[ gravita\ional[ este
prezent `n lume ;i se manifest[ `n lume cu o vioiciune
de ne`n\eles, a fost observat de mult[ vreme. Omul
L-a declarat, de multe ori zgomotos (s[ se aud[ p]n[
departe!), pe Dumnezeu mort sau L-a cobor]t la
dimensiunile piticaniei lui, `nmorm]nt]ndu-L `n
fiecare zi, `ntr-o nemernicie a;ezat[ frenetic la loc de
cinste. :i constatarea poetului< De aceea, Doamne, Te
a;tept[m,/ c[ci deschise sunt `nc[ ale tale case/ ;i
primenite, doar c[ oc]rmuitori/ nevolnici \i-ar
reconstitui imaginea/ dup[ chipul ;i asem[narea lor,/
uit]nd c[ nu sunt dec]t/ ni;te oameni bolnavi `ntru
de;ert[ciune.

Boala e contagiaos[ ;i c[l[re;te omenirea care, `n
hedonismu-i de;[n\at, a f[cut bine (da' de unde?) ;i
;i-a extirpat din con;tiin\[ prezen\a mor\ii. Individul
a ajuns s[ se cread[ dumnezeu ;i `n consecin\[
nemuritor. E un teribil paradox, din moment ce
moartea cose;te, la vedere, ̀ n fiecare zi. Recunoa;tem
aici atitudinea iresponsabil[ a bogatului care, v[z]nd
c[ i-a rodit \arina din bel;ug, s-a g]ndit s[-;i d[r]me
hambarul ;i s[-;i ridice altul mai mare, ̀ ndemn]ndu-
;i cu o enorm[ satisfac\ie sufletul< odihne;te-te,
m[n]nc[, bea, vesele;te-te./ Iar Dumnezeu i-a zis<
Nebune! ~n aceast[ noapte voi cere de la tine sufletul
t[u. :i cele ce ai preg[tit ale cui vor fi?" (Luca 12, 19-
20). Avertimensul evanghelic ar trebui s[ sune oricui
`n urechi ca un `ndemn spre petrecere `ntru
des[v]r;ire, c]nd, `n realitate, adaug[ poetul, se
`nt]mpl[ exact pe dos<P[c[tuim senini, din gros/ Ca-
n blestematele cet[\i/ Pe care Domnul m]nios/ Le-a
;ters din biblicele h[r\i.// :i tot mai rar st[m ;i
g]ndim/ C-ajunge via\a la r[scruce?/ :i lutu-o ia spre
\intirim./ Dar sufletul unde se duce? E o `ntrebare de

c[petenie asem[n[toare celei puse de Parsifal, dar
pentru a opri dezastrul ;i a da un impuls vie\ii, ar fi
nevoie de o `ntreag[ simfonie a umanit[\ii nu doar
de vocea c]te unui poet. Altfel, vorba aceluia;i T.
Moro;anu de la sf]r;itul poeziei Vom trece vama,
jubileaz[ Belzebut, av]nd toate motivele s-o fac[, iar
pe autor `l `nghimp[ ideea retragerii din "aren[",
bucovineanul, c]nd sobru, c]nd mucalit,
monolog]nd< Cuvintele se-ntunec[/ :i-nva\[ s[ tac[./
De-acum se poate spune c[/ Mai este oleac[. :i `n
acest interval premerg[tor trecerii c[tre o alt[
petrecere Oric]t \i-ar fi de harnic[/ de ager[ pana,/
Tu faci atac de panic[/ De-i goal[ stacana. 

Ideea mor\ii nu-l `ngroze;te pe T.Moro;anu,
lamenta\iile pe aceast[ tem[ lipsind din poezie.
Versul s[u e viguros, iar atitudinea, cea a deta;[rii, cu
convingerea c[ momentul nu reprezint[ un punct, ci
o punte pe care ;i-o preg[te;te fiecare `n timpul vie\ii.
Oricum, volumul se `ncheie `ntr-o not[ hazlie de
larg[ amplitudine, unde hatmanul viselor, fa\[-n fa\[
cu moartea, apeleaz[ tot la... stacan[< De-am chefuit
cu moartea f[r-a p[\i nimic/ C[ mi-a \inut ;i hangul
o noapte `ncheiat[/ :i-apoi mi-a spus spre ziu[, c]nd
dam s[ m[ ridic</- Azi n-am s[ te pot duce, c[ sunt
oleac[ beat[. (...):i, dac[ nu te superi, r[m]ne pe-
alt[dat[!..., iar ideea, g]ndindu-ne la faptul c[
"stacan[" e un rusism, d[ruit nou[ cu toat[ dragostea,
se ridic[ deasupra celei adoptate de po;ta;ul
humule;tean atunci c]nd face apel la Ivan Turbinc[.

~n concluzie, Tucu Moro;anu, e un poet de un
lirism profund chiar ;i `n textele cu alur[ baladesc[,
un virtuos `n via\[, un virtuoz al rimei rare (a folosit-
o, se ;tie, Eminescu)< st]nca/ st[p]n ca> t[cu\i/ vezi
c[ nu-\i) ;i o personalitate complex[ de o proverbial[
modestie.
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Chiar accepțiunea dată a căii, a drumului, face
distincție între calea regală sau drumul împărătesc,
considerat (e) drept calea dreaptă, pusă cel mai adesea
în relație cu ascensiunea sufletului, ascensiunea
spirituală, și drumurile întortocheate. Dar omul laic,
omul în general, s-ar părea că nu are întotdeauna acces
la calea regală, drumul său e impus de alte împrejurări. 

El n-a avut timp să-l consulte pe Origene, pe
Cassian sau pe Bernard de Clairvaux. Oamenilor
simpli, poporului, li se oferă drumul incertitudinii. Ca
în microromanul lui Ionel Costin, Drumul.

Licențiat în teologie și istorie, Ionel Costin cultivă
o proză de inspirație istorică. A publicat File de istorie
arădeană (2011), Drumul (2015) și Visul din tranșee
(2016), povestiri și nuvele.

Două cronotopuri (Bahtin) animă proza lui Ionel
Costin< Maramureșul istoric, Transcarpatia și …
drumul. Drumul este un cronotip mobil, asupra căruia
planează incertitudinea. Drumul, ca operă epică, este
romanul unei comunități și al unei familii emblematice
din comunitate.

În rezumat, drumul este al câtorva maramureșeni
din Apșa de Mijloc și alte localități ale Transcarpatiei,
în România (Cadrilater), în împrejurări istorice mai
mult decât incerte. O mare parte din Maramureș
fusese cedată, după primul război mondial
Cehoslovaciei. Oamenii își tot pun întrebări în legătură
cu viitorul părții lor de țară. În cele din urmă iau
hotărârea colonizării în România, a pribegiei, a
renunțării la avutul lor, la neamul lor imediat. Aici
începe drumul, Odiseea celor din Apșa de Mijloc.

Un drum despre care doar autoritățile ar fi putut ști
unde duce. Sau nici ele. Dar foarte rar autoritățile știu
ceva. Ele se conduc după împrejurări.

Pentru a avea cititorul o idee a traseului acestui drum,
l-am intitula< Apșa de Mijloc ( Transcarpatia) -
Sighetu - Marmației - via Sahinlar (Cadrilater) - Fibiș
- Aradul Nou.

Ionel Costin face un fel de proces al istoriei, ,,
despre românii care sunt și nu sunt la ei acasă’’, cei care
în vechime au rămas în istorie ca << dacii liberi>>. Fiind
un roman al comunității prigonite, acest microroman
cu posibilității de amplificare este un roman de familie,
un testament pe care descendentul se simte obligat să-
l scrie în numele predecesorilor. Componența
religioasă a textului sugerează autorului, pentru acest
drum, denominația ,, drumul spre Golgota’’. Dar
Golgota, după părerea moșului Florea Iustin, e fără
sfârșit.

Una din calitățile romanului este pitorescul vieții

din Cadrilater, unde, într-o proliferare de etnii și religii,
viața pare a nu-și pierde farmecul. Seamănă aproape
cu o inițiere în diversitatea obiceiurilor, religiilor și
firilor umane. Sunt acolo români, aromâni, turci, tătari,
bulgari și maramureșenii din Apșa de Mijloc.

Citind acele părți ale cărții, îmi aduc aminte de
fragmentul “Uruma’’ de Zaharia Stancu, inclus ca atare
în romanul “Pădurea nebună’’, și editat ca nuvelă de
sine stătătoare. Oprobiul diferențelor de religie
ocultează nobila atracție a iubirii dintre Ion Iustin și
frumoasa Nourhan, fica domnului Metin, cel mai
bogat turc din Sahinlar. Musulmanii sunt foarte
religioșii, textele din Coran, scrise pe pereți în
moschee, ceva inedit pentru creștinii ortodocși din
Apșa de Mijloc. Distincția musulmanelor care umblă
cu privirea plecată, conferă un farmec misterios.

Fără a fi neapărat un roman istoric, Drumul este
un proces intentat istoriei care, prin agenții ei, face și
drege pe seama omului, aflat după cum zicea moșul
nostru Miron Costin, ,,sub vremi’’.

Tocmai ineditul acestei cărți, datorat deopotrivă
intuiției și curajului, trezește atașamentul și
solidaritatea cititorului. Domnul Ionel Costin se
întreabă dacă cele narate mai interesează pe cineva.
Dar ele trebuie neapărat să-i intereseze pe toți cei
însetați de adevăr. Autorul amendează sindromul
laxismului care a marcat necruțător istoria poporului
nostru.

Marele Eminescu scria ,,De la Nistru pân’ la Tisa’’,
deși, foarte îndreptățit putea scrie… până dincolo de
Tisa, deoarece eroii minunați ai ,,Drumului’’, de pe
malul drept al Tisei au plecat în minunata lor
simplitate, de personaje ale unui nou exod de biblie
națională, să-și caute împărăția furată, deși
împrejurările nefaste le puneau mereu indicatorul pe
Golgota. Insistența autorului pe farmecul oralității, ar
fi benefică. Zona ,,pribegilor’’ este inedită.

Spre finalul cărții bate în poartă a doua conflagrație
mondială. Ca un blestem, Florea Iustin și ai săi trebuie
să facă drum întors. Și iarăși< nu se știe unde. Destinul
este de Sisif. Tot ce a realizat se prăbușește. Astfel, ne
apropiem de finalul cărții, pentru ca traseul epopeii să
ajungă la final, la Aradul Nou. Cu via de rigoare<
Durostor.

Viața omenească și principiile sale, cu riturile și
obiceiurile sale, cum scrie autorul, este la cheremul
celor mari. Drumul, de Ionel Costin, prin ineditul
temei și abordării, anunță vocația unui nou prozator,
pe care tocmai determinarea creației nu-l dezminte.

Petru M. Ha;

Fenomenologia drumului*
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Catinca Agache

Daniel Corbu, poet postmodernist (prețiosul
curent literar în care și-a susținut chiar și o teză de
doctorat), ne surprinde cu o scriere epică fascinantă,
un roman-jurnal plin de mister și ezoteric, sub a
cărui magie rămâi mult timp după ce l-ai terminat
de citit. Căci vraja acestuia te învăluie și nu-l mai poți
lăsa din mâini, iar când ,,povestea” se termină regreți
că ai ieșit din mrejele captivantului imaginar, acestui
univers fantastic greu de sensuri și simboluri,
revenind în realul imediat prozaic ca dintr-un vis,
din transă. Januvia, căci acesta este titlul straniu al
cărții în discuție, are ca subtitlu, cum specifică
autorul, mențiunea  romanul unei asceze, ce anunță
indubitabil din start tema centrală, obsesia pe care
se construiește întregul edificiu epic. Titlul însuși
trimite spre o lume nebănuită, cufundată în mister
și fantast, un ținut exotic de dincolo de realitatea
palpabilă, un spațiu suspendat în timp, o insulă
izolată ce amintește de „insula lui Euthanasius" a
prozei eminesciene (,,insula transcendentă"după

Mircea Eliade), simbol narativ al reintegrarii în
ordinea cosmică. Eroul care se retrage pe această
insulă, aflată, imaginar doar, undeva în imensitatea
Oceanului Pacific,  la  peste  2000  de  km  de
continent, de Australia, un celebru pictor ce a
cunoscut gloria, nu din întâmplare de origine
română dar afirmat în orașul de pe malurile Senei și
pe întreg mapamondul, este cel care ține jurnalul -
,,catastiful cronicarului amator”, cum îl numește el
cu fină ironie -, din notațiile lui închegându-se
substanța cărții. ,,Aventura Purei Singurătăți, iată
obsesia mea de două luni, de când m-am trezit, par
hasard, proprietarul unei insule în Pacific și de când
am început pregătirile pentru plecare”- mărturisește
celebrul pictor Eduard Bazon - ,,maestrul albastrului
astral”. În vârstă de 63 de ani,  ,,născut într-un sat de
munte” din România, ,,imigrat mai întâi în Franța,
apoi în Australia, la Melbourne”, cum însuși se
prezintă dintru începutul ,,povestirii”- el își hotărăște
propria mare plecare din lumea desacralizată.
Dorința lui – ne avertizează eroul narator din start -
nu este cea a ținerii unui jurnal ,,al autoexilului pe o
insulă pustie”, ci de a pune întrebări și a căuta
răspunsuri ,,într-o singurătate mai pură”, ca ,, simplu
căutător”(nu ca filozof ori înțelept) ce  și-a impus
asceza< ,,Să mă întâlnesc cu Dumnezeu, marele
Arhitect”. El este cel ce descoperă în actul de
proprietate denumirea insulei Januvia, probabil
,,după un nume de plantă sau de constelație”, insulă
în care s-a retras după o viață zgomotoasă într-o
izolare căutată, necesară nu numai pentru arta sa ce
atinge prin lucrările realizate aici (ciclul Januvia), în
singurătate, apogeul, cât mai ales pentru setea de
absolut, de cufundare/contopire cu neantul, urmând
modelul idolului său, ascetul tibetan Milarepa, poet
și yogin care a petrecut mulți ani în singurătate și
meditație și care a scris autobiografia ,,Viața lui
Milarepa”. Este, cum însuși menționează cu
luciditate eroul, o ,,călătorie fără întoarcere”, căci
Januvia, tărâm ciudat ca o pădure de simboluri,  este
locul de așteptare, de pregătire, ,,pugatoriul!,
,,avanpostul morții, în care eroul așteaptă întâlnirea
cu Creatorul și integrarea în ,,unda de nemărginire”. 

Derulată cinematografic, plastic și imaginativ,
în plan curent și retrospectiv prin aducerile-aminte
sau prin nararea trăirilor și întâmplărilor de pe
această insulă nelocuită până la dânsul, prin reflecții
existențiale tulburătoare, descrieri de vise fantastice,
șamanice, acțiunea captivantă a cărții are mii de

Daniel Corbu și fabuloasa “Januvia”
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fațete ca-ntr-o oglindă retrovizoare, o multitudine
de unghiuri, de planuri, de proiecții, de imagini, de
viziuni fantastice, de luminișuri și umbre, încât nu-
ți lasă timp aproape nici să respiri. Debutul
romanului te introduce brusc în atmosfera plină de
viziuni stranii, tulburătoare, în centrul căreia
domnește dragonul, stăpânul absolut al acestui petec
de pământ înconjurat de imensitatea apelor,
suspendat în timp, și armata de șerpi (,,încolăciți în
bătaia soarelui”), imagini fabuloase, ezoterice,
totemice, ce amintesc de prozele lui Mircea Eliade
(,,Șerpii”) și care te cutremură, dar pe care le lași
undeva în umbră, deși mereu prezente, urmând firul
epic al jurnalului plin de suspans. Numit în text
,,Marele șarpe, ,,târâtor blestemat sau întruchipare
divină”, ,,animal divolesc” sau ,,vrajă înaripată”, ,,fiară
târâtoare” ori ,,,celestul animal”, ,,bătrânul dragon”
,,fiară melancolică”, ,,dragonul meloman” el este în
fapt ,,adevăratul stăpân al Januviei”, botezat de
narator Parsifal, misteriorul dragon care-l însoțește
de la descinderea pe această insulă -,,o piatră mare
atârnată de un destin” – până la plecarea definitivă
în alt plan de existență, o fantastică întruchipare a
duhului tărâmului însuși. Monologurile cu Parsifal,
aparițiile lui, ,,șerpeasca sa regală”, dansul legănat
după compoziții muzicale célèbre, paza la liniștea
insulei, îl proiectează ca pe o ființă fabuloasă. ,,Pe
Januvia locuiesc într-un abis răsturnat”- este
aserțiunea personajului central, făcând referire la
absurdul situației în care s-a livrat.

Găsit  după  misterioasa  intrare ,,în metafizicul
pur” a celebrului artist plastic de  nepotul de soră,
Toby, care-l vizita din când în când (cu unicul mijloc
de deplasare, elicopterul) în acest loc uitat de
Dumnezeu – un alt ,,tărâm nevăzut”-, predat
editorului, jurnalul ținut de erou vreme de un an
(din cei cinci cât a rămas pe insulă) relatează  cu lux
de amănunte cele  petrecute pe misterioasa Januvia,
,,insula Dragonului”, dar și frânturi din viața de
dinainte de drastica hotărâre a izolării, a exilului
autoimpus. Abundă de informații prețioase despre
practici  yoga  și  ezoterism, mistica indiană, exerciții
de meditație și tehnică de asceză, acribice detalii
despre arta de a transforma insula într-un spațiu
locuibil, flora și fauna, leacuri și obiceiuri, întâmplări
și simboluri cu trimiteri culturale extrem de bogate
și rafinate. Ele vorbesc nu numai despre o
extraordinară documentare, având în vedere că totul
se petrece în imaginarul prozatorului identificat cu
eroul cărții, ci și despre un bagaj cultural de invidiat,
apelul la citate, nume celebre, noțiuni teoretice,
curgând firesc în text fără a-i îngreuna curgerea
firească a firului epic. Este vorba de ficțiune
scriitoricească dar și de adevăr, din text răzbătând
fulgurații autobiografice, fapte din realul imediat
(politic, economic, social), despre țara de origine a

artistului, descrieri amănunțite a boemei artistice
pariziene, detalii despre arta picturii, grădinăritului,
scrisului, meditației, un fluid de real și fantastic,
accente lirice și conotații simbolice, iar peste toate
trimiteri succesive spre dimensiunea cosmică a
omului. Construcția pavilionului în care va locui
(,,Pavilionul purei Singurătăți”), a debarcaderului cu
mica șalupă ,,Rose Marie”, realizarea grădinii, a
punții de peste Valea Șerpilor, a scărilor dinspre
Turnul cu far, a Monumentului corăbierului
necunoscut, a tablourilor pictate și inspirate din
nesfârșirea apelor-,,memoria fluidă a lumii”, muzica
vântului, a valurilor, ori din visele sale fantastice etc.,
abundă de detalii ce vorbesc de uimitoare cunoștințe
în domeniu. Nu lipsesc peripețiile inițiatice -
explorarea insulei (cu uimitoarele frunze de
Margosa, protectoare în fața pericolului șerpesc,
legate la cizme), descoperirea peșterii și a comorii
din insulă, lucrul la grădină, pictarea bolții
pavilionului ș.a.- ultime trepte ale legării de
concretul lumii pe care-l va lăsa în urmă. 

Deși plecat de pe palaiurile mioritice, eroul
aparține prin arta sa lumii, de unde și planul foarte
larg, amețitor, al acțiunii ,,jurnalului” care te poartă
de pe malurile Senei (din Montmartre și Barbizon)
în marile metropole, de pe un continent pe altul, din
vacarmul viețiii artistice pariziene în liniștea
desăvârșită din insula enigmatică, din real în
metafizică și cugetare filozofică. El amintește de
scrierile psihanalitice și simbolice ale lui Herman
Hesse, de paradigma realismului magic al marelui
Marquez, de scriitorii vizionari, pe linia a ceea ce Poe
numea ,,experiență a limitelor”. Căci singurătatea
spirituală a celebrului artist și izolarea voită de lumea
modernă, o întâlnim în majoritatea scrierilor lui
Hesse, așa cum melanjul măiestrit de fantast și real,
de straniu și miraculos, de meditație asupra
sensurilor vieții îl întâlnim la Marquez. Și
exemplelele pot continua, ceea ce nu umbrește deloc
originalitatea romanului în discuție, magicul fiind,
cum afirma Blaga, ,,starea oricărei culturi”. Strania
insulă Januvia poate aminti de  insula greceasca a
„magicianului” Moris Conchis, sau de cea tropicală
în care a eșuat celebrul personaj Robinson Crusoe și
care astăzi îi poartă numele, roman omonim după
care pare a fi rescris, în paradigmă modernă-
postmodernă, textul de față. Deși te aștepți la un
drum al ascezei descris plicticos, lucrurile nu stau
deloc așa, căci, în plan retrospectiv, sunt redate o
multitudine de scene vii, întâmplări captivante, trăiri
ce crează o tensiune epică, precum< atmosfera plină
de snobism și  mo aristrocratic din Montmarte cu
saloanele și bistrourile lui (Le Lapin Agile), tehnicile
gurului-călugăr Dagupta de la Centrul Tibetan,
curiozitățile descoperite la comunitatea Vanatua din
Malayezia, triburile din Tombuctu sau din Vanatua,
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tribul Umaia condus de Vatonga despre care Olive,
prietenul său parizian, a scris o carte,  triburile
primitive din insulele Solomon, dansul fertilității al
bărbaților goi de pe insula Tonga ș.a. Și în plan
curent acțiunea se animă< vizitele singulare ale lui
Toby, însoțit de tâmplarul Hans și cei doi ucenici, ori
de  soția sa Cora și fiica lor, micuța Rose Marie, de
mai vechii prieteni ai artistului  din perioada
pariziană (Olive Grenier,  poet recunoscut, acribios
cercetător al religiilor, Franҁois Hervé, fost coleg la
Barbizon), discuțiile purtate cu aceștia, depănarea
amintirilor presărate cu reflecții de neuitat, citarea
de scritori, artiști, titluri de cărți (“Biblia”, “Viețile
Sfinților”, “Don Quijote”, “Divina Comedie” ș.a.),
scrisori, interviuri, descrieri amănunțite ale
confortului creat pe insulă  (panouri voltaice,
rezervoare de apă, iluminatul noaptea, tableta,
yahtul, șalupa) - căci ,,asceza nu înseamnă negarea
civilizației”-, încercarea de cucerire a insulei de
cheflii de pe yahtul ,,Dracula”ș.a.

Găsim în roman o multitudine de motive și teme,
precum condiția omului, a cunoașterii, a iubirii, a
morții, implinirea cosmică, visul armoniei
primordiale, salvarea de vremelnicie, fata morgana,
întrebările, îndoielile, supozițiile, axiomele eroului
narator fiind tot atâtea posibile teme de reflecție.
Scris cu un firesc al întrepătrunderii planurilor
descrierii, acțiunilor, planuri suprapuse, dialogat dar
lăsând impresia unui dialog continuu cu un alter ego,
îmbinând diferite orientări teoretice din proză, de la
romantism la modern și postmodern,
autobiografism, romanul-jurnal ale cărui capitole,
subcapitole sunt marcate voit de autor cu titluri cu
sonorități postmoderne ca scurte pauze de reflecție,
este străbătut de la un capăt la altul de o imagine
obsedantă, cea iubitei, a ,,florii albastre”, a mirajului
jumătății invizibile dar prezente în toate gândurile,
faptele eroului< Rose Marie, cea despre care el afirmă
că ,,mi-a fost trimisă de Atotputernicul”. Iubita sa
soție, dispărută într-un accident aviatic în apele
ocenice (între ailanda și Noua Guinee, la
întoarcerea din Londra unde-și lichidase firma de
design), este cea căreia se datorează impulsul
retragerii în acceptarea morții ca un ,,eveniment de
neîntâmpinat”, al devenirii de ,,pustnic fără profeții”.
Aparițiile ei în vis, obsedanta, fabuloasa dronă roșie
pe care îi apare ca într-o viziune chagalliană,
chemările, invocațiile adresate ei, acum când era
absolut ,,singur în fața Universului”, îl fac să o simtă
prezentă, ca o mare energie, un flux, devenită ,,un
locuitor al Januviei”, căci, spune naratorul,
,,despărțirea de o mare iubire nu e ,,definitivă”, marea
plecare va fi fiind și marea întâlnire/reîntâlnire cu ea.
Sunt pagini pline de lirism care îți încântă sufletul,
un adevărat poem în proză închinat iubirii eterne,
iubirii în absolut. 

Toate se petrec în acest prim an de acomodare cu
stranietatea insulei la care face referire Jurnalul, an
după care eroul va rămâne definitiv singur.
Invocațiile, chemările, vibrațiile adresările către
Creator, numit rând pe rând, Atoatecreatorul,
Atoatefăcătorul, Atoatețiitorul, Marele Creator
transcriu tragismul ființei umane a cărei condiție e
efemeră în ,,marea și misterioasa operă a
Demiurgului”, în cele din urmă El arătându-i-se sub
înșelătoarea întruchipare a chipului lui Einstein,
portretul acestuia și autoportretul său – ,,Portretul
călătorului” - fiind semnele găsite de Toby după
moartea misterioasă. 

Finalul manuscrisului este de un tragism
cutremurător, prin fraze, cuvinte disparate, redându-
se ultimele  licăriri cu lumea reală, urmate de
atingerea, așa cum și-a  dorit și a fost școlit de
Dagupta, stării de levitație și plecarea definitivă ,,fără
rest”, evanescența, animalul fabulos, dragonul, fiind
cel ce-i deschide, între real și ireal, drumul de fără
întoarcere. ,,De nobis ipsis silemus”. 
Romanul e presărat cu reflecții aforistice memorabile
despre viață și moarte (“O viață întreagă porți în tine
Paradisul și nuștii să-l descoperi”> “Omul nu se
desprinde total de real decât prin moarte”), artă (,,în
artă trebuie să ai senzația că fondezi o religie”> ,,arta
are o dinamică liturgică, …tinde spre divinație”),
memorie (.”.Adevărata memorie este cea care
cuprinde și visarea”> ,,Memoria este cea care te face
până la urmă sclav”), magie (“Singurătatea e cea care
alimentează elementele magiei”), inefabilul feminin
(,,Zâmbetul unei femei poate modifica o lume”),
durere (“Nu poți picta nimic pe frontispiciul
durerii”), aserțiuni diverse ( desacralizarea lumii și
decăderea artei> ,,Lumea de azi nu mai suportă
visătorii!!) etc. 

Pentru a spori veridicitatea celor narate de eroul
său, autorul introduce o Notă a editorului
(imaginarul Dirk Boccelli, în fapt autorul însuși), cel
care împarte manuscrisul în 33 de capitole dându-le
și titluri, avertizând că textul poate să pară o replică
a secolului XXI la celebrul roman «Robinson
Crusoe»”, o biografie ce ar aminti de Paul Gauguin
și sălbăticia din Tahiti, precum și un Epilog în care
nepotul și impresarul artistului, Toby Vianu
istorisește povestea jurnalului-manuscris, a editării
lui, prezintă o scurtă biografie posibilă a marelui
pictor.

Bine scris, având toate ingredientele spre a
captiva (mister, suspans, simbolistică adâncă și
tensiunea epică, mesaj umanist și viziune), pledând
pentru întoarcere la natură și sacru, romanul este cu
siguranță un eveniment editorial înscriind o pagină
importantă în proza românească contemporană.
(Köln, iulie 2017)
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POETUL LEO BUTNARU ~N DIALOG CU TRADUC{TORUL OGNEAN STAMBOLIEV 

- Care a fostmomentul `n care a\i avut primul
contact cu literatura/poezia?

- Odat[ ce basmele, poezia obiceiurilor populare,
a s[rb[torilor de iarn[, folclorul oral `n general, sunt
considerate ;i, pe drept cuv]nt, literatur[, `nseamn[
c[ acel contact s-a `nt]mplat de c]nd m[ \in minte,
de c]nd am primele amintiri. Dar nu este exclus
minunea/taina (...`mp[rt[;aniei cu literatur[) s[ se
fi `nt]mplat mai de demult, deoarece c]ntecele de
leag[n \in ;i ele de folclor, de arta rostirii ;i a
scrisului, iar melodiile de liuliut intr[, probabil, `n
con;tiin\a `nc[... incon;tient[ a copilului, chiar din
primele sale zile, s[pt[m]ni, luni de via\[
p[m]nteasc[.
A;a se face c[ ;i p]n[ ast[zi `mi r[sun[ `n... amintiri
acele prime secven\e de literatur[ incipient[, pur[,
care mi-au aureolat copil[ria, fie `mbietoarele vorbe
rostite cumva... artistic ale p[rin\ilor sau ale bunicii
Catinca, `n seama c[reia r[m]neam, c]nd mama ;i

tata erau pleca\i de acas[< "T[pu;ele, t[pu;ele,
mititele, frumu;ele!", "Hu\a, hu\a cu c[ru\a p]n[ la
M[riu\a", "G]d, g]d, g]dilici, g]dilici tot pe-aici!",
"Crengu\[ d[-mi hu\a!", "Lun[ nou[, lun[ nou[, taie
p]inea-n dou[, ia-\i ;i \ie, d[-mi ;i mie!", "Joac[ bine,
Mo; Martine, c[-\i dau p]ine ;i m[sline", "Iepura; cu
coada scurt[, a venit ;i el la nunt[, s-a a;ezat ̀ n capul
mesei ;i a m]ncat turta miresei", "Melc, melc
codobelc, scoate coarne boure;ti!", "Cocost]rc, st]rc,
n-ai v[zut pe lelean-n t]rg?", "Susai, susai, f[-te dulce,
c[ te tai!", "Aura;, p[cura;, scoate apa din urechi!",
"Vine mo;u' de vie cu cire;e-n p[l[rie"... - S[ vede\i
- ;i s[ auzi\i! - deloc pu\in folclor, poezie sadea ne-a
pigmentat intrarea `n lume!... ~\i spun asta `n
rom]ne;te, fiind sigur c[ exist[ analogii ;i `n
folclorul bulgar, pe care le po\i utiliza aici. ~n genere,
copil[ria mi se pare v]rsta cea mai... interna\ional[!

De, e mult[ literatur[, poezie adev[rat[ `n/din
acea epoc[ ̀ n care, odat[ `n via\[, cum s-ar spune, `\i
este dat s[ fii mai mult dec]t om - s[ fii Copil! Cel
care, `n genialitatea lui de p]n[ la 3 ani, deprinde,
`nva\[, `nsu;e;te, `n mare, lumea< se zice c[, p]n[ la
36 de luni de existen\[, pruncul "acapareaz[" cu
aviditate, cu nesa\ cam 60 la sut[ din toat[ ;tiin\a
care-i va fi necesar[ `n via\a de om matur. 

Apoi mai era ;i o literatur[ clasci[, nerostit[, care
`mi ofera mai mult spa\iu, mai mult[ ac\iune, mai
mult[ aventur[, mai mult bine ;i frumos! - ea se
`nt]mpla din abunden\[ pe tavanul iatacului `n care
`mi aveam patul - pe ecranul de var al acelui
dreptunghi de sus fantezia ;i-a proiectat miile de
filme! O, cinemateca mea de aur!... Cinemateca
fanteziei ;i viselor copil[riei!... Iar, precum se ;tie, ;i
"cinematografia" are la baz[ un scenariu, un fel de
literatur[... Aveau mult[ literatur[ `n ele - teme,
subiecte, dialoguri etc. - ;i jocurile copil[riei noastre,
nu? Erau ;i ele ni;te scenarii sau mici piese `n care
noi, g]g]licii, eram ;i autori, ;i personaje. Dar parc[
nu erau impregnae, s[ zic, de literatur[ ;i ;ez[torile
celor v]rstnici, la care, p]n[ s[ ne prind[ somnul,
asistam ;i noi, copiii? ~n mare, conform... literaturii,
dramaturgiei, se desf[;urau ;i horele nun\ile,
cumetriile, `nmorm]nt[rile din satele copil[riei
noastre.

Apoi a fost ziua oficial[, `n care am pornit la

SIMBIOZE ROM}NE:TI ~N CONCORDAN|{ CU SUFLUL
:I PULSUL GENERAL-EUROPEAN*
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cartea - carte< 1 septembrie a anului 1955 c]nd, cu
nesigurele `nv[\[minte ale propriei mele experien\e
de via\[, venisem `n fa\a celor dint]i pripoare ale
;tiin\ei de carte... con;tiente, nu a;a, la `nt]mplare,
din pretutindenea liberalei ;i liberei infantilit[\i>
trepte pe care, mai `nt]i, `ncerci s[ sal\i, dup[ care
`nv[\[torul te `ndeamn[ s[ la asaltezi. 

Prin urmare, mamele ;i ta\ii, \[rani cresc[tori de
p]ine, `;i `ncredin\aui odraslele `nv[\[torilor, meni\i
s[ fi cresc[tori de oameni.l 

Deci, primul contact cu literatura scri[ mi l-a
asigurat chiar Abecedarul care, ;i azi, prin
consecin\e directe sau implicite, are darul s[ r[m]n[
un bun curent, la zi. De acolo pronea scrisul, cititul!
|in minte cum, sub creionul meu - a;a se `ncepea
atunci, cu mina bine ascu\it[, nu cu stiloul (p]n[ la
pix nu se ajunsese> pur ;i simplu, atare unealt[ `nc[
nu fusese inventat[) - fixam, urm[ream cu aten\ie de
ceasornicar acele c]teva clipe `n care litera pe care o
`ncondeiam era un fel de... desen animat dat ralanti.
Da, caligrafia unei litere - cel mai scurt film de desen
animat, c[ruia tu, copilul, `i e;ti regizorul,
f[ptuitorul.

Sigur c[ `mi amintesc, `n unele cazuri - foarte
explicit, de primele c[r\i pe care le-am citit deja...
ni\el ;colit< "Ghiocel-voinicel", "La balul
co\ofanelor", "Andrie;", "Prin\ ;i cer;etor" de Mark
Twen. Citisem Ko\iubinski - o proz[ despre filoxer[
`n Basarabia (“Pe cuptor” - tot el), "Motanul
`nc[l\at" de Jukovski, "Cetatea alb[", “Golgota”,
“Nicoar[ Potcoav[“ de Sadoveanu, ceva din Brovka,
“P[s[ri aptere” (La\is), Gorki (nu mai \in minte ce
anume), “Ciuk ;i Ghek”, fabule de Kr`lov, Donici,
Ostrovski (Nicolai> peste ani, aveam s[ aflu c[
romanul “A;a s-a c[lit o\elul” este "istoria succesului
unui handicapat..." Crud[ defini\ie!...) Iar `n
biblioteca, deja personal[, intraser[ ;i dou[ volume
de versuri, piese ;i vodeviluri ale lui Vasile
Alecsandri, “Istoria ieroglific[“ a lui Dimitri
Cantemir (mda, nu prea pentru priceperea lui Lic[
cel de 8 - 9 ani), pe care tat[l, ca mecanizator, le
primise premiu. C[r\ile erau editate superb, `n
imita\ie piele, cu ornamente `n relief. Adic[, primele
c[r\i mi-au consolidat contactul cu literatura, chiar
relat\iile cu ea.

- V[ rog s[ ne povesti\i pe scurt despre carierea
Dvs. de scriitor de p]n[ `n prezent - debut, premii
etc.

- Autorii primului meu volum de bibliografie,
ap[rut `n anul 1998 (al doilea, 2005), ini\ial `;i
anun\aser[ ambi\ia de-a `nregistra cam tot ce a

publicat cel ce-\i vorbe;te, de la primele p]n[ la cele
mai recente texte ale sale. ~ns[ zeci de titluri au r[mas
`n afara celor 160 de pagini de "contabilitate"
biografic[, printre ele fiind ;i 3 - 4 articola;e -
primele - pe care, prin 1963, pare-se, le acceptase
ziarul raional din S]ngerei. Respectivele file de
"jurnalistic[" erau ni;te relat[ri oarecare despre unele
`nt]mpl[ri din comuna mea de ba;tin[. ~ns[ primele
versuri le-am scris la Chi;in[u, prin 1964> eram elev
la ;coala medie "Ion Creang[". Iar la `nceputul anului
1967, mi-au fost publicate ;i primele versuri, `n
ziarul republican Tinerimea Moldovei. ~n luna iunie
a aceluia;i an, la Chi;in[u, am perticipat la un
colocviu al tinerilor scriitori, unde sosisem direct de
la balul de absolivre... Dup[ aceea, studentul ce eram,
publicam `n ziarele ;i revistele Cultura, Moldova, `n
aceea;i Tinerima Moldovei. Scriu ;i primele nuvele
c[rora, din varii motive, le am]n publicarea, p]n[
ajung s[ le pierd prin c[minele studen\e;ti sau, pur
;i simplu, m[ dezic de ele. 

Am editat circa o sut[ de c[r\i, ceva mai pu\in de
jum[tate din ele fiind traduceri. Iar pentru a fi
laconic ;i, concomitent, pentru a se ̀ n\elege, implicit,
un r[spuns mai amplu, pot spune c[, printr-o
`mrejurare imprevizibil[ ;i benefic[, am ajuns s[-mi
reeditez crea\ia `n colec\ia "Opera omnia", la Ia;i,
unde deja am publicat antologiile personale< “Poeme
din secolele XX-XXI”, “Proze din secolele XX-
XXI” (astea, pe care le-am acordat eu> cele pe care
le-am luat eu altor colegi, mul\i din ei - ilu;tri `n
contextul literaturii rom]ne, le-am publicat `n cinci
c[r\i aparte). Plus "Traduceri din secolele XX-XXI",
`n care am adunat textele pe care le-am rom]nizat
timp de peste patru decenii din autori din 36 de \[ri,
inclusiv de unii din Bulgaria.

- V[ rog s[ v[ referi\i la poe\ii de la care a\i
`nv[\at anumite lucruri...

- A; putea spune c[ sunt coleg de destin literar cu
Mircea Dinescu care spunea c[ a `nv[\at s[ scrie
poezii citind proz[ de Caragiale ;i comentarii critice
la poezia modern[. ~n tinere\e, eu citeam altceva
dec]t Caragiale. ~ntr-o enumerare restrictiv[, a;
aminti Tolstoi, Dostoievski, Gogol, Bunin ;i :klovski.
Ei bine, citind `n original, adic[, `ncepusem a pricepe
diferen\a `ntre un Maiakovski (post-futurist) ;i
Mandel;tam sau Esenin ar fi cam cea dintre un tam-
tam (revolu\ionar!), o mandolin[ sau balalaic[. (~n
cazul lui Mandel;tam, s-ar potrivi ;i vioara ori
pianul, iar `n cel al lui Esenin  - armonica, bine-
`n\eles...) ~ncep]nd cu 1967, c]nd devin student,
cantitatea de eseistic[ ;i critic[ literar[ pe care am
citit-o a fost cople;itoare (revista Secolul 20!).
Deopotriv[ cu poezia, "devorat[" ;i ea `n cantit[\i
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apreciabile. Pe atunci, la Bucure;ti ap[rea celebra
colec\ie editorial[ "Luceaf[rul", dar ;i altele, de-a
dreptul renumite< "Cele mai frumoase poezii",
"Poesis", "Orfeu". Spre exemplu "Poesis" d[dea mari
autori universali, cum ar fi Ruben Dario, Bertolt
Brecht, Paul Celan, Arthur Rimbaud, Emily
Dickinson, Eugenio Motale...

:i totu;i, a; `ndr[zni s[ cred c[ stilul tinere\ilor
mele s-a orintat cvasicon;tient, spre poezia
spaniolului Juan Ramon Jimenes ;i spre cea a lui Paul
Celan. Nu i-a; exclude din prim-planul preferin\elor
nici pe Desnos, Vallejo, Cvasimodo, Ritsos,
Apollinaire ori B. Fundoianu. Iar o anumit[
"muta\ie" sau, poate, completare, a pledoariilor mi s-
a `nt]mplat dup[ ce am cunoscut modernismul rus,
`n special pe cubofuturistul Velimir Hlebnikov, din
care, peste ani, am ;i tradus, ;i studiile lui Victor
:klovski. Men\ionez cu acribie aceste detalii, pentru
c[, la sf]r;itul anului '69, `n capitala Republicii
Sovietice Socialiste Moldovene;ti a fost interzis[
realizarea c[r\ii rom]ne;ti ;i abonarea la presa din
dreapta Prutului. ~n acea "foarte democratic[" URSS,
rom]ni transpruteni fuseser[ `nchi;i `ntr-un fel de
rezerva\ie, precum indienii din preriile amercane.
~ns[ marea poezie, marii autori trec prin orice
impedimente, ajung]nd la cel care `i caut[, `i
a;teapt[, `i venereaz[.

- Activitatea Dvs de scriitor este legat[ de
celebra Avangarda ruseasc[. De ce? Cu ce v-a
impresionat ea at]t de mult?

- Drag[ Ognian Stamboliev, cu aceast[ `ntrebare
`mi oferi ;ansa s[ continui r[spunsul de mai sus,
amintind c[ din fascinanta literatur[ a
avangardismului rus am editat `n Rom]nia mai
multe antologii de gen< poezia, proza, dramaturgia,
manifestele> apoi o antologie intitulat[ “Avangard[
- jertfa Gulagului”, `n care am inserat pagini din
crea\ia a 52 de poe\i ru;i care au murit `n lag[rele
staliniste de concentrare sau au trecut prin ele,
supravie\uind ca prin minune. Am publicat antologii
;i c[r\i aparte din celebri autori, cum ar fi Velimir
Hlebnikov, Vladimir Maiakovski, Leonid Dob`cin
(proz[), Marina |vetaeva, Osip Mandel;tam, Aleksei
Krucion`h, Nina Habias, unii cu c]te 2 - 3 volume,
ap[rute la Bucure;ti sau Ia;i, Constan\a sau N[dlac.
Apoi antologia “100 de poe\i ai avangardei ruse”.
~;i a;teapt[ momentul edit[rii c[r\ile lui Boris
Pasternak, Annei Ahmatova, Tatianei Veciorka, Iuri
Poplavski etc., etc. 

Cum s-a `nt]mplat apropierea mea de avangarda
ruseasc[?... Pe la 14 -15 ani, deprinsesem ceva
ruse;te. :i uite a;a, ca din senin, m[ pomenesc ispitit
de dorin\a de a traduce un poem de Serghei Esenin

- "Beriozka" ("Mesteac[nul"). Mi se p[rea simplu,
dar, trebuie s[ recunosc, nu mi-a ie;ti pasien\a. La
acea vreme la \ar[, nu dispuneam barem de un
dic\ionar rus - rom]n. Pe atunci, nu eram la curent
c[, provizoriu, ;i Esenin se `ncadrase avangardei
literare, `mpreun[ cu Anatoli Mariengof lans]nd, `n
1914, manifestul imagismului. 
Iar c]nd am devenit student la jurnalism ;i filologie,
`mpreun[ cu unii colegi recitam, sacadat, din
metaforele futuriste ale lui Maiakovski<

Aceste ;i alte versuri pe care aveam s[ le traduc peste
aproape patruzeci de ani<
Pe solzii pe;telui, lucios, de tabl[
am citit chem[ri de buze diafane.
Dar voi 
nocturne a\i putea c]nta 
la flautul
`naltelor burlane?

Apoi, prin 1967, unele memorii despre avangard[
;i avangardi;ti le-am citit `n cartea lui Valentin
Kataev “Trava zabvenia” ("Iarba uit[rii"). La acea
vreme, ;i revista "Secolul 20" publicase texte depsre
;i din avangardele europene... Cam de pe acolo, de
pe atunci a pornit ata;amentul meu pentru
fenomenologia novatoare, nonconformist[,
verbocreatoare a avangardismului.

Dar, `n mod concluziv, ar fi de constatat c[
motiva\iile necesit[\ii avangardei `n preocup[rile
tale, `n destunul t[u le identifici prin intui\ii, lecturi,
studiu, empatie, `n retro(per)spectivele istorice, dar,
ce este important de re\inut, le sesizezi ;i ̀ n prezentul
propriilor atitudini ;i predispozi\ii creatoare,
preferin\e ;i ata;amente, eu sunt dintre cei care cred
`n validitatea precep\iei, modului - metodei (ambele
la plural) de a crea ;i `n contemporaneitatea noastr[
`n spiritul (;i spectrul) novatoarelor stilistici
imprevizibile, surprinz[toare. ~n genere, avangarda
mi se pare a fi dinamica necesar[ unei perpetui
contemporaneiz[ri a con;tiin\ei ;i creativit[\ii
umane.

- Traduce\i din mai multe limbi. Ce ne pute\i
spune despre arta traducerii?

- Cred c[ am teorizat suficient de mult despre
arta traducerii `n unele eseuri inspirate de aceast[
tem[, iar, rezumativ, ce a; putea spune? S[-mi `ncep
;i eu r[spunsul cu o `ntrebare< Ce ar fi traducerea,
art[ sau me;te;ug? E o interoga\ie ce suscit[ ;i ast[zi
tot alte ;i alte r[spunsuri, unele dintre ele fiind pur
;i simplu poetice, bazate pe compara\ii ingenioase
sau pe paradoxuri. Cineva sus\ine c[ a citi poezia `n
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traducere ar fi de parc[ a-i s[ruta o femeie printr-un
voal. C[ e un s[rut mai... rece, mai insensibil, prin
sticl[. Sau, ca s[ r[m]nem la doamne, s-a emis
p[rerea c[ traducerea ar fi ca femeia< dac[ e fidel[,
nu e frumoas[, iar dac[ e frumoas[, nu e fidel[.
Cercet]ndu-i-se descenden\a literar[, s-a afirmat c[
o traducere reu;it[ ar fi mai cur]nd sora dec]t fiica
originalului, deoarece ;i una ;i cealalt[ acces spre o
singur[ idee transcendental[ care ar fi adev[rata
mam[ a ambelor. Exist[ ;i constat[ri eminamente...
artistice, cu evidente calit[\i literare, atunci c]nd se
afirm[, s[ zicem, c[ traducerea ar sem[na cu
ornamentul de pe cealalt[ parte a broderiilor pe
canava ori c[ nu ar fi dec]t o gravur[, coloritul
r[m]n]nd ceva de nereprodus. Apoi, unele
asocia\iile mai dure, aproxim]ndu-se c[ traducerea
ar fi "un atac armat cu condeiul" sau un duel fatal `n
urma c[ruia este `nfr]nt ori cel care traduce, ori cel
tradus. "Mai aproape de tem[", s-a afirmat c[
traducerea nu e dec]t un comentariu sau c[ nu ar fi,
de fapt, o oper[, ci doar o cale spre oper[.

Iar eu sunt de partea celor care concep traducerea
ca apar\in]nd organic procesului literar propriu-zis,
fiindc[ ;i ea presupune actul de crea\ie. Este crea\ie
`n limbaj, prim limbaj, un proces constructiv `n baza
unui proiect - cel al originalului. Ca ;i cum s-ar
realiza un fenomen/eveniment artistic paralel ;i,
parc[, totu;i acela;i, `ns[ fiind defintiv exclus cazul
ideal c]nd originalul s-ar vedea "`n oglind[" `n alt[
limb[, put]ndu-se contempla pe sine `nsu;i ca
m[rima valoric[ egal[ "dincolo". ~n principiu,
sarcina traduc[torului e de a transmuta, cu c]t mai
pu\ine pierderi, armonia, frumuse\ea, tensiunea
semantic[, mesajul ideatic, plasticitatea metaforic[,
fiorul liric - `n aria altui sistem lingvistic. Deci, sub
oricare aspect teoretic sau practic ar fi cercetat[
traducerea, ea trebuie `n\eleas[ drept dep[;ire a
limitelor printr-un act de coparticipare a unui
coautor la plasarea creatoare a operei unui coleg `ntr-
un alt mediu, `n aten\ia altor cititori, toate astea
`nsemn]nd extinderea ariei de viabilitate ;i influen\[
a crea\iei respective. C]nd traduci, e ca ;i cum ai fi
implicat `ntr-un ata;ament fa\[ de opera ce te-a atras,
te-a convins, determin]ndu-te s-o repl[smuie;ti `n
limba na\iunii (;i... no\iunii!) tale. E un leg[m]nt,
tacit ;i implicit, cu un camarad de str[danie
creatoare. De nu este a;a, traduc[torul ajunge -
precum s-a tot spus italiene;te, ;i nu numai -
"traditore".

- Jean Paul Sartre spunea< Trebuie s[ cre[m, s[
reflect[m sau s[ descoperim? Dumneavoastr[ ca
poet, ce prefera\i?

- Consider c[, `n actul pl[smuirii artistice, exist[ o
simbioz[, ce reiese tocmai din concomiten\a ;i

"conlucrarea" crea\iei, descoperirii. Fiecare din astea,
nu pot exista separat, autonom, c]nd e vorba de
na;terea artei din spuma eternit[\ii, dar ;i a marelui
mister al fiin\[rii umane. Misterul existen\ei cu
componenta sa obligatorie< angajare ̀ n conlucrare cu
opera ziditoare a naturii, a cosmosului. La
dimensiuni infime, omul este calfa creatoare a
Marelui Creator. Infim[, dar, totu;i, existent[.

- Crede\i c[ Subcon;tientul lucreaz[ `n Poezie? 

- Este incertitudinea cea mai... cert[, este
subiectivitatea cea mai... obiectiv[ c[ poezia apare la
suprafa\a con;tientului pe aripile incon;tientului. Eu
sunt dintre cei (pu\ini, mul\i?) care mai cred `n
inspira\ie. Sunt `n stare s[ m[ mir ca pentru prima
oar[ la a mia apari\ie a unei sau altei poezii a;a, ca
din senin, ca din neant, ca din mister! Deoarece,
dup[ o astfel de `nf[\i;are a unui poem, ad hoc, de
stai ;i meditezi pu\in, `\i dai seama cu siguran\[ c[,
acum c]teva clipe, tu nici b[nuiai c[ por\i `n
ad]ncurile firii tale acel poem. ~n ad]ncurile tale ca
ceea ce numim incon;tient. 

- V[ sim\i\i legat de genera\ia Dvs `n poezie?

- La `nceputurile afirm[rii unui sau altui grup de
tineri scriitori, ace;tia se simt f[c]nd parte dintr-o
"structur[" biologic[, dar ;i spiritual[, c[reia i se
spune genera\ie. :i eu am fost `ntr-o grupare relativ
omogen[, unit[ c]t de c]t, lansat[ `nc[ la cenaclurile
"Eminescu" de la Universitatea din Chi;in[u ;i
"Luceaf[rul" de la ziarul "Tinerima Moldovei". Ne
`n\elegeam, ne sus\ineam reciproc, `nd]rjindu-ne  s[
nu facem concesii banalit[\ii. Nu doream s[ nu
`mp[c[m cu g]ndul de a ne l[sa r[pu;i de
nenorocosul circuit de piedici, pus la cale de
supraveghetorii lipsi\i de cultur[ ;i de elementar[
omenie, ;i aste ne \inea oarecum inim[ l]ng[ inim[.
Apoi nimbul biologic ;i cel de crea\ie al genera\ieii a
prins a se segmenta, lucru ce nu mi se pare tragic, ci
firesc. Am `nceput s[ ne c[ut[m nu numaidec]t
colegi de genera\ie, ci de forma\ie. Iar ca s[ fiu ceva
mai personal, pot spune c[ m[ consider a face parte
din genera\ia Iluziei necesare (am publicat o carte,la
Ia;i, apoi o antologie cu acest titlu, la editura
"Eminescu" din Bucure;ti). Din aceast[ genera\ie...
f[r[ frontiere au f[cut, fac ;i vor face parte mul\imi
`ntregi de scriitori... singulari, personaliza\i. Pentru
c[ de ce n-am c[dea de acord cu cei care apreciaz[
scriitorul din punctul de vedere al particularit[\ilor
acestuia, nu din cel al a;a-ziselor genera\ii> scriitorul
cu personalitate, `n afara ;colilor, curentelor? Poate
c[ indiferent de acestea sau `n profida lor, scriitorul
drept con;tiin\[ ;i talent irepetabile. 

Apoi, ca ;i mul\i colegi care au ast[zi `ntre 20 ;i
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90 de ani, a; fi, ;i sunt chiar, un scriitor trans-
regimistic, care a tr[it ;i tr[ie;te `n diverse regimuri
politice, sociale, unul al cenzurii, altul al libert[\ii.
Cu alte cuvintem, noi, cei `ntre 20 ;i 90 de ani, am fi
ni;te euribion\i - organisme ce suport[ mari varia\ii
ale condi\iilor de mediu (social). Statornicia, `ns[,
mi-o v[d `n modul de-a exista ca persoan[ ce scrie
literatur[. 

- Sub jugul sovietic Moldova a fost separat[ de
Rom]nia ;i Europa... Ce crede\i despre poezia
t]n[r[ din Moldova? Pe cine a\i putea aminti din
reprezentan\ii ei?

- M[ bucur pentru mai tinerii mei colegi care, de
mai mul\i ani deja, au fost remarca\i ;i aprecia\i
pentru talentul lor ingenios, creator, de a schimba
ceva din paradigma prozodic[ pan-rom]neasc[. Au
remarcat-o exege\i, mai `n v]rst[, mai tineri, de la
Bucure;ti ;i Cluj, Ia;i ;i Timi;oara etc. S-a vorbit ;i
se vorbe;te despre suflul altfelului introdus `n poezia
rom]n[ din autorii din st]nga Prutului, cum ar fi
Emilian Galaicu - P[un, Vasile G]rne\, Mihail
Vakulovski, Dumitru Crudu, al\ii. Un alt argument
forte< anul acesta, `n urma unei concuren\e general
- rom]ne;ti, Premiul Na\ional pentru debut i-a fost
acordat t]n[rului poet din Chi;in[u Anatol Grosu.
Iar Maria Pilchin din, tot din st]nga Prutului, a
c];tigat cea mai mare distinc\ie a concursului
tradi\ional panrom]nesc "Porni Luceaf[rul" de la
Boto;ani. 

- A\i tip[rit multe c[r\i. Care v[ e totu;i cea mai
drag[? Nu c]t s[ miza\i totul pe ea, ci c]t s[ v[
reg[si\i cel mai mult `n ea cu suflet ;i existen\[.

- Ar fi greu s[ aleg o singur[ carte, deoarece am
volume la care \in ;i care consider c[ m[ reprezint[
nu numai `n poezie, ci ;i `n proz[, `n eseu. Prin
urmare, hai s[ dau c]teva titluri din `ntregul... Leo
Butnaru< “Iluzia necesar[“ (prima carte de poeme
pe care mi-a publicat-o o editur[ din Rom]nia, `n
1993), “Gladiatorul de destine”, (de asemenea
poeme)> proz[ - romanul memorialistic “Copil la
ru;i” ;i volumul de nuvele “Ruleta rom]neasc[“>
eseuri - “A opta zi”. Dar, sigur, a; putea trece ;i `n
ariile jurnalelor, interviurilor, traducerilor, unde de
asemenea am c[r\i la care \in mult. 

- Ce muzic[ v[ place? Care e compozitorul Dvs.
preferat?

- Nu po\i s[ nu aminte;ti de Beethoven sau
Mozart, Enescu sau Chopin... Dar ;i genialul
estonianul Arvo Part, de "Spiegel im spiegel" a lui.
Mereu m[ cheam[ spre el jazzul, univers muzical

infinit. Am scris despre el, inclusiv poeme. Am
tradus ;i poemele inspirate de jazz ale
avangardistului Valentin Parnah. Ascult ;i muzic[ de
estrad[, `n special cea italian[ ;i francez[, plus ceva
latinoamerican[. Retro rom]neasc[. Uneori, dar mai
rar, muzica popular[ (folclor). Dar ;i ea, fire;te..
~ns[ cine poate m[rturisi, aminti c]t de c]t echitabil
omagiul s[u pe care ar vrea s[-l aduc[ at]tor ;i at]tor
mari compozitori ai lumii?!

- Ce citi\i acum cu pl[cere? Ce scrie\i acum cu
pl[cere?

- Lecturile sunt divese ;i relativ multe. C[r\i
tradi\ionale, de h]rtie, c[rora, ast[zi, li se adaug[ ;i
"suratele" lor audio, care `\i `nlesne;te deloc u;oara
munc[ a unei lecturi atente, creatoare. :i `ntr-un
domeniu/compartiment ;i `n cel[lalt de lectur[ (ca
form[), sunt `n momentul unor relecturi, la fel de
captivante ;i antrenante, de parc[ acele c[r\i le-a;
citit pentru prima oar[. Din prozatori (audio)<
Dostoievski, Cehov, Viktor Erofeev, Kobo - Ave.
Poezie (aici numai varianta c[r\ii paper)< Fernando
Pessoa (`n rom]ne;te, dar ;i `n ruse;te, poezia
contemporan[ american[ (am la `ndem]n[ c]teva
antologii), poezia francez[ ;i italian[ ;i bine`n\eles,
avangarda, poezia rus[ `n general. Eseu - Marcel
Raymond, “De la Baudelaire la suprarealism”,
Hans Robert Jauss, “Experien\a estetic[ ;i
hermeneutica literar[“. Apoi \in s[ mai adaug c[,
azi, prin minunea internetului, care ne deschide
at]tea posibilit[\i de informare ;i instruire, g[sesc s[
vizionez multe filme excelente, care au la baz[ opere
literare celebre din `ntreaga lume. Cititorul ;i
cinefilul din mine se `mpac[ de minune,
colaboreaz[. 

~n ce prive;te ce scriu cu pl[cere... Sunt un
scriitor liber profesionit ;i nu scriu dec]t din pl[cere,
ceea ce-mi creeaz[ pl[cere. Permanent, r[m]n `n
fidel[ leg[tur[ cu poezia. A; dori s[ revin la volumul
de proz[ abandonat, din motivul c[ unele fericite
`nt]mpl[ri editoriale m-au solicitat pe mai mult timp
pentru redactarea final[ a unor c[\i sau antologii,
care au ap[rut sau sunt pe cale s[ apar[. Scrise ̀ n anii
trecu\i, ele ;i-au a;teptat, r[bd[tor, momentul
apari\iei pe lume, moment care, iat[, a venit. Duc
spre final fantastica “Panoram[ a poeziei
avangardei ruse”, care cuprinde peste 200 de autori
;i ar trebui s[ apar[ `n 4 volume sau, dac[ editorul e
ambi\ios, `n unul singur, monumental. 

- Spune\i-mi, v[ rog, un loc `n Chi;in[u pe care
`l iubi\i mult. Un trotuar, o strad[, un gang de cas[
etc. 

- ~n primul r]nd, de ani ;i ani, aproape zilnic, eu
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fac o plimbare de circa cinci kilometri, av]nd ca
traseu str[zile Sadoveanu (pe care locuiesc), Alecu
Russo, bulevardul Mircea cel B[tr]n, cu biblioteca
"Transilvania", unde circa dou[ decenii am \inut
cenaclul literar - artistic "Perpetuum", strada Igor
Vieru, amonte, casa.

Despre alt spa\iu `ndr[git din Chi;in[u am mai
vorbit. ~n tinere\e, era, indiscutabil, lacul de la Valea
Morilor, pe atunci numit al comsomoli;tilor. De
mult nu am mai fost pe acolo. Azi `ns[, a; aminti de
un tetragon, `n cuprinsul c[ruia se afl[, concentrat[,
cea mai mare parte a culturii, arhitecturii (demn[ de
aten\ie), frumuse\ii parcurilor, etcetera. S-o `ncepem
de la intersec\ia str[zilor Bucure;ti ;i Creang[,
cobor]nd spre bulevardul :tefan cel Mare, p]n[ la
strada Alexandru cel Bun, apoi, `n lungul acesteia,
p]n[ la strada Maria Cebotari ;i, iar `n sus, - p]n[ la
strada Bucure;ti. ~n acest spa\iu se afl[ c]teva teatre
dramatice, biblioteci, printre care - cea na\ional[ ;i
cea municipal[, o universitate, Sala cu Org[, Teatrul
de Oper[ ;i Balet, monumentul lui :tefan cel Mare,
Pia\a Marii Adun[ri Na\ionale, palate, Aleea
Clasicilor, c]teva biserici, muzee ;i multe altele.
Chi;in[ul merit[ dragostea noastr[.

- Crede\i c[ `ntr-o zi Moldova se va uni
definitiv cu Rom]nia?

- Din c]te `n\eleg eu, ast[zi, statul na\ional `;i
modific[ aspectele sale, ;i structurale, ;i spirituale.
M[ g]ndesc la globalizare, la interna\ionalizarea
inevitabile. ~n cadrul Uniunii Europene, Rom]nia ;i
Bulgaria sunt deja altfel de Rom]nie ;i Bulgarie, fa\[
de cele de p]n[ la intrarea lor `n aceast[ comuniune
de state. Ele au "cedat" ceva din rigorile statului
eminamente rom]nesc sau bulg[resc, primind
altceva, care le face, ca state, mai deschise c[tre lume,
mai rom]nesceuropeienesc, bulb[resceuropeienesc.
Astfel, fiind, `n fond, aceea;i na\iune, aripile
rom]ne;ti de pe o parte ;i cealalt[ a r]ului Prut, `n
Europa Unit[, vor trebui s[ bat[ `n acela;i ritm,
concomitent `n[l\]ndu-se cu celelalte p[s[ri-state,
p[s[ri-patrii, respect]nd legit[\ile stolului. Plus c[,
sub aspect spiritual, inclusiv literar, `ntre Rom]nia ;i
Moldova s-a reconstituit deja acela;i spa\iu entropic,
bazat pe istorie, tradi\ie, dar ;i pe contemporaneitate.
E o simbioz[ `n deplin[ concordan\[, cu suflul ;i
pulsul general-european.

Ognean Stamboliev
Bulgaria

*Dialogul a fost prilejuit de apari\ia `n
limba bulgar[ a antologiei de poezie a
lui Leo Butnaru “Jefuindu-l pe
Picasso”, premiat[ la Salonul c[r\ii,
Chi;in[u - 2014
Interlocutorul este eminentul
traduc[tor, critic literar ;i estetician
Ognean Stamboliev * PEN - Bulgaria,
care, decenii `n ;ir, a familiarizat
cititorul bulgar cu crea\ia lui Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, Ioan Slavici,
Ionel Teodoreanu, Marin Sorescu,
Nichita St[nescu, Emil Cioran, Panait
Istrati, Mircea Eliade, Mircea Dinescu,
Ion D. S]rbu, Matei Vi;niec etc. 
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Poporul patriei noastre

Mai bine de jumătate din viață am fost închis
fără să-mi dau seama 
confundam fluierul gardianului cu trilul privighetorii
închisă și ea în inima mea

Nu am înțeles niciodată 
de ce cuvântul are nevoie de lanțuri
așa cum de lanțuri aveau nevoie 
mașinile pe timp de iarnă

Firescul acesta 
nu mi s-a părut a fi nelalocul lui
așa ni s-a spus că-i normal
și cel care ne spunea toate aceste lucruri
era grija părintească a partidului
ce nu putea fi contrazisă
era 
cineva care avea grijă de noi
cum îngrijitorii de fiare sălbatice 
aveau grijă de animalele circului…

Unii au murit 
cu acest normal intrat în creier
sub formă de glonte nesemnificativ
mic și rece 
despărțitorul viselor de realitate
lăsându-ne nouă trezirea 
și înălțarea deasupra copacilor
și înălțarea deasupra munților
și înălțarea până în acel punct din cer
din care ne-am văzut țara 
în contururile ei firești
tulburător de frumoasă 
și de liberă 
cu apele neîngrădite
cu zborurile nefrânte
cu inima pulsând, pulsând, pulsând
adevărata dragoste de țară

din acel moment de trezire
mi-am pus blugii și adidașii
coborând peste țară
ca o zăpadă a mieilor
M-am eliberat din mine
și am ieșit în stradă
așa cum mai iese cuvântul din șoaptă

cuvântul care ne adună
și ne face să fim 
poporul patriei noastre.

Ce se întâmplă cu noi, Doamne

Cine-mi ține în lanțuri dreptul meu de a fi eu
într-o țară în care 
niciodată câmpia nu a obligat
sămânța de iarbă să ceară voie să nască iarbă
sau ghinda să ceară voie să devină stejar
sau pasărea să-și ceară voie de la cer 
să-l ocupe cu aripile?

Dreptul meu de a fi 
începe cu tine
cu cel de lângă mine
pentru care mâna mea poate fi și a lui
umărul meu poate fi și al lui
sau sângele… 
(care refuză apă să se facă)

am ținut ochii închiși
și viața a trecut peste noi
asemenea unei viituri
lăsând demonii și slugile să se adune 
fără ca îngerii să ne fi șoptit ceva,
fără ca heruvimii să ne fi dat voie
să-l întrebăm pe Dumnezeu<
- Ce se întâmplă cu noi Doamne?

Patria care mă așteaptă acasă

Sufletul meu a plecat în căutare de țară 
când nu eram încă născut 
O furtună sau o liniște așezată pe gânduri 
era sufletul meu plecat în căutare de țară, 
când nu eram încă născut.

Era nevoie să știu dacă tălpile mele
vor avea pământul din care să înflorească 
când mama s-ar fi gândit să mă nască
Era nevoie să știu dacă tălpile mele
vor avea pământul din care să înflorească 

aveam nevoie nu doar de țărână

Adi Cristi
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aveam nevoie de patria care să mă aștepte acasă
cu visul împletit în urmă de coasă
aveam nevoie nu doar de țărână
aveam nevoie de patria care să mă aștepte acasă

vorbim despre nașterea locului 
de la care moarte a lipsit din începuturi
așa cum nu există popor fără urme în lut
vorbim despre nașterea locului 

aprind lumina pe trecerea noastră prin viață
văd noaptea cum gândurile mi le adapă
patria versului mormântul mi-l sapă. 
aprind lumina pe trecerea noastră prin viață

exist ca o flacără ce-și plânge tăciunii
cu țara ridicată-n înaltul rugăciunii
fac parte din mine și sinele meu din patrie
exist ca o flacără ce-și plânge tăciunii
cu țara ridicată-n înaltul rugăciunii.

Învățăm să vorbim despre ce am uitat 

astăzi vorbim despre lucrurile nevorbite
cum mai sunt tăcerile din genunchi
sau iubirile nezidite

vorbim despre ceea ce dragostea
nu ne-a dat voie să ținem minte
cum nici închisorile nu ne-au dat voie
să prindem pasărea în zbor
neavând ochii adâncimi de morminte

vorbim despre patrie 
cum mai putem vorbi despre deșteptare
despre trezire sau renaștere
cum mai putem vorbi despre Îngerul Gabriel
care ne aduce vestea 
și ne scrie povestea
între cei pedepsiți să fie stea
la rândul veșniciei să stea

învățăm să vorbim despre ce am uitat
de ridicol purtat prin piețele publice
cum a fost năucită patria
în care poporul era atât de confuz
având locul inimii spulberat
de mintea bolnavă a unui obtuz

astăzi vorbim despre țară
cu aceeași ușurință a curcubeului
ce dă roată peste noi
strălucindu-ne dragostea
și amintirea
cu lacrimile inocentelor ploi

Dragostea de țară nu te invită în pat
Fiecare își are iubita pe care și-o alege
și dragostea pe care o merită

nu tot timpul ce ai ales
este și ceea ce ai fi meritat să primești

dragostea de țară nu te invită în pat

și nici nu-ți face copii
este o dragoste dezinteresată
în care tu ești cel care dă
doar pentru ca țara să se simtă bine. 

Amintiri dintr-o epocă ciudată

Bunică-mea,
fie-i țărâna ușoară,
mă scula cu noaptea-n cap
să-mi arate urma stelelor 
care mi-au zgâriat adânc somnul
fără a da vina pe cineva
că pentru a avea lapte
trebuia să iau întunericul în piept
și să cobor sticlele
(sau o pungă goală)
cu semnificația țiitoarei
la rândul
din fața alimentarei din cartier

un gest firesc 
pentru vremurile acelea
în care lipsurile trebuiau bandajate
de ”grija părintească a partidului”
pentru viitorul 
nu a celor prezenți
ci a copiilor, copiilor noștri.

La un astfel de rând
stând cu ochii ațintiți 
în liniștea șirului de sticle 
am văzut
cum mă acoperă o umbră
asemenea unei păsări de pradă

era pătura cu care bunică-mea
încerca să oprească aerul rece de dimineață
să-mi îngroașe sângele
din ce în ce mai fierbinte
și mai plin de rușinea care mă devora
când fata aceea de lângă mine
la trei sticle distanță
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ar fi dorit să mă învelească 
cu mângâierea ei nemângâiată…
sau poate totul să fi fost doar o iluzie
reflectată în geamul unor amintiri
din acea epocă ciudată.

Luminița de la capătul tunelului

Pe străzile mânjite de negru
se încerca să se construiască
decorul nopții profunde
Fără nici o ieșire în dimineață
O noapte permanentă
mai grea și mai lungă
decât noaptea polară

O astfel de noapte
avea un întuneric total
lipsit de lumină
lipsit de speranță
Un întuneric 
care ar fi putut foarte bine
să țină locul
Mormântului - gropii comune
în care eram zidiți 
în ordinea adreselor de domiciliu
întreaga suflare a Patriei
atât cât a mai rămas în pieptul sleit
de mărețele realizări
care nu conteneau să mai scheaune
pentru a fi și ele luate în seamă.

Acea noapte totală
când luminița de la capătul tunelului
s-a dovedit că nu e locomotiva
ci speranța,
a fost pur și simplu dezmembrată
dar nu în milioane de puncte luminoase
ci în milioane de nopți 
la fel de negre și hâde.

Firul de iarbă te ridică

pe umerii mei te poți înălța
fără a fi îndeajuns 
înălțimii tale de arc carpatic

nu te uita la cât sunt de înalt
privește-ți visurile și năzuințele
pentru care 
firul de iarbă te ridică
atât cât patria să simtă
botul umed al mioarelor
poporului mioritic

Lumea cuvintelor interzise

Vin din lumea cuvintelor interzise, 
închise în frica de lumină
de a nu face victime colaterale…

cruce, biserică, frig, Dumnezeu
înger, foamete, Rege 
și multe alte substantive comune și proprii
erau scoase din uzul poemelor 
scăpate în libertate
cum mai erau scăpați fugarii 
dincolo de porțile lagărului

trăiam în țara cuvintelor interzise
în miezul cursei printre jaloane
nu aveam voie să fiu ceea ce visam 
cum nu aveam voie să-mi port visul de lesă
prin parcurile publice

despletite de sensuri 
cuvintele 
astfel chiluge
semănau cu capetele rase 
ale condamnaților 
cu ochii legați
cu spatele lipit de zidurile 
obișnuite cu moartea

până când am deschis ochii
și am văzut porumbelul 
care stăpânește zborul
și cerul
și dreptul de a fi solia de pace

sub astfel de aripi am regăsit cuvintele
pregătite să-nvie< ”Pe mine, mie redă-mă!” 
Patria suntem noi
Vinovat pentru mine sunt eu
așa cum vinovați pentru patrie 
suntem noi
cei care avem în sânge
nebunia de-a crede
că patria suntem noi,
doar cei care o ținem la loc de icoană
sau de veșnică pomenire
chiar dacă 
patria nu moare niciodată
noi fiind cei care ne dăm duhul 
în numele ei.

(grupaj de poeme din volumul ”Cu Patria în brațe”)
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Paulian[

~n v]rful picioarelor,
tiptil,
s[ nu te sperie,
au trecut anii..

Anii -
c]ini negri, zb]rli\i
;i fl[m]nzi,
au mu;cat, mereu,
din tine, 
h[lci de dorin\e
;i de credin\e.

Acum,
c]inii sunt s[tui,
;i stau tol[ni\i, undeva,
`n spatele t[u.

Nu-i vezi,
;i nici nu te ui\i la ei,
a;tep\i, doar
s[ li se fac[ foame iar
s[ s[ smulg[,
din nou, din
ce-a mai r[mas 
din tine.

Absen\[

E-o ardere rece, e-o sete nestins[,
Perpetu[-a;teptare-a ceva f[r[ chip,
Chemare t[cut[, mereu reaprins[,
O urm[ de talp[ pe-al m[rii nisip..

E-un gol ce a;teapt[ van s[ se umple,
De;i niciodat[ nu fost-a umplut,
E-o form[ ce-un duh ar voi s[ se-nt]mple
S[ vin[ ;i via\[ s[ dea unui lut.

E-o lips[, un preget, un somn f[r[ vise,
E-un strig[t ce doar `n[untru se-ntoarce,
Dar poate c[-a;a toate-acestea-au fost scrise
Din primele clipe de cele trei parce.

Amintire

~ntr-o diminea\[,
`n nisipul umed
a ap[rut urma
unei t[lpi
(pesemne a unui 
zeu sau zei\e).

Un val a trecut
peste ea,
umpl]nd-o cu ap[.

Apoi, `n alt[ zi,
valul a vrut
s[-;i aminteasc[
urma t[lpii, ;i-atunci
s-a cuib[rit din
nou `n ea,
ling]nd-o peste
tot cu limbile
sale de ap[.

Dar va, cu c]t
amintirea devenea 
mai clar[
cu at]t 
urma disp[rea.

~n cele din urm[,
n-a mai 
r[mas nimic
din forma t[lpii.

Zadarnic mai vine
valul, `n fiecare zi
c[ut]nd-o.

Cred c[ era mai
bine dac[
urma t[lpii
r[m]nea un mit,
de care
nimeni 
s[-;i aminteasc[...

Emil Dinga
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Eminescu murind

Se sparge-n buc[\i, orologiul, ;i timpul
Alearg[ bezmetic, sc[pat de m[sur[,
Se-nv]rte `n cerc, f[r[ rost, anotimpul,
Cuvintele mor, v[duvite de gur[.

De cer plou[ aripi, dar pas[rea nu e,
:i r]uri se-ntorc la izvoare, t[cute.
P[durile-n cuiburi de p[s[ri se suie,
Culorile-s negre ;i doinele mute.

Orfanele g]nduri sc]ncesc `ntr-o doar[
:i-n firul de iarb[ nu pot s[ mai urce.
Un criv[\ fierbinte din stele coboar[.
Luceaf[rul pleac[ pu\in, s[ se culce.

Eu nu am `n\eles

Eu nu am `n\eles c[-nmugureai,
C[-n pieptul t[u cre;te o prim[var[,
C[-ntreaga ta fiin\[-\i deschideai,
:i c[ viseai pentru `nt]ia oar[,

C[ a;teptai un semn de `nso\ire
Pe-un drum necunoscut de nic[ieri,
C[ tot ce e;ti, dorin\[ ;i sim\ire,
Ca pe-o ofrand[-ai vrut s[ le oferi,

:i c[ nimic din tot ce a pe lume
Un `n\eles n-ar fi avut dec]t
Dac[-mpreun[ le-am fi dat un nume,
:i ar fi fost de-ajuns numai at]t.

Dar n-ai plecat nicic]nd pe acel drum
Ce-nfiorat[-abia `l a;teptai,
~mb[tr]nit e timpul de acum.
Eu nu am `n\eles c[-nmugureai.

Nocturn[

Efemeride care-n hulpavul derizoriu
Mi-a scufundat sim\irea, ;i fapta, ;i dorin\a,
Spre-a-mi pune drept `n fa\[ nimicul iluzoriu
Ce-ascunde judec[\ii ;i g]ndului fiin\a,

Dispar sau se destram[, ca la o vraj[-anume,
C]nd se-ntunerice;te ;i noaptea-;i `ntr[-n drept,
Iar sufletu-mi prive;te ca la-nceput de lume,
:i g]nduri nasc `n mine, sim\iri se zbat `n piept.

Din apa neagr[-a nop\ii se isc[ o-ntrebare,
M[-nl[n\uie ;erpe;te, `n cerc, ca Uroborus,
C[ci n-are `nceput ;i nici un sf]r;it nu are,

:i orice fiin\are-o repet[, ca pe-un chorus.

"Puteam s[ fiu, la fel cum puteam ;i s[ nu fiu,
Ce ra\iune prima decizie-a ales?
Ce lips[, ce absen\[-am umplut, cu mine viu?
:i care-i al fiin\ei ascuns sub`n\eles?"

Un glas atunci, se-aude din h[u-ntunecat,
Ce pare c[ se isc[ de peste tot, mereu,
"Am vrut s[-mi fii oglind[ `n care s[ m[ cat,
C[ci singur n-am puterea s[-mi v[d al meu arheu"

Palimpsest

M[ p[turesc
`n mine `nsumi,
`n fiecare sear[.

Apoi, m[ a;ez, cu grij[,
peste `mp[turirea mea
de ieri, care este a;ezat[,
la fel de grijuliu, peste 
`mp[turirea mea de 
alalt[ieri...

Teancul a crescut ;i
nu se mai vede nimic
din ce am fost.
De fapt,
nici nu sunt sigur dac[,
lu]ndu-m[ pe cel
de deasupra,
m[ voi g[si pe cel
de deasupra,
m[ voi g[si pe cel
de dedesubt...

Este posibil, chiar,
ca toate p[turirile
s[ se fi amestecat
`ntre ele.

Nu m[ voi putea reg[si
niciodat[,
a;a cum am fost,
pentru nici o zi `n care
am fost.
Am fost?

Din volumul “Eu nu am `n\eles”, 
`n curs de preg[tire la Scrisul Rom]nesc
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Octavian Doclin

... și singură și incomparabilă
Adei, întotdeauna

Cu un picior deja în penultimul anotimp
încercînd biruitor viața ierbii
cu mîna dreaptă scormonind prea nervos
cuvintele acestui penultim poem
mai puțin tot mai puțin imberb
decît ignobil
mă gîndesc din ce în ce mai mult la tine
convins fiind că ultimul poem
pe care-l semnez nu destul de tîrziu
este deja scris în memoria ta
draga mea și singurul și incomparabilul meu

cititor.

Știuca

Stă vicleană
printre trestii la doi pași
de mîluri și mistere aburoase
la pîndă neagră stă și-așteaptă
cu gura ei de aur
să-nghită basmul peștișorii

la mal se-aude fîșîitul nopții
se sparge apa
știuca s-a închis în burta lunii.

Mercur

Blînd șireată se furișează iarba din ochi
ai putea să mai rămîi iubita mea ai

putea să mai rămîi
vom număra toate cuvintele rămase

ca mărgelele pe ață
părul tău se prelungește peste părul meu
cum mercurul cîntarului în mîna dulgherului
măsurînd piatra din capătul vieții

precum
sfîrșitul tuturor lucrurilor

Pata

din grădina minoră
a casei natale
a tăiat cu cuţitul
de argint al copilăriei
tulpina unei flori nenumite
de atunci pe mînă
i-a tot crescut
o pată de sînge ceresc
învăluindu-i-o
cum o mănuşă

Un singur lucru

Privesc cu ochii închiși și tulburi casa poemului.
Am folosit tot ce era de folosit.
Marmora albă pentru ce trebuia construit cu

marmoră.
Aur pentru ce-a fost de poleit cu aur
(mai ales orgoliul poetului de a sfida

libertatea divină).

Cuvinte – puține cuvinte
(doar cele ce mi-au fost descoperite
după nașterea ta din nou).

Mi-a mai rămas un singur lucru<
să obișnuiesc poemul să vorbească numai

atunci cînd trebuie.
Și doar dacă despre timpul în care a fost scris
se va spune că are înțelepciunea vremurilor

străvechi.

Sînge de vişin

Spăla în sînge de vişin 
în fiecare dimineaţă Cartea 
aşa cum săruta în fiecare seară 
semnul de pe umărul stîng al iubitei 
cu geamănul de pe umărul său drept 
din contopirea aceasta împotriva căreia nu se putea
opune 
un dat o poruncă din naştere 
se năştea întotdeauna un cuvînt nou 
găsindu-şi firesc locul lîngă celelalte 
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astfel că după spălarea de dimineaţă 
Cartea sîngera într-atît 
încît nici Stăpînul n-o mai putea citi 
de înţeles nu mai putea fi vorba 
uitată fiind mai repede decît crezuse

(trădată mai repede decît s-ar fi crezut 
gîndi surprins şi cu părere de rău Scribul).

Ciocîrlia, melcul şi copilul bătrîn

Copil, adesea, se culca pe dealul doclinului 
cum morţii satului din cimitirul din curtea bisericii 
păzea ciocîrlia în zborul ei halucinant spre cer 
cîntînd totodată într-un fel nemaiauzit pînă atunci 
mult mai tîrziu l-a înţeles şi i-a înţeles chemarea 
o privea şi-o asculta pînă o pierdea din vedere 
îl trezeau din visare doar coarnele melcului 
scoase anume să-l facă să vadă că pasărea 
revenea din înalt apropiindu-se 
întotdeauna de umerii lui fragezi pentru puţină
odihnă 
în acelaşi timp se auzea fluieratul locomotivei mărfa-
rului 
în altă depărtare îi număra şirul nesfîrşit de vagoane 
pînă cînd ciocîrlia nerăbdătoare îi şopti la ureche 
s-o urmeze surprins melcul văzîndu-se singur 
n-a înţeles niciodată trădarea copilului 
devenit deodată bătrîn încercînd să-şi reamintească 
imaginea coarnelor melcului din copilărie.

În apărarea lui Esau

La început a fost Cuvîntul.
Lipit cu geana de prima literă
a ieșit în lumină Poetul.
Cu pleoape tremurînde privea prin grădina

poemului.
Isvoare de lapte și miere țîșneau din locuri

umbroase.
Păsări de toate culorile cîntau prin copaci.
Prea obosit de multele viziuni ale Sale,
Cuvîntul cedă plictisit și sincer, dezinteresat

și aproape bătrîn
dreptul de întîi născut. 
Voi crea, singur, o altă lume, își spuse
mulțumit Poetul,
în timp ce frămînta, fericit și viclean,
una cîte una, în palmele lui,

literele.

La început a fost Cuvîntul – 
zîmbi, prefăcut, Poetul.

Neînţelegerea

Pe neaşteptate parcă
veni şi ziua sărbătorii
pe care o uitase
trăită numai în copilărie
cînd mama sa doar atunci
îl îmbrăca în haine noi
purtate de-acum înainte
doar duminica la biserică
unde învăţa cuvintele de aur
ori cum se întîmpla acum
la această sărbătoare
cînd în el se năştea şi creştea
fără să simtă şi să bănuiască măcar
bătrînul acela ciudat de mai tîrziu
neavînd un nume a-nume
avînd însă pe trup şi pe chip
ca nişte tatuaje de nedescifrat
semnele lui numai ale lui
de tînăr imberb
cu care se mîndrea mereu şi mereu
pînă cînd şi-a găsit femeia vieţilor lui
la un singur lucru nu s-a aşteptat
cînd a ajuns şi el bătrîn
nu s-au mai putut înţelege

cuvintele le erau 
din vremi şi lumi diferite.

Clopotul

Copil
urca în clopotniţa bisericii
împreună cu clopotarul satului
fascinat de măiestria mîinii acestuia
cu care trăgea sfoara clopotului
legănîndu-l dintr-o parte în alta
limba lui îl făcea să scoată anume sunete la amiază
altele la vecernie
şi în alt fel bătea dimineaţa
astăzi numai dangătul acela unic
îi răsună spărgîndu-i timpanul
al limbii bătînd clopotul
doar în dungă
înştiinţînd vreo primejdie iminentă
dangătul acela doar îl aude
şi numai atunci cînd se naşte poemul
semn că se va naşte poema
precum acum.
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DINCOLO

cum se leapădă
frica răul boala urâtul –

uscăciunea din suflet
uitată rămâne

în prag

uitate rămân toate
în strania frumusețe
a golului 

dincolo

O LINIȘTE STRANIE

ar trebui să fii tu
ar trebui să fie
lucruri 

numere 
nume

dincolo de gol
o liniște stranie

VEDUTĂ

universuri
în fugă roșietică
spre locul unde-ar
putea fi marginile și
singurătatea punctului
de început –

golul neștiut
de dincolo de timp

SOL

nevrednic
de sărbătoarea iluminărilor
străin
în capilarele timpului
ars
de tentația golului

vestește amurgul

CLIPA ÎNGERULUI

însemne pe cer
morile părăsite de vânturi
ard în amurg
șiraguri pe orizont

parcă se desfășoară
un alfabet secret –

nu-l poți cuprinde
mi-ai șoptit
nu acum
așteaptă clipa îngerului

LOCUS SOLUS

nu găsești cuvântul
care să ți-l apropie

o imagine-i doar
cel aflat dincolo

acel ceva
de negândit

Constantin Nov[cescu 
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singur
într-un loc fără loc
care înfioară nimicul

inefabilul
unul

LIMES

dincolo în limburi 
hotar
(aspre teritorii
la marginile minții)
domnește frica și uitarea și boala

gândul caută zadarnic iluminarea
în preajmă 
sub locul de joacă al zeilor
cuvântul se închide în sine
fantasmele bolesc uitate în timp

vinovat eterul curge-n clepsidre

BALANS

când se leagănă
uriaș cerul

privirea alunecă în gol
privirea de dincolo de el
înfioară nimicul 

DICTEU

ar putea fi străpungerea
ochiul înghețat

mâna arzând în eter
mirosul pătrunzător
al nimicului

totul este

* * * 

drumurile cerului deschise –

zbor de păsări albastre fără nume 
chemându-te
dincolo de teamă uimire neliniște
în fața deschiderii minții 
spre lucruri 
forța mâinii tale ocrotitoare

și zâmbetul 

* * * 

fără grai fără patimă
cu ochiul aprins
în sâmburi de lumină

teurgul

ONEIROS

parcă e vis<  
roți cu aripi
mâini străine
fură pașii pierduți devorând clipa –

zboară-ntr-un cerc
tot mai departe de orizont

sub ochiul uimit fără
liniște

cu gând de pătrundere
în alt timp din tărâmul
roților cu aripi

VESTITOR

un glas străfulgeră pustia 
la vămile tăcerii nu-s păzitori
un ecou lovește în suflet
precum lumina-n oglinzi

departe peste crestele de nisip
ochiul nu poate pătrunde
miresme străine stăpânesc orizontul
pasul e șovăielnic gândul sterp –

un glas străfulgeră pustia

CĂUTAREA NUMELUI

sub crustă sângerie de lumină
orizontul
corăbii în somn
tăcerea necruțătoare
a îngerului

timpul ce arde

călător sunt  înspre locul
salvării zeului
pe-atâtea trepte-n adâncuri
mereu în căutarea numelui
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Chiar dacă exegeza operei lui Matei Vişniec nu a
depăşit cu mult faza începuturilor, critica literară a
reuşit să sesizeze unele particularităţi ale discursului
lui liric, inclusiv unele care privesc trecerea de la po-
ezie la dramaturgie.

Matei Vişniec a început cu poezie, a trecut la dra-
maturgie, dar s-a preocupat între timp şi cu romanul
urmând, în succesiunea vârstelor creaţiei literare, bi-
necunoscutul traseu stabilit de Camil Petrescu. El
apare astăzi ca un creator care „jonglează cu genurile
literare” (Interviu cu Ciprian Măceşaru, Accente,
12 decembrie 2011), abordându-le pe fiecare la in-
tervale și în proporții adecvate.  

Începută cu poezia, exegeza critică a creaţiei lui
Matei Vişniec a identificat deja trăsături pertinente
ale liricii sale, care-l recomandă ca exponent proe-
minent al mişcării optzeciste, dar şi particularităţi
care-l califică drept atipic. (Bogdan Creţu, Un op-
tzecist atipic, editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2005)  

Din perspectivă dramaturgică devine interesant
şi util de identificat, în primul rând, ce dimensiuni
ale liricii sale se regăsesc în expresia dramatică şi,
eventual, ce prefaceri suportă acestea  pentru a deveni
compatibile cu convenţiile genului. 

Înainte de reiterarea opiniilor critice este prefe-
rabil, şi cât se poate de profitabil, să urmărim părerea
autorului însuşi despre poezie şi despre raporturile
ei cu dramaturgia. În repetate mărturisiri din gene-
roasele lui interviuri autorul declară că a iubit şi iu-
beşte poezia, chiar dacă, în comparaţie cu mulţi conf-
raţi de generaţie, nu a scris până acum decât cinci
volume, substanţiale însă, apreciate de critica literară
şi distinse cu merituoase premii< La noapte va ninge
şi Oraşul cu un singur locuitor (Albatros, 1980,
respectiv 1981), primul distins cu premiul editurii
omonime,  Înţeleptul la ora de ceai (Cartea Române-
ască, 1984), distins, în 1985, cu premiul Uniunii Scri-
itorilor pe anul 1984 și, la distanță de aproape două
decenii, Poeme ulterioare, (Cartea Românească,

Alexandru Zotta

Lirică ;i dramă în creaţia lui Matei Vişniec 
„... o piesă fără o dimensiune poetică este o piesă stearpă”
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2000), autorul fiind de părere că o carte de poezie e
bine să apară la un interval mai îndelungat, ca să
poată reflecta acumulările în cunoaşterea şi recepta-
rea schimbărilor din conştiinţa și sensibilitatea  prop-
rie şi din raporturile fiinţei cu lumea.  

Într-o mărturisire din mai 2004, autorul notează,
cu privire la poezie< „Timp de peste douăzeci de ani
am iubit-o. De pe la vârsta de 11 ani, când am scris
prima poezie şi am publicat-o într-o revistă şcolară
din Rădăuţi.” Comparaţiile prin care îşi concretizează
imagistic pasiunea pentru poezie edifică asupra in-
tensităţii acesteia< „Ca un nebun am iubit-o”, „Ca un
câine bătut am iubit-o,...  ca un vagabond  care-şi iu-
beşte libertatea, ca un hoţ de cai ce-şi iubeşte calul
furat ...” Intensitatea acestei iubiri sporeşte mereu şi
nu-şi găseşte potolirea< „Iar după fiecare poem izbutit
sufeream şi mai mult întrucât mi se părea că nu
schimbă imediat şi în mod radical mersul istoriei şi
faţa lumii...”

Mă întreb dacă, nutrind asemenea aspiraţii, poetul
ar putea ajunge vreodată mulţumit. Dar e în firea ar-
tiştilor veritabili să nu se mulţumească niciodată cu
ceea ce au realizat, lucru ştiut cel puţin de la Meşterul
Manole încoace! Artistul autentic este totdeauna un
perfecţionist ;i deîndată ce a terminat o operă, el
însuşi are sentimentul că se putea şi mai bine. Medi-
ocritatea suspectează astfel de atitudini şi, fireşte, nu
agreează perfecţionismul, deşi tocmai prin virtuţile
acestuia orice creaţie desăvârşită, indiferent  din ce
domeniu,  poate să întrunească exigenţele condiţiei
artistice, iar „meșterul” să devină „maestru”. 

Faţă de funcţiile formative şi performative ale po-
eziei aşteptările autorului sunt de altitudine deosebit
de ridicată, din moment ce urmăreşte ca poemele să
producă schimbări radicale şi imediate, să modifice
mersul istoriei. La un poet optzecist acestea sunt de
înţeles> presiunea totalitarismului a impus generaţiei
o astfel de atitudine. Nu însă în exclusivitate. 

În discursul liric al optzeciştilor formei  de per-
soana a treia cu valoare impersonală, corespunzătoare
lui „on” din limba franceză, îi este preferată forma
persoanei a doua, şi ea cu valoare impersonală  mai
întâi, dar și ca identitate a unui destinatar, un TU
căruia EU-l liric i se adresează direct în scopul per-
suasiunii, al determinării de a participa la  dezbaterea
actualităţii şi, mai cu seamă, al trecerii la acţiune. Se
configurează astfel o structură dialogică a poeziei,
ceea ce apropie discursul liric de  expresia dramatică.  
La unii poeţi, postmoderni cu deosebire, pe lângă
vocea  eu-lui liric, apar şi alte voci, ale unor personaje,
exprimând puncte de vedere şi argumente reieşite
din experienţe particulare. Cum autorului, erijat în
condiția de dirijor  sau regizor al acestor voci,  îi
revine  sarcina de a asigura coerenţa ansamblului,
poemul se configurează ca un fel de „monolog poli-

fonic”, nu prea îndepărtat formal de accepţia  conferită
acestui concept de Nicolae Steinhardt. 

Urgenţa schimbărilor așteptate imprimă poeziei
tensiuni accentuate, care deplasează lirismul spre
dramatic. Instrument definitoriu pentru democraţie,
dialogul se resimte în structura polifonică a poemelor,
în apariţia unor voci cu o oarecare identitate, diferită
de eul liric, pe care-l confirmă şi completează sporind
şi diversificând argumentaţia. Importantă cu deose-
bire este însă prezenţa unui destinatar al discursului.
Prin simpla lui prezenţă acesta aduce discursul în ac-
tualitate, condiţie  importantă a dramaturgiei. Alice
Voinescu observa că „timpul specific operei drama-
tice este actualitatea”.  

În dramaturgia lui Matei Vişniec destinatarul dis-
cursului apare sub forma unui interlocutor tăcut.
Deşi e interpretată de obicei ca acceptare a situaţiei,
există chiar şi în dramaturgia tradiţională precedente
în care tăcerea devine expresie a revoltei. În drama
istorică Boris Godunov de Aleksandr Sergheevici
Puşkin poporul, care apare tocmai ca un astfel de
personaj tăcut, („Poporul tace”), îşi exprimă prin
tăcere dezaprobarea faţă de uzurparea tronului,
sancţionând lipsa de legitimitate a puterii astfel
dobândite.  

Sub identitatea de „muta persona” tăcerea exprimă
rezervele sau dezacordul faţă de un discurs, oricât de
patetic, urmărind convertiri sau acceptări. Este un
mod de relativizare şi discreditare a discursurilor ide-
ologice,  mai cu seamă în totalitarism> şi totodată un
motiv de a adopta o atitudine antiretorică, de a de-
nuda discursul literar de ambiguităţi obscurizante.
Optzeciştii au reproşat scriitorilor anteriori astfel de
practici sub care s-ar fi ascuns compromisul implicat
în cunoscutul „establishment”. 

La compromiterea totală a unui astfel de discurs,
perpetuat şi în actualitate, se ajunge în piesa Sufleurul
fricii>  obsedat de ideea conspiraţiei, personajului i
se pare că fiecare individ, fie şi ocazional întâlnit,
deţine un rol într-o „conspiraţie universală”, iar lui îi
revine misiunea să o divulge în orice împrejurare.
Redus la condiţia obiectuală de marionetă, de „păpuşă
gonflabilă”, interlocutorul nu intervine cu nimic în
discurs> serveşte însă de oglindă în care se reflectă
imaginea unui demagog. Din perspectivă estetică
piesa reprezintă un „anticlimax”, procedeu potrivit
răsturnării ironice de situaţie. Definitorie pentru acest
procedeu comic este celebra maximă antică< „Partu-
riunt montes, nascetur  ridiculus mus!”

Şi în teatrul românesc personajul are o ascendenţă
îndelungată. Mircea Ghiţulescu a stabilit filiaţia aces-
tui tip comic de la Nae Gâscănescu din monologul
Gură-Cască om politic de Vasile Alecsandri, la Conu
Leonida al lui Caragiale. Seria tipologică poate fi
completată cu Clevetici Ultrademagogul, Sandu Na-
poilă Ultraretrogradul, demagogi şi carierişti care
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populează cu deosebire comedia noastră satirică, ali-
mentată din plin de subiecte inspirate din realitatea
politică. Candiano Popescu, Rică Venturiano întăresc
pecetea caragialeană pe această tipologie. În perioada
posttotalitară şi postmodernă seria tipologică se
completează şi se performează prin figura de „co-
mentator politic”, dacă nu și cu cea de „mediator”,
obedient la diverse forme de putere sau, pur şi simplu,
maniac. La Matei Vişniec mania logocentrică se do-
reşte un discurs denunţător al unei imaginate cons-
piraţii universale, de care nu scapă nici un personaj,
fie el şi întâmplător prezent, indiferent în ce situaţie.
În aceeaşi postură ajung şi numeroşii profeţi ai
nesfârşitului şir de apocalipse moderne şi postmo-
derne, propăvăduitori ai unui discurs menit să imp-
lementeze frica în conștiința omului contemporan.
Nota personală a aşteptărilor poetului este însă ur-
genţa. Sub presiunea urgenţei tensiunea aşteptării
imprimă liricii lui intensităţi deosebite. Din această
urgenţă iau naştere situaţiile dramatice acute ale te-
atrului lui Matei Vişniec. Trecerea s-a făcut oarecum
organic, firesc, prin acumulare de tensiune exis-
tenţială până la intensităţi ce-şi cereau o expresie cu
impact social mai amplu şi mai intens, pe care teatrul,
prin contactul direct cu un public mai numeros, o
oferă în mai mare măsură decât lirica, destinată co-
municării interpersonale. Schimbarea este mărturisită
cu sinceritate de autor< „Treptat, fără să-mi dau
seama, poezia mea s-a transformat în teatru, a fost
aspirată de piesele mele, s-a topit în replicile perso-
najelor mele”.

Între imperativul schimbării urgente, cu deosebire
într-o societate totalitară, şi înfăptuirea acesteia apare
o disjuncţie> se instituie o polaritate dramatică, de-
venită o ecuaţie particulară a teatrului lui Matei Vişni-
ec< tensiunea între aşteptare şi urgența evenimen-
tului.  

Relaţia se prefigurează mai întâi în lirică. O ilust-
rează din plin poemul Corabia, deseori citat de critici
și comentatori. Scufundarea corăbiei se produce mult
mai lent decât o aşteptau călătorii care trăiesc printr-
un fel de „înrobire rituală”, (caracteristică societăţilor
în descompunere, după cum precizează Jean Danie-
lou), momentul îndelung amânat al sfârşitului, sur-
venit până la urmă înaintea evenimentului. Aşadar,
sfârşitul personajelor intervine fără ca evenimentul
aşteptat să se producă. Este o situaţie ce contrazice
orizontul de aşteptare enunţat de la începutul poe-
mului. Strategia poetică astfel desfăşurată este carac-
teristică poeziei lui Matei Vişniec, discursului său
liric> finalurile poemelor contrazic deseori orizontul
de aşteptare constituit în desfăşurarea lor. O astfel de
strategie este pe deplin compatibilă cu tensiunea şi
conflictualitatea dramatică şi, pe această cale, trecerea
de la lirică la dramă se produce fără impedimente. 
Poemul configurează două planuri, ca două oglinzi
paralele, care alunecă în acelaşi sens, dar cu viteze

diferite. Scufundarea anunţată ca iminentă se produce
mult mai lent decât consumarea existenţei pasagerilor.
Efectul aşteptat într-un plan se produce în celălalt.
Este o răsturnare de situaţie, caracteristică comediei,
dar care, prin ironie, trece în dramă existenţială. Fi-
nalul reprezintă cu totul altceva decât aşteptarea con-
figurată, are efectul contrariu. Tehnica oglinzilor pa-
ralele întreţine tensiunea lirică, dar inversarea efec-
tului, potrivit răsturnării de situaţie o preface în ten-
siune dramatică. Important este de asemenea că ima-
ginea corăbiei şi a pasagerilor este realizată fără es-
tetizare, cu o retorică minimală, (doar repetiţia ele-
mentelor ce sugerează trecerea timpului), prin redarea
reportericească, aproape directă a realităţii. Atenţia
este canalizată spre procesul însuşi, spre efectul ironic
al aşteptării< pasagerii aşteaptă un final care vine pe
altă cale decât cea anunţată. Disjuncţia dintre aştep-
tare şi eveniment atrage atenţia asupra procesului
scufundării. 

Ca un existenţialist autentic autorul nu se arată
aproape niciodată interesat de cauze, ci mai degrabă
de fenomene ca atare, eventual de desfăşurarea unor
procese care aduc schimbări, de efectele şi conse-
cinţele acestora. Cauza acestui proces trebuie căutată
mai degrabă în afara poemului, în ceea ce textul doar
sugerează, dar contextul evidenţiază. 

Dacă urmărim simbolul corăbiei într-un context
cultural cât mai amplu, presupus de ambiţioasa epis-
temă postmodernistă, ne oprim cu destul profit la
poemul cunoscut al lui Horaţiu< „O navis referrent
in mare te novi / fortiter occupa portum. Nonne vides
ut / contra Patriae o, latris?” Imagine alegorică a sta-
tului, corabia transportă semnificaţia horaţiană  în
poemul postmodern. 

Continuând şi extinzând investigaţia contextuală
putem identifica şi pretextul invocării imaginii ale-
gorice a corăbiei în actualitatea textului. De altfel
acesta reuşeşte să substituie absenţa  identificării/
precizării cauzei. Literatura proletcultistă cunoştea
o altă actualizare a motivului corăbiei> aspirând utopic
spre un destin imaginat obligatoriu fericit, poetul
face elogiul corăbiei, dar mai ales al cârmaciului,
ajungând la cultul personalităţii, frecvent în anii to-
talitarismului< „Mândră corabia, meşter cârmaciul!”
(Zaharia Stancu). Provocarea atrage, prin contrast,
replica postmodernă.    

Putem constata aşadar, la nivelul alegoric al lec-
turii, în scufundarea lentă a societăţii totalitare, dec-
linul şi finalul ei ineluctabil şi indubitabil. Mesajul
antitotalitar se insinuează cu discreţie.  

Cititorul este invitat să reflecteze nu la cauze, si-
tuate în afara textului, ci să constate efectul. Călătorii
de pe corabia în derivă se găsesc în situaţia de pacienţi,
de victime virtuale, care devin reale. Este un mesaj
discret insinuat în tensiunea şi contradicţiile textului,
în contrastul dintre cele două oglinzi ale lumii< corabia
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în lentă scufundare, care devine supravieţuire, şi pa-
sagerii într-un proces de aşteptare, care devine dis-
pariţie, neantizare. Destinul unui termen s-a trans-
ferat celuilalt. Corabia supravieţuieşte corăbierilor.
Răsturnarea de situaţie, de efecte mai exact, seamănă
cu răstălmăcirile moderne, argheziene sau soresciene
ale fabulelor clasice. 

Alex Ştefănescu a sesizat în poeziile lui Matei
Vişniec prezenţa unei structuri de fabulă cu morală
implicită, fără a dezvălui însă mecanismul prin care
este implicată sentinţa morală şi nici răsturnarea iro-
nică de situaţie specifică fabulei moderne. Nicolae
Manolescu a făcut o apropiere de poemele cu tâlc ale
lui Marin Sorescu, alt poet devenit dramaturg remar-
cabil, inovator în dramaturgia noastră, şi el un pre-
cursor al postmodernismului, cu merite incontesta-
bile în performarea structurii şi a discursului dra-
maturgic românesc. Acestea şi unele alegorii, mai
puţin transparente, constituie nuclee din care s-a dez-
voltat mai târziu structura parabolică a multora dintre
piesele lui Matei Vişniec.

Aspecte mai evidente, ţinând de forma poeziei, a
reţinut şi comentariul literar de dată mai recentă,
îndemnat să revadă lirica autorului după succesul
său impresionant din teatru< „Poeziile au personaje,
iar ideile lor, dialogurile lor sunt tot atâtea în-trupări
ale spiritului poemului.” (Maria Popescu-Butucea,
Înţeleptul la ora de ceai vol. Oraşul cu un singur lo-
cuitor, Paralela 45). Prezenţa personajelor, structura
dialogată a discursului, aspectul de fabulă, interesul
pentru o răsturnare de situaţii sunt elemente care
apropie poezia de teatru. Nu e prima dată când ajun-
gem să ne întrebăm dacă fabula, cu dialog şi perso-
naje, cu răsturnări de situaţie şi cu un mesaj etic
expres nu este mai degrabă o specie dramatică.   

Se impune totuşi o anumită circumspecţie faţă de
afirmaţia scriitorului, citată anterior, cu privire la tre-
cerea poeziei în teatru, care îndeamnă la o analiză
ceva mai atentă. Reţinerile apar faţă de precizarea că
„poezia s-a topit în replicile personajelor mele”, adică
faţă de trecerea retoricii din lirică în teatru. Se impune
analiza retoricii textelor dramatice ale autorului.   

În primul rând e deja cunoscută antiretorica liricii
sale, respingerea ornamentaţiei stilistice, a decoraţiei
imaginii, a „vorbirii frumoase”, a ceea ce la retorii la-
tini însemna „dolce et decorum”. Din lectura multor
texte dramatice nu am reţinut relevanţa deosebită a
replicii, nici în piesele erotice ale autorului, care în
general reclamă o retorică mai nuanţată, mai apro-
piată de lirică, precum Frumoasa călătorie a urşilor
panda povestită de un saxofonist care avea o iubită
la Frankfurt, nici în scenele erotice sau thanatice din
piesele războiului din fosta Jugoslavie, şi cu atât mai
puţin în piesele ideologice ale autorului cum este, de
exemplu, Istoria comunismului povestită pe înţele-
sul debililor mintali. 

Fără a exclude unele realizări retorice, cu deosebire
insolitarea  unor momente de tăcere în dialogul te-
atral, replici cu un pronunţat relief estetic, care să
tindă spre limbaj paremiologic, poate chiar spre afo-
rism, (de tipul shakespearian< E ceva putred în Da-
nemarca, sau măcar Ofelia, du-te la mănăstire! şi nici
ca la Ionescu< Şi opusul este adevărat!), deci care să
actualizeze sau să permanentizeze situaţii ori prefaceri
exemplare, devenind astfel memorabile,  nu se
întâlnesc prea des în dramaturgia sa. Rețin însă replica
„A dispărut intersecția” din Paparazzi...., care ilust-
rează  motivul oglinzilor paralele și care imprimă
metaforei poetice un caracter diaforic, deschis, în
concordanță deplină cu specificul expresiei drama-
tice.  

În privinţa lirismului din teatrul său s-au exprimat
şi păreri mai tranşante. În articolul Vedeniile lui
Matei Vişniec (Revista 22, Cultura, 08.04.2002), Mir-
cea Iorgulescu afirmă< „dramaturgia  lui Matei Vişniec
e însă lipsită de orice formă de lirism. O rigoare tăio-
asă şi eficientă  însufleţeşte  universul de vis delirant
al acestor  piese, unde absurdul capătă o stranie  cons-
istenţă”.

Poate că afirmaţia trebuia  mai nuanţată> vom
vedea însă că, în teatru, cel puţin, lirismul nu se re-
alizează numai la nivelul retoric. Se pare că retorica
pieselor lui Matei Vișniec nu excelează prin lirism,
ori că trăirile lirice sunt altfel exprimate sau sugerate,
că ele se găsesc pe alte paliere ale  construcţiei dra-
matice> sunt efecte ale situaţiilor, elemente de atmos-
feră, deseori sugerate de tăcerile „cehoviene”...   

Cu toate acestea Doina Magearu a scris o carte
intitulată Mirajul cuvintelor calde, (Editura ICR,
2002),  în care sunt ilustrate și analizate și structuri
retorice purtătoare de lirism. Din lectura textelor am
observat că astfel de structuri sunt prezente  în piesele
cu subiect erotic, un exemplu bun fiind Frumoasa
călătorie a urşilor panda povestită de un saxofonist
care avea o iubită la Frankfurt, relevanţă mai ac-
centuată având însă şi aici structurile eliptice, al căror
sens se întregeşte prin ocurenţa celorlalte componente
ale textului, prin teatralitatea  acestora. 

Chiar dacă depăşeşte „limitele interpretării”, lucru
recunoscut şi de dramaturg, analiza întrutotul re-
marcabilă a aceleiaşi piese întreprinsă de Irninis Mi-
rincioiu pune în evidenţă lirismul ei accentuat, soli-
citat de un eros dezvoltat la intensităţi şi altitudini
metafizice, fără a identifica însă structuri retorice de-
osebit de pertinente. Dimensiunea onirică a erosului,
sugestiile numerologiei, apelul la gândirea filosofică
orientală induse cu subtilitate în analiza autoarei,
pun în evidență surse și aspecte lirice dintre cele mai
substanțiale precum și strategii auctoriale discrete.
Interpretarea în acest caz devine o prelungire a tex-
tului, situație salutară pentru dimensiunea  culturală
a criticii literare. 
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Un aspect retoric interesant prezintă titlurile lungi
ale pieselor lui Matei Vişniec. Despre acestea s-a ob-
servat că sunt „tandre şi muzicale ca un refren de
jazz”, ori „naive şi neobrăzate, ca un copil ce vorbeşte
când nu trebuie”, dar şi că de multe ori seamănă a
„tiflă  biruitoare şi  răzbunătoare”. (Mirela Nedelcu-
Patureau< Pur şi simplu un dramaturg,  p.275). De
la un prim contact se observă că acestea au o confi-
guraţie retorică mult mai pronunţată decât replicile
personajelor, cu toate că lungimea lor nu le reco-
mandă memorizării lejere. S-au făcut  deja destule
observaţii despre acest aspect, chiar şi versuri paro-
dice. Dincolo de valorile retorice  titlurile au şi o altă
funcţie.  

Multe  dintre  ele sunt fraze narative, parafraze
care redau în bună parte conţinutul piesei. Rezumarea
şi anticiparea unor momente  din trama piesei pentru
a deschide astfel un orizont de aşteptare şi, mai cu
seamă, de receptare, reprezintă performarea post-
modernă a unor procedee de sorginte iluministă. 

Autorul însuşi consideră că din lungimea titlului
spectatorul sau cititorul va reţine cel puţin un frag-
ment, care-l va atrage sau provoca mai mult. Cu alte
cuvinte fragmentarismul e luat în seamă chiar din
titlul piesei. În titluri se găsesc nuanţe retorice inter-
esante> acestea redau uneori naivitatea percepţiei in-
fantile, precum piesa Bine, mamă, da’ ăştia povestesc
în actu’ doi ce se întîmplă-n actu’-ntâi, unde sub
masca inocenţei infantile se ascunde o ironie discretă
la adresa practicilor regizorale, „parodică la  adresa
teatrului, a regizorului care poate renunţa la unele
personaje... poate compune personaje noi... poate
înlocui orice replică şi poate renunţa la orice replică,
poate renunţa la spiritul piesei întrucât acesta se află
în litera ei... etc, poate modifica orice în afară de titlul
piesei”. (Alina Nelega< Titlul piesei este sacru!)

Nu numai din inerţie tradiţională, ci şi din reale
condiţionări psihice ale mecanismului memoriei ci-
titorul sau spectatorul restrânge şi modifică titlurile
lungi. Procedează la fel şi regizorii şi actorii, folosind,
mai întâi pentru uzul intern, formule prescurtate, de
tip sintagmatic, care corespund expresiilor metaforice
sau simbolice specifice poeticii titlurilor< Femeia ca
un câmp de luptă, Cuvântul progres, Europa comp-
let, Orient express, sau reducându-l la numele per-
sonajului în cazul unor piese de tip portret< Cioran,
Meyerhold, Cehov..., inclusiv „piesele ideologice”
de tipul Istoria comunismului...

Se poate spune însă că retorica nu e partea tare a
dramaturgiei lui. Critica a observat relativ repede
această caracteristică a teatrului lui Matei Vişniec,
neaşteptată la un poet, fie el şi atipic. Mircea Ghiţules-
cu apreciază că în Păianjenul în rană „replicile nu
mai păstrează orgoliul ideilor gata formulate” ca la
Marin Sorescu, (probabil criticul se referă la limbajul
paremiologic sorescian), şi că „retragerea emoţională”

a autorului se bazează şi pe „un total dispreţ faţă de
replica bine scrisă”. Dincolo de aspectul categoric al
acestei aserţiuni să reţinem atitudinea anticalofilă a
dramaturgului,  situată în continuitatea concepţiei
lui Camil Petrescu, motivat de preocuparea pentru
autenticitate în discursul dramatic.  

După opinia aceluiaşi istoric al dramaturgiei no-
astre, explicaţia  constă în natura de „teatru trans-
verbal, ce comunică nu prin autonomia replicilor, ci
prin solidaritatea lor.” O astfel de modalitate de teatru
este la rândul ei „rezultatul deprecierii  extreme a li-
teraturii” şi al  „epocii audiovizuale ce nu iartă niciun
exces de locvacitate.”   

Criticul a sesizat schimbarea modalităţii de teatru
în condiţiile  proliferării imaginii, afirmând că dra-
maturgul scrie „un teatru al regizorului şi nu al scri-
itorului”, schimbare ce ar explica şi „trecerea de care
se bucură dramele lui Matei Vişniec.” 

Tot el observă însă particularitatea, esenţială în
ultimă instanţă, a lirismului din teatrul lui Vişniec<
„dacă poezia sa era foarte teatrală, teatrul său  va fi,
prin consecinţă, plin de poezie. Nu este vorba de po-
ezie în sensul calofil al termenului,  ci de o  metafizică
a textului care îl face  inimitabil.”

Către aceeaşi idee conduce şi observaţia lui Horia
Dulvac< „Energia  care le animă se găseşte nu în in-
teriorul lor, ci în altă parte – identificarea acestui
locus la Matei Vişniec ar putea fi cheia oricărui me-
canism critic sau de înţelegere”. (Matei Vişniec< Re-
alitate dramatică şi loc secund,  în Omniscop, revistă
Online, 1 martie, 2011).

Aşadar sursele lirismului trebuie căutate și dincolo
de retorică, în alte dimensiuni sau pe alte paliere ale
textului, eventual în sugestiile pentru celelalte com-
ponente ocurente în arta spectacolului. 

E adevărat că piesele lui se disting printr-o accen-
tuată teatralitate, dimensiune care, facilitată de teh-
nologii moderne ultraperformante, s-a accentuat şi
s-a diversificat extrem în momentul actual. Şi datorită
acestor prefaceri spectacolul din fotoliu, în care lec-
torul piesei are libertatea şi posibilitatea să-şi imagi-
neze scena, manieră întâlnită în cultura occidentală,
în speţă în cea franceză, nu mai este posibil. S-a
schimbat însă şi condiţia autorului de prim regizor
al pieselor sale, cum spunea acelaşi Camil Petrescu.  

Cum totuşi, teatrul mai ţine încă, dacă nu tocmai
în primul rând, de literatură, nu este lipsit de interes
să urmărim şi modul în care literatura îşi ia revanşa
în faţa imaginii, reuşind să-i transpună efectele în
cuvinte. Emfaza replicilor romantice, care odinioară
aducea actorul la rampă, patetismul trăirilor eroizante
din dramele istorice nu mai sunt de căutat în teatrul
actual, inclusiv al lui Matei Vişniec. Un poet provenit
din acelaşi spaţiu bucovinean declara cu câteva de-
cenii înainte, anticipând totodată prezenţa interlo-
cutorului din poezia  postmodernă< „E prea târziu să
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fii Napoleon. / S-au dus armatele de cavalerie. / Sunt
cel mai simplu ţap ispăşitor /  Stimate domnule, sunt
cap de serie”. (Adi Cusin)

Nici simetria structurilor paremiologice ori struc-
tura, lingvistic închisă, a aforismului din confruntările
de idei ale dramelor de dezbatere etico-filosofică nu
mai sunt întrutotul actuale. Apare în schimb fractu-
rarea frazei şi chiar a cuvântului, vorbirea nearticulată
și frecvenţa eliziunilor, procese de ordin fonetic, exp-
rimând locul din ce în ce mai limitat pe care agresi-
unea imaginii i-l mai acordă cuvântului în spectacol,
dar totodată ilustrând şi aspecte sugestive pentru
stările de degradare la care ajung lumea şi fiinţa în
contextul civilizaţiei actuale. Pentru aceasta se cere
şi din partea actorilor actuali alt tip de exerciţiu, re-
comandat de autorul însuşi în volumul Cabaretul
cuvintelor. Exerciţii de muzicalitate pură pentru
actorii debutanţi (Cartea Românească, 2012). Cartea
cuprinde „un fel de poeme în proză care pot fi spuse
şi pe o scenă”, despre  care  autorul mărturiseşte< „Mi
s-a părut interesant să personalizez şi să antropo-
morfizez cuvintele, adică să le dau însuşiri umane, să
le atribui chiar emoţii şi contradicţii umane”.  

Probabil în legătură cu acest aspect Alex Ştefănes-
cu observă că „puţini poeţi de azi reuşesc să restau-
reze, ca Matei Vişniec, autoritatea originară a cuvin-
telor.” Relativitatea modernă, pe de o parte, pragma-
tismul şi ludicitatea postmodernă, pe de alta, au ac-
centuat relativitatea relaţiei dintre semn şi sens s-a
ajuns chiar şi la aserţiunea că „nu există cuvinte, ci
numai întrebuinţări”, cum afirmă filosoful Leonard
Wittgenstein. 

Dramaturgul nu ajunge la poziţii care să ignore
autonomia cuvântului> dimpotrivă se străduieşte să
reveleze valorile expresive ale cuvintelor prin con-
textualizări de diversitate apreciabilă, recomandate
tinerilor actori poate tocmai în efortul de a opri iz-
gonirea cuvântului din teatru, de a limita efectele te-
atrului transverbal, şi de a preîntâmpina triumful
imaginii în raport cu cuvântul. Ideea apare mai amplu
și mai pregnant ilustrată în romanul Negustorul de
începuturi de roman. 

Cartea lui pare un fel de dicţionar pragmatic de
semantizare contextuală a cuvintelor. La condiția în
care a ajuns limbajul în zilele noastre o asemenea
preocupare din partea unui scriitor este salutară. Aso-
ciată cu grija pentru evitarea limbajului vulgar, care,
sub diverse acoperiri, care de care mai originale,
abundă în literatura postmodernă, întreprinderea lui
Matei Vişniec este cu atât mai mult de apreciat. Pe
această cale autorul găseşte resursele expresive nece-
sare şi, spre onoarea şi norocul lui, nu cedează uşor
tentaţiilor limbajului subcultural, destul de frecvent
în producţia literară a actualităţii, nu numai la noi ci
şi pe multe alte meridiane. 

Mai important mi se pare să menţionăm grija
pentru oralitatea limbajului teatral, cerută cu deose-

bire de psihologia comportamentistă a personajelor,
urmată consecvent de autor, precum şi de investigarea
„underground”-ului sau a altor medii socio-culturale<
familiar, militar, concentraţionar, maladiv, fiecare cu
particularităţi semnificative de limbaj. 

Interesantă este şi observaţia autorului privind
traducerea ca revelator al teatralităţii textelor poetice<
„Culmea e că poemele mele traduse în franceză s-au
transformat tot în ...spectacol”,  spune autorul odată
cu vizionarea spectacolului lui Mustapha Aouar şi a
altor doi muzicieni, prezentat la Festivalul de la Avig-
non, (în off), după textul tradus de  Nicolas  Cavallés,
acelaşi care l-a  invitat şi la Lyon, cu piesa Caii la fe-
reastră. 

(Din volumul în curs de elaborare 
Eseuri despre creația lui Matei Vișniec)
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Volumul al doilea al volumului Memoria ca zestre
se deschide cu un preambul în care Nina Cassian ne
avertizează că își continuă însemnările acolo unde
le-a lăsat în tomul precedent. Chiar dacă manuscrisul
se lasă descifrat cu oarecare dificultate, amintirile îi
sunt atât de puternic întipărite în memorie, încât nu
îi este greu să reconstituie textul. Își recitește caietele
mai ales pentru sine, „ele fiind un fel de inscripții
tombale menite să prezerve viața dispărutului”. Este
conștientă că povestea ei de dragoste pentru anonimul
Ioji nu va interesa prea multă lume. În schimb, există
toate șansele ca romanul de dragoste trăit alături de
Marin Preda și de alte personalități cunoscute ale
vieții culturale să se bucure de toată atenția. Memo-
rialista este conștientă de valoarea documentară a
însemnărilor sale, motiv pentru care îi vine greu să
renunțe la ele, chiar dacă se dovedesc insignifiante
sau sunt redactate neliterar. Drept urmare, nu dorește
să elimine sau să comprime însemnările legate de
perioada „proletcultistă” sau „dogmatică” dintre anii

1948-1956. Intenția ei este aceea ca generația de azi
să afle că au existat „și altfel de chinuri decât cele din
timpul lui Ceaușescu”. Însemnările reunite în volumul
al doilea vizează perioada cuprinsă între 1954 și 1985,
anul plecării în Statele Unite. Comentariile la text
sunt, evident, ulterioare, fiind făcute între 2003 și
2004. 

La 28 noiembrie 1953, diarista notează că împli-
nește 29 de ani. În continuare, „Ali e iubitor și iubit”.
Cu toate acestea, la începutul anului următor, relația
sa cu Marin se adâncește tot mai mult. Prozatorul în
plină afirmare speră să scrie un roman foarte bun,
iar ea are tot mai multă încredere în imensul lui talent.
Într-un capitol intitulat Confidențe fictive, Nina Cas-
sian recunoaște că notează mai rar în paginile jurna-
lului din cauza legăturii cu Preda. Aceasta deoarece
Ali avea acces la însemnările sale. Episodul senti-
mental cu autorul Moromeților are loc în perioada
februarie-iulie 1954. Ulterior, memorialista recu-
noaște cu nonșalanță< „În viața mea, am avut două

Nina Cassian
Confesiunile unei seducătoare femei urâte (II)



ISTORIE LITERAR{Poesis septembrie 2017

46

mari iubiri< Ioji și Ali, și două iubiri importante. Una
dintre ele e, fără îndoială, Marin”. Sub forme apropiate,
această mărturisire revine de mai multe ori de-a lun-
gul însemnărilor zilnice. „Femeia pasională” (așa cum
o numește la un moment dat Ioji) dezvăluie că nu a
mai vrut și nu a mai putut să îi reziste prozatorului
și astfel a devenit femeia lui. Intenționează să îl cu-
noască total, în deplinătatea personalității sale fasci-
nante. Observă cu reală plăcere faptul că „brutalul
țăran” era capabil de o nesfârșită delicatețe. Povestea
de dragoste este imortalizată în narațiunea Un love
story din volumul Confidențe fictive. Pentru a fi cât
mai convingătoare, memorialista citează din narațiu-
ne. Peste două decenii, ca director al Editurii Cartea
Românească, Preda refuză să îi publice manuscrisul
dacă nu se specifică în text faptul că el nu a iubit-o
niciodată. Însă, pe vremea când își trăiau povestea
de dragoste, romancierul o cere de nevastă, dar știe
că nu are șanse deoarece ea îl iubește pe Ali. 

La 18 iulie 1954 notează că s-a legat de Marin în
ultimul timp, acesta despărțindu-se definitiv de
Nadia, femeia cu care a trăit în ultimii ani, dar cu
care nu era căsătorit. Îl consideră un om extraordinar.
La Sinaia, prozatorul lucrează la noul său roman,
Moromeții. În iulie 1954, prozatorul primește Pre-
miul de Stat pentru volumul Desfășurarea.  

În data de 22 septembrie 1954, Nina menționează
că relațiile ei cu Marin încep să se răcească. Susține,
în continuare, că o iubește, dar începe să o evite.  O
doare sufletul, dar speră să rămână prieteni. Recu-
noaște că în inima ei va exista veșnic un loc „al lui
Marin”, un loc încărcat cu „prea frumoase amintiri”. 
La 30 septembrie, Marin îi vorbește despre iubirea
lui pentru Aurora Cornu. Pe Nina o surprinde rapi-
ditatea cu care acesta s-a îndrăgostit, având în vedere
„firea lui sucită, disperată și capacitatea de autosu-
gestie”. Aparent, nu îi este greu să îi asculte confesi-
unile, deoarece îl iubește pe Ali. De aici notațiile<
„Cât știam că mă mai iubește, aveam un fel de nos-
talgie după relația noastră emoțională din anul acesta.
Acum, deși unele din confidențele lui par suspecte,
prefer să le iau de bune și să consider eventualitatea
erotică dintre noi definitiv izgonită”.  

Ulterior, diarista își nuanțează ideile într-un ca-
pitol intitulat Completări și (meritate) suferințe at-
roce. Mărturisește că, din orgoliu, nu a notat întreaga
amploare a durerii pricinuite de despărțirea de Preda.
Mai mult, aparținând unui alt bărbat, știa că avea
partea ei de vină. Prozatorul era deranjat de prezența
lui Ali, în plus, în acel timp, ea se vedea și cu un fost
iubit, Seby. Cei doi se despart în septembrie 1954.
Femeia fatală recunoaște că a supraviețuit cu dificul-
tate felului în care Preda a eliminat-o din existența
lui. În ciuda numărului apreciabil de bărbați din viața
ei, a fost una din pierderile importante pe care le-a
suferit. Comunicarea fără egal dintre ei lăsa să se cre-

adă faptul că romancierul va fi mereu alături de ea.
Datorită firii sale răzbunătoare (nu uita și nu ierta
nimic), era preferabil să îl ai drept aliat pe reputatul
prozator decât dușman. Dificultatea cu care, mai
târziu, ca director de editură, i-a publicat volumul
Confidențe fictive reprezintă un bun exemplu în
acest sens. Nu o interesează dacă Marin se căsătorește
sau nu cu Aurora, deoarece viața i-a demonstrat că
există oameni care o iubesc de decenii. Prin urmare,
există șanse ca și autorul Moromeților să se întoarcă
la ea în viitor. 

Serios zdruncinată de dragostea pentru autorul
Moromeților, Nina Cassian îl redescoperă pe Ioji,
ale cărui sentimente devin un pansament pe rana
adâncă lăsată de către Marin. Despre bărbatul care
trăia singur la Craiova afirmă următoarele< „Mi-e
înspăimântător de drag uneori – și vai! – indiferent
alteori”.  Când îl reîntâlnește, are ocazia să constate
cum îmbătrânește și se urâțește iubitul ei de la 15
ani. Dorul de marea pasiune din timpul adolescenței
o apucă periodic. Din păcate, Ioji rămâne marea ei
năzuință neîmplinită. 

Meditațiile despre iubire revin într-un intermezzo
intitulat Dor de dragoste. Femeie experimentată, di-
arista știe că flacăra iubirii trebuie întreținută cu orice
preț și că primul sărut trebuie mereu reînviat în altă
parte, deoarece are o magie inegalabilă. El este foarte
important deoarece poate constitui un veritabil pre-
ambul al iubirii. Magia primului sărut conține pros-
pețimea și vraja îndrăgostirii. Este vorba de niște
clipe unice, „mai copleșitoare decât însăși muzica”. Îi
vine greu să explice cum este posibil acest lucru, dar
recunoaște că, în inima ei, puteau avea loc simultan
mai mulți bărbați. Mai mult, de fiecare dată se con-
sideră sinceră și nu înșeală pe nimeni. Uneori, se
gândește la Marin și își amintește de declarațiile lui
de dragoste. Apoi se întreabă< „Vom redeveni oare
cândva prieteni?” Femeie energică, plină de vitalitate,
Nina Cassian are curajul să meargă mereu mai de-
parte. De aici afirmația< „Totuși, trăim, iubim, scriem!”
Sunt verbe esențiale pentru autoarea Memoriei ca
zestre. „Trăim! Muncim! Iubim! Avem certitudini!”,
afirmă diarista și la 21 aprilie 1961. 

La un moment dat, cititorului îi vine greu să
urmărească lunga listă de bărbați pe care îi simpati-
zează această femeie pătimașă. Radiografiindu-se, ea
este de părere că iubește, de fapt, un singur bărbat
(Ali), în timp ce ceilalți îi oferă „un fel de soluție de
continuitate”, „o sursă de împrospătare” pentru ca
sufletul să îi rămână veșnic tânăr și ferice. Experi-
ențele de factură sentimentală sunt considerate niște
biete, furate fericiri într-un veac crâncen. Este de
părere că Ali nu îi poate lua în nume de rău aceste
lucruri. 

La 28 mai 1957 vorbește despre intenția ei de a
schimba configurația însemnărilor sale. În acest sens,
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dorește să renunțe la relatările „triviale”, pentru a de-
veni mai „intelectuală”, mai „comentatoare”, adică
mai demnă de un scriitor. Odată cu trecerea timpului,
însemnările devin tot mai sporadice, ceea ce po-
tențează caracterul fragmentar al textului. Recunoaște
mediocritatea operei sale din anii 50, dar face eforturi
serioase pentru a se adapta la comandamentele epocii.
Nu se revoltă și nu renunță la literatură, chiar dacă
ea e scrisă după rețeta realist-socialistă a timpului.
Reușește să supraviețuiască, un timp îndelungat, din
publicațiile sale, fără să accepte un serviciu stabil,
care i-ar fura timpul și libertatea de mișcare. 
La 7 ianuarie 1959, Nina Cassian vorbește despre
criza căsniciei lui Marin. Aurora îl chinuie, iar ro-
mancierul este bolnav și terorizat de obsesia morții.
Din perspectiva femeii, divorțul este văzut ca o mo-
dalitate de a se situa în prim-plan, de a se pune în
fața tuturor reflectoarelor. Crede că se pot face studii
psihologice și etice foarte interesante pornindu-se
de la povestea de dragoste a celor doi. Face portretul
Aurorei, la care descoperă un aliaj de egoism, calcul,
ambiție și poftă de distrugere. Poetesa l-ar fi dorit pe
mult mai frumosul Petru Dumitriu, dar a trebuit să
se mulțumească cu ființa chinuită a lui Marin, căruia
i-a modificat psihicul. Este de părere că Aurora a sti-
mulat în romancier doar trăsăturile negative. Eșecul
cuplului este explicat prin faptul că femeia era numai
calcul. Nu întâmplător, la un moment dat, ea este nu-
mită „frumoasa plantă carnivoră”. În ceea ce privește
talentul, megalomania ei rămâne fără acoperire cre-
atoare. 

După teribila perioadă proletcultistă, în 1960,
Nina prezintă propriile sale versuri, care dobândesc
o nouă dimensiune estetică. Începe să scrie o poezie
de factură cerebrală, ce îi irită pe cei deprinși cu
poezia cantabilă sau cea a stărilor sufletești. Drept
urmare, e acuzată de cerebralitate, prețiozitate, răceală
și uscăciune. Cu toate acestea, crede în versurile sale. 
În august 1960, la mare, îl cunoaște pe matematicianul
Tudor Ganea, zis și Dody, care devine subiectul unei
noi iubiri pasagere. Apoi se îndrăgostește de artistul
plastic Slavomir Popovici. Supranumit Miro, alături
de Marin Preda, acesta va deveni o altă iubire impor-
tantă în existența Ninei Cassian. Atât de importantă
încât, la un moment dat, se pune chiar problema
opțiunii. Sfâșiată între Ali și Miro, în 1962, pentru
prima dată în viață simte că trebuie să aleagă în mod
înțelept și nu sub imperiul unor bucurii conjunctu-
rale, insuficient testate. Nu știe dacă acest lucru e un
semn de maturitate sau de bătrânețe. Oricum, aven-
turile Ninei stau sub semnul efemerului din moment
ce nu vrea să se despartă de Ali. Nu înțelege de ce
unii bărbați întrerup orice comunicare cu ea de îndată
ce sunt cu alte femei. În mod firesc, se întreabă de ce
nu poate continua prietenia dintre două ființe care
au comunicat adânc o perioadă lungă de timp.

La 5 aprilie 1961, află că Ioji se însoară la cincizeci
de ani. Chiar dacă e vorba doar de un aranjament,
simte că pierde un prieten și un reper spiritual major,
ce a însoțit-o timp de două decenii. În mod treptat,
meditațiile se transformă într-un pretext pentru a
trece în revistă oamenii pe care i-a pierdut. 

Altă dată, Nina vorbește despre capacitatea ei de
a face oamenii fericiți. Totuși, în afară de Ali, nu a
reușit acest lucru decât pentru un răstimp destul de
scurt. Motivul? Nu poate să facă pe cineva fericit
decât iubind foarte adânc, iar acest lucru s-a întâmplat
destul de rar. O oprește devotamentul față de Ali.

La 13 iulie 1961, la mare, are o observație pro-
fundă. Afirmă că, cu cât îmbătrânește, cu atât s-ar
cuveni să se îndepărteze de moarte prin durabilitatea
scrierilor sale. La 10 august notează că a scris sufici-
ente poezii ca să aibă sufletul împăcat. În sfârșit, e
apreciată. Scrie mult și bine și are senzația libertății.

În data de 29 iunie 1962, mărturisește că a cunos-
cut „un tânăr excepțional de înzestrat, prozatorul Ni-
colae Breban”. În mod treptat, autorul Animalelor
bolnave devine o prezență constantă în existența ei.
Are treizeci și șapte de ani și jumătate. Este matură,
dar irosește încă multă energie „în stări de pubertate
fără leac”. Lucrează intens, dar cum nu toate lucrurile
îi reușesc, se gândește dacă îi va ajunge viața pentru
a crea ceva măreț. Nicolae Breban e „mare, frumos,
generos în idei, alintător și destul de contradictoriu
pentru a fi viu”. Evoluează magnific pe plan literar,
dar o nemulțumește brutalitatea lui, caracterul pe-
remptoriu al afirmațiilor și megalomania lui furi-
bundă. La 4 februarie 1963, la Sinaia, vorbește din
nou despre Breban. Remarcă diferența dintre talentul
lui indiscutabil și caracter. Uneori e vulgar și, în ciuda
asigurărilor de dragoste, se simte aproape tot timpul
jignită și desconsiderată. În ciuda noului ei admirator,
după 15 ani de căsătorie, face elogiul lui Ali, definit
drept cel mai interesant om pe care l-a întâlnit. Por-
nind de la volumul de proză Confidențe fictive și de
la creațiile în versuri, recunoaște că întâmplările vieții
sale trec în operă, atât în poezie cât și în proză. Totul
cu modificările ficționale de rigoare și la ani distanță
de la data la care au avut loc întâmplările.

La 28 martie 1965, Nina face noi afirmații acide
la adresa lui Nicolae Breban. Începe să îl deteste de-
oarece, în ciuda talentului său formidabil, dă dovadă
de un „subiectivism furibund” în raporturile sale per-
sonale. Îi remarcă îngâmfarea, megalomania, plăcerea
de a se auzi vorbind. Spre deosebire de alții, are numai
certitudini, nicio îndoială. Promite să îi frecventeze
opera, mai puțin omul. În ciuda simpatiei sale, nu
știe la ce atacuri „prietenești” se poate aștepta de la
reputatul prozator. Cu toate acestea, recunoaște că îi
lipsesc lungile și interesantele lui perorații. 

În 1964, după 17 ani de căsnicie, suferă prima de-
cepție din partea adoratului ei Ali. Simțindu-și ame-
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nințat paradisul domestic, Nina analizează răvășirea
propriei sale fericiri. Constată cu stupoare faptul că
trăiește cea mai lungă și mai gravă criză din existența
lor de până atunci. Ali lipsește de acasă și nu îi spune
nimic despre ce a făcut. Mai târziu, la insistențele
soției geloase, recunoaște că a petrecut în compania
unui văr și a două femei. Tăcerea soțului o ne-
mulțumește, deoarece ea îi mărturisea tot. Prin ur-
mare, acesta știa și de Marin Preda și de Slavomir
Popovici, și de alții, dar fără detalii. Dacă i s-ar fi
cerut, Nina mărturisește că le-ar fi dat, însă în limitele
decenței. Mai ales că, pentru ea, actul fizic nu contează
deloc, cu excepția momentului de vrajă oferit de pri-
mul sărut. Diarista remarcă maniera disproporționată
în care reacționează la infidelitățile lui Ali. Le supra-
dimensionează consecințele și simte o durere imensă,
ceea ce lui nu i se întâmplă niciodată. În ceea ce o
privește, afirmă că ea nu l-a făcut niciodată pe Ali să
sufere, lucru greu de crezut. Când încerca să îi po-
vestească ceva despre aventurile ei, el o oprea, o bătea
pe umăr și o încuraja, spunându-i< „Joacă-te, fetițo,
joacă-te…” Ca femeie, se consideră mult mai vulne-
rabilă decât bărbatul puternic de lângă ea. Are imp-
resia că, după 17 ani, Ali vrea să distrugă dragostea
lor și crede că vor ajunge la divorț. În mod paradoxal,
însă, el pretinde că nimic nu s-a modificat în senti-
mentele lui. Până la urmă, cei doi reușesc să
depășească momentul delicat, împăcându-se după o
călătorie în Polonia. 

La 11 martie 1966 are loc o nouă fisură în relația
Ninei cu Ali. Drept consecință, acesta cade definitiv
pe de soclul înalt pe care a fost ridicat în mod artificial.
Diarista recunoaște că nu îl va mai putea iubi nicio-
dată la superba tensiune de până atunci. Problema
nu e că în viața lor au existat și alții, ci felul în care s-
au purtat unul cu celălalt în urma acestor „sentimente
de sezon”. Ea i-a dat dragoste, în timp ce el îi oferă
cruzime. Nina Cassian are o mentalitate ciudată. Nu
are remușcări pentru că își înșală soțul, nu este cup-
rinsă de vreun sentiment de culpabilitate din moment
ce se reîntoarce la el și îl iubește cu și mai multă ar-
doare. Lucrurile se schimbă, însă, atunci când este
vorba de Ali. În data de 9 iulie 1966, în drum spre
mare, Ali mărturisește că s-a despărțit de J. Întrebat
dacă s-au mai întâlnit, acesta răspunde brutal< „M-a
violat!” Mărturisirea declanșează o criză teribilă în
sufletul femeii îndrăgostite. Aceasta plânge ore în șir,
deoarece o asemenea cruzime i se pare de neconceput.
Nu se poate vindeca, deoarece Ali i-a batjocorit suf-
letul. Nu se gândește, însă, că și Ali a putut să sufere
cândva din cauza „aventurilor sale lirice”.

La distracția organizată în data de 8 martie 1967,
urmează o altă scenă teribilă. Nina îl surprinde pe
Ali cu mâna pe coapsa doamnei Gilda. Reacția ei se
dovedește vehementă< apucă paharul de coniac și îl
aruncă în obrazul soțului infidel, după care se ridică

furioasă și pleacă. În finalul comentariilor sale, jură
că niciodată nu l-a pus pe Ali într-o asemenea postură
înjositoare. Mărturisește că nu a fost vulgară și că iu-
birile ei aveau o aură de puritate. Cu alte cuvinte,
aparențele erau salvate.

La împlinirea vârstei de patruzeci de ani, este de
părere că ar trebui să scrie un alt gen de memorii,
după modelul oferit de Benvenuto Cellini. O solicită,
însă, „dramaturgia prezentului, scenele și detaliile
lui”. La un moment dat, se satură de propriile sale la-
mentații. Ajunge la concluzia că și acest caiet s-a deg-
radat prin „exces de anecdotică erotică”. Singura scuză
e durerea, obsesia, deruta. Consideră că 1966 este cel
mai sfâșietor an al existenței sale.  În data de 25 aprilie
1967 ajunge la concluzia că lumea e urâtă, iar poeții
se calomniază și se denunță între ei, astfel încât e
greu să mai ai încredere în cineva. Cu toate acestea,
se împrietenește cu Maria-Luiza Cristescu, „foarte
deșteaptă și probabil talentată”. În 1970 traversează o
perioadă prolifică, drept urmare, notează< „Eu când
scriu sunt fericită”. Trece apoi la analiza jurnalului ei
fragmentat, în care  singura perioadă de „continuitate
intensă” este cea în care a notat criza relației sale cu
Ali. O relație destul de libertină, dar care nu este scu-
tită de momentele dificile. Ali a reprezentat, însă,
întotdeauna reperul major, constanța. Vorbește apoi
de maniera în care i-a trecut viața în cărți și, mai rar,
cărțile în viață. Extrem de prolifică, având un foarte
bun simț al limbii, lucrează la mai multe volume în
același timp.

Pe lângă numeroasele călătorii în străinătate și
succesele repurtate în sfera muzicii și a poeziei, anii
70 duc la agravarea relației cu Ali. Sub influența
băuturii, scenele pe care acesta i le face, atât în public
cât și în viața personală, devin tot mai frecvente. De
altfel, consumul excesiv de alcool duce la îmbolnăvi-
rea și la moartea prematură a personajului. Spre de-
osebire de trecut, relația dintre cei doi soți nu mai
este deloc una idilică. De aici afirmația< „Ali e rareori
suportabil”. În ciuda problemelor, la 18 noiembrie
1973, când are deja 49 de ani, Nina afirmă< „Îl iubesc
din nou foarte mult pe Ali. Am un noroc imens că
mi l-a dăruit viața!” 

În data de 30 noiembrie 1979 își exprimă uimirea
că notează atât de rar în caietul de însemnări. În felul
acesta, jurnalul se transformă într-un intermitent bu-
letin informativ. În 1983, constată că a comasat în
numai treizeci de pagini evenimentele din ultimii
cinci ani, ceea ce dovedește că a pierdut gustul con-
semnărilor, atât de necesare pentru a-i marca viața.
Pentru a-și nuanța ideile, intervine în text ulterior cu
un capitol intitulat În oglinda retrovizoare. Vorbind
de un timp al terorii, se definește drept o „albină
lucrătoare”. Privește cu respect munca pe care a depus-
o în muzică și în literatură. În plin totalitarism, refu-
giul în artă constituie o modalitate de supraviețuire,
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dar și de rezistență la atacurile venite de sus. La se-
nectute, principala ei activitate rămâne definitivarea
trilogiei memorialistice. Întunericul, frigul și foame-
tea încep să pună stăpânire pe România comunistă
din teribilii ani 80. O țară în care existența începe să
devină orwelliană.

Boala lui Ali se agravează tot mai mult la începutul
deceniului al nouălea, iar diarista îndurerată descrie
agonia bărbatului iubit. Afirmă că, fără el, viața i se
golește de sânge. La 20 august 1984, Nina Cassian
consemnează dispariția lui Ali. Totul o doare cumplit,
iar frigul și întunericul pun stăpânire pe lume. Odată
cu cel mai important bărbat din viața ei, dispare tot
ce a însemnat protecție și tandrețe. Volumul se încheie
cu primirea vizei pentru Statele Unite, promisiune a
unui nou început. 

O însemnare esențială a Ninei Cassian se numește
Iubirile mele. Diarista explică importanța sentimen-
telor în existența ei, dar și durerea provocată de dis-
pariția acestora< „Cele două mari iubiri – Ioji și Ali,
cele două iubiri importante – Marin Preda și Slavomir
Popovici – le-aș aureola și prin imensa cantitate de
suferință cu care le-am plătit. Nu i-am părăsit nicio-
dată. Ei m-au părăsit, primii doi murind, ceilalți doi
pentru fete tinere și frumoase. Am suferit enorm
(aceștia din urmă n-au aflat-o niciodată, eu dorind
să-mi păstrez orgoliul… Am suferit îndelung și fără
remediu, n-am luptat să-i recuceresc pe cei care «m-
au lăsat», nu mi-am înfruntat rivalele, am lăsat doar
timpul să treacă și, eventual, să-mi dea dreptate (ceea
ce s-a cam întâmplat”. 

Nina recunoaște că suferința ei a rămas întreagă
și, parțial, o consideră meritată. A plătit pentru de-
zinvoltura ei, pentru tot ceea ce a dat și a primit,
pentru extazul resimțit. În mod firesc, se întreabă ce
spera de la cuceririle sale efemere din moment ce era
căsătorită cu un om la care ținea și de care nu dorea
să se despartă? Conștientizarea acestei situații impo-
sibile nu i-a micșorat durerea, conviețuirea pașnică
în compania acelora la care visa devenind imposibilă.
Cele patru experiențe existențiale decisive au mar-
cat-o profund, lăsând urme adânci în sufletul ei. Cu
toate acestea, chiar și la senectute resimte nostalgia
unor „trăiri intense”. 

Epilogul cărții oferă detalii privind pregătirea
călătoriei în Statele Unite din data de 9 septembrie
1985. Menționează ceea ce a luat cu ea și nu neagă
faptul că pleacă și cu ideea sinuciderii. 

În finalul observațiilor sale, diarista anticipează
evenimentele zugrăvite în volumul următor. Drept
urmare, cel de-al treilea tom al memoriilor zugrăvește
„avatarurile exilului”, dar și reperatele întoarceri în
România. Unele dintre acestea s-au dovedit generoase
și emoționante, în timp ce altele, „odioase și revela-
toare sub raportul corupției, al promiscuității, al con-
fuziei de valori”. În momentul însemnărilor, nu îi

vine să creadă că au trecut nouăsprezece ani de la
despărțirea de țara în care s-a născut și s-a format.
Cu toate acestea, păstrându-și limba, nu s-a simțit
niciodată înstrăinată. 

Tomul al III-lea din Memoria ca zestre se des-
chide cu o notă datată 14 septembrie 1985 și se încheie
cu o confesiune din iulie 2005. În debutul volumului,
Nina Cassian precizează că însemnările sale au fost
redactate pe parcursul a două decenii la New York.
Ajunge în Statele Unite cu o bursă, iar condiția ei se
dovedește destul de vulnerabilă. Începe o viață nouă,
dar privește cu mare interes ceea ce se întâmplă în
țară. Din păcate, veștile nu sunt deloc încurajatoare.
Politica editorială este pusă pe exterminare, au loc
procese ca pe vremea lui Stalin, (cazul Paler rămâne
elocvent), este frig și întuneric. Cărțile i-au fost in-
terzise, iar apartamentul i-a fost luat. Află că, pe par-
cursul anchetei dure la care a fost supus, inginerul
Gheorghe Ursu a dat declarații incriminatorii și desp-
re ea. Fiindu-i frică de viitor, se gândește să rămână
în exil.  La 6 martie 1986 notează că nu se poate înto-
arce în România lui Ceaușescu. Chiar și Iordan Chi-
met îi transmite să rămână în exil, deoarece nu va
mai putea pleca niciodată din țară. Drept urmare, se
decide să stea un timp nedefinit în Statele Unite, dar
fără să ceară azil politic. Încearcă să supraviețuiască
publicând cărți și compunând muzică. Visează chiar
să își găsească perechea, dar cine să vrea o femeie
bătrână, urâtă, săracă și foarte tristă? 

Vrea să scrie, în continuare, la Jurnalul unui jurnal,
început la 17 iulie 1975, cu atât mai mult cu cât co-
mentariile din țară nu puteau fi deplin sincere. Nu
descrie atât locurile pe care le vizitează, cât oamenii
pe care îi întâlnește. Nu crede că mai are mult de trăit
și are impresia că iubirea îi este interzisă. Constată că
o parte din ea a murit. Oamenii din jurul ei sunt utili,
dar conștientizează că nu are pe nimeni. Reușește să
publice în „The New Yorker”, ceea ce îi conferă un
anumit prestigiu. Se întreabă de ce să mai trăiască.
Din cauza oboselii, crede că nu va termina niciodată
Jurnalul unui jurnal, că nu va mai compune, că nu
își va găsi un partener de viață și că nu va avea parte
nici măcar de o liniște mediocră. Nu vrea să ceară
azil politic pentru a nu rupe orice legătură cu țara.
La 17 martie 1987, vorbește pentru prima dată de
Maurice Edwards, viitorul ei soț. Al treilea. În capi-
tolul intitulat Presentiment?, Nina Cassian schițează
portretul personajului. E directorul artistic al Filar-
monicii din Brooklin, actor și cântăreț. Relația dintre
ei începe doar peste 8 ani, când ea este deja septua-
genară. Nu se mai dorește în România, cu toate că îi
lipsesc prietenii de acasă. Preferă greutățile și incer-
titudinile americane în locul „siguranței zilei de
mâine” din țară. Citește jurnalul Sylviei Plath și este
tulburată de asemănările dintre ele. În exil, e năpădită
de amintiri, iar memoria devine adevărata ei ladă de
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zestre. Are 63 de ani și e cuprinsă de ideea zădărniciei
vieții. Scriind jurnalul unui jurnal, nu face altceva
decât să transforme însemnările zilnice de odinioară
în pagini memorialistice. Încearcă să se convingă că
America a fost pentru ea o salvare providențială de
singurătate, mizerie, umilință, amenințare. În mod
firesc, se întreabă ce ar fi făcut în România. În 1989,
nu îi vine să creadă că împlinește 65 de ani, deoarece
în ea nu s-a schimbat nimic în sens bio-psihic. Trăind
din amintiri, îi vine greu să își asume condiția vârstei.
Cu toate acestea, periodic, își rememorează iubirile
care i-au marcat existența< „Am avut două mari iubiri,
Ioji și Ali. Am avut două iubiri importante, Marin și
Slavomir, am avut și două mici iubiri, Ad. și Bruno.
N-ajunge pentru o viață? Ce mai pot aștepta acum,
bătrână, urâtă, singură, săracă, dezrădăcinată? Nimic.
Un mare NIMIC”.  

Începând cu 22 decembrie 1989, urmărește cu in-
teres „problema românească”. Asistă la lucruri de
necrezut, dar ele se întâmplă. Se întreabă dacă, în
sfârșit, va fi cu adevărat democrație în țară. În Ame-
rica, nu se consideră ruptă de România. Ca dovadă,
numeroasele întâlniri pe care le are cu oameni pro-
venind de pe meleagurile mioritice. La 6 martie 1991
notează că și-a validat și prelungit pașaportul până
în 1994. Prin urmare, a redevenit cetățean român,
rezident în străinătate. Deține și pașaportul de rezi-
dent american. S-ar întoarce în țară, printre prieteni,
înconjurată de limba ei, dar nu are repartiție pentru
locuință. Rezumându-și destinul, la 30 ianuarie 1993,
notează că, în opt ani, a obținut mai mult respect, re-
cunoaștere și faimă în Statele Unite și în Anglia, decât
în patruzeci de ani în România. Îi apare o poezie în
metrourile din New York, ceea ce îi aduce multă pub-
licitate. Redă povestea ei cu Maurice, soțul ei, o ultimă
iubire trăită la 70 de ani. Căsătoria celor doi se oficiază
în data de 12 martie 1998. În stil american, semnează
un contract prenupțial. Întâlnind un om extraordinar,
scapă de obsesia sinuciderii. În plus, renunță la ideea
întoarcerii definitive în țară. 

La 25 iunie 1999 notează că lunile trec, iar ea se
deteriorează tot mai mult. Umblă greu și nu poate
sta în picioare decât foarte puțin. Între timp, lista pi-
erderilor devine tot mai lungă și nu are energie să
scrie despre fiecare dispariție în parte. La optzeci de
ani, după ce a trăit pe două continente, se minunează
cât de vii îi sunt în memorie fantomele trecutului.
Inventariind lucrurile pe care le-a pierdut, se întreabă<
„Unde se află acestea acum? Unde sunt surâsurile,
munca, arta, muzica și dragostea care mi-au populat
existența? S-au risipit ca zânișoarele și spiridușii din
Visul unei nopți de vară, la ivirea zorilor…” 

În toamna anului 2003 are loc lansarea primului
volum al memoriilor sale la Institutul Cultural
Român. Exprimându-se „totdeauna corect și limpe-
de”, constată faptul că i se recunoaște onestitatea, că
nu este nici repudiată, nici uitată. În ciuda predicții-

lor, memoriile nu provoacă scandal nici pe linie po-
litică, nici prin confidențele erotice ale autoarei. Dim-
potrivă, ele se bucură de o primire elogioasă. Cititorii
au apreciat valoarea lor documentară, confesiunile
situându-se în tradiția prozei de factură autenticistă
din perioada interbelică. Scandalul s-a declanșat abia
după apariția volumului al II-lea, odată cu apropierea
de prezent. O uimește furia celor care au lansat at-
acurile, atacuri la care răspunde în revista „Cultura”. 
Se gândește la supraviețuirea ei prin poezie și speră
să fie citită. E uimită de succesul pe care l-au repurtat
poemele sale într-un alt spațiu lingvistic decât cel
autohton. În România, tinerii o știu, mai ales, prin
literatura ei pentru copii. Crede că nu are dreptul să
se plângă, din moment ce, în țară, sunt ignorați mari
poeți. În ceea ce privește memoriile, a vrut să-i fie
recunoscută calitatea de martor al evenimentelor
zbuciumate pe care le-a trăit. 

Crede că se poate simți fericită că, la optzeci de
ani, are pe cineva alături. Recunoaște că, prin inter-
mediul muzicii, reușește să depășească mai eficient
mizeria fizică, problemele cotidiene, frustrările și
nedreptățile decât prin poezie. Nina Cassian se defi-
nește drept o ființă eminamente emoțională, nu rațio-
nală. Recunoaște că a iubit și a fost iubită fără urmă
de impudoare sau obscenitate. Indecente se dovedesc
doar articolele incriminatorii publicate pe această
temă. A visat mereu la o mare iubire, iar iubirile au
venit „cu alaiul lor de extazuri și suferințe”. În plus,
a fost bântuită toată viața de „demonul creației”. Drept
consecință, a publicat peste 50 de cărți în România
și nouă în Anglia și America. Nina Cassian își încheie
mărturisirile în iulie 2005 cu un citat din Confesiu-
nile lui Rousseau, în care acesta vorbește despre
adevărul scrierilor sale. 

Memoria ca zestre este romanul unui destin. Car-
tea prezintă metamorfozele petrecute în conștiința
Ninei Cassian, de la comunismul fervent al tinereții
la anticomunismul virulent din perioada senectuții.
Confesiunile ne dezvăluie un spirit nonconformist,
a cărui existență a fost dominată de trei dimensiuni
fundamentale< umorul, arta și iubirea.
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Peste iarba verde

în coame de munţi 
acoperiţi de migdali de măslini
chiparoşi cipri leandri dafini

şi încă altele
verzi în tot timpul anului
o seceră de pămînt
taie împietrită 
val după val 

sub soarele tare păşim
înspre cetatea în care sfinţii hălăduiesc în papuci
au minuni de făcut rugăciuni de-mplinit 

peste iarba verde
cuprinsă între ionice valuri

stă un cer la fel de albastru
ca marea

din care Poseidon a ridicat-o cu tridentul
spre bucuria Nausicăi
culcată la umbra înlăcrimată a chiparosului
în aşteptarea lui Ulise

îndrăgostitul călător spre
Itacha Penelopei

ca de petrol e oglinda mării
unde insule de calcar îşi limpezesc faţa
în ele se ascund peşteri adînci

cîndva cunoscute doar de
stăpînul furtunilor

în Trimitunda îşi va afla zeul
bineînlocuitorul

Nici un Apostol

sînt drumuri verzi
hotare bine înzidite

pămînt din pietre şi podzol
şi pepiniere de măslini

deşi nici un Apostol
n-a călcat tărîmul

cuprins ca-ntr-un inel de ape

eşti gata să călătoreşti
spre un Iordan imaginar

ce-ţi pare
cu cît înaintezi

tot mai posibil

lumina-i galbenă
ca dintre bulgări izvodită

sub strălucirea amiezei
ce ne-ngăduie

în drumul nostru fără ţintă
avem la capăt nesfărşită

ca ochiul ce ne priveghează
întinderea de ape

Ochiul ca o plasă

lebede de aer
cu prelungi gîturi

plutesc printre fîneţe
străjuite la capăt

de nouri cu mişcări maiestuoase

trei turle iţindu-se în succesiune
ne urmează printre colinele

din stepa unor munţi bătrîni
tociţi de vînturi/ de vremuri schimbătoare

e ochiul ca o plasă
o vîrşă ce adună timpuri şi întinderi

pe retina nostalgiei
care va să vie

Un cioc de pescăruş

în valea Assur 
curg pline de zbucium zile şi nopţi

luceafărul/ stea singură/ veghează
stînca

Cassian Maria Spiridon
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profilată printre ferestre de lumină
între chiparoşii ridicaţi pînă la cer
şi măslinii îmbătrîniţi în ale vieţii

o corabie se smulge din piatră
cu prova ridicată pe val

privind cîmpiile de ape
ce îşi aruncă pe maluri

încreţitele bărbi asire

între vîrtejuri sărate de mare
se înalţă/ de piatră

cu gura căscată la ceruri
un cioc de pescăruş
strivit de durere 
străpunge marea
c-un urlet sfîşietor

Condeiul de lacrimi

marea sub rece fulgerare de nori
talaz cu talaz

împinge temerarii purtători
de pînze/ parapante/ skateboarduri

surferi

sub vîntul ce suflă
precum un Boreas nordic

constant/ nemilos
în fireasca lui detaşare
de trecerea noastră/ fără sfîrşit

muritoare

stă/ val după val
credinciosul aer

marea dă ascultare la tălpile noastre/
înspumată

cui foloseşte condeiul de lacrimi
al Lunii

şi coarnele pline de aur
din care berbecul astral

loveşte
loveşte

ritmat
ca bătăile inimii

Glăsuirea scutierului Sancho Panza
către iscusitul hidalgo 

stăpîne nu mai sînt mori de vînt
nici turme de oi şi nici vrăjitori
nici hanuri ocnaşi pelerini

nu aflăm

pe cine în luptă de azi vom răpune
la ce minunate castele vom fi găzduiţi
pe cine vom scoate din lanţuri

şi alte primejdii

insule cetăţi căpcăuni şi prinţese
nu mai lucesc în arama scutului tău
toate au pierit rînd pe rînd

fără veste

* * *

o ploaie fără oprire
se revarsă

peste cîmpie şi pomii
plecaţi în căutarea

primăverii
în care liliacul deja se scuturase

de florile albe sau roşii
liliachii ca în apusurile tropicale

inima pulsează
în ritmul egal al zilei şi nopţii

lîngă inima ta
primăvara e încă devreme

şi ploaia continuă în averse
peste ierburi şi case

oglindă a iubirii
o ploaie ce satură planeta

şi sufletele toate
cu o îngăduinţă cosmică

în care iarbă
culcăm ale noastre trupuri

cînd mînă peste mînă aşezăm
şi pieptul întîlneşte sînul
ploaia ne cade peste creştet

ca-ntr-un repetat diluviu
în care Noe cată

pe noii vechi
Adam şi Eva



ANTOLOGIE POESIS Poesis septembrie 2017

53

Sînt cuvinte

doar piatra poate înţelege
altă

piatră
fie ea şi adormită

în caldarîmul zorilor
călcată

prin roua dimineţii
de tălpile desculţe

hotărîte
de muma începuturilor

mumă a popoarelor

sînt cuvinte scurte
cum e înfrigurata seară

din care se revarsă neostoită
jalea

şi sînt cuvinte în care
vezi pieirea cum se

înfiripă
e îndeajuns Fiul

pe stînca
însîngerată

o! mumă prea-ncercată
cu boii inimii

tu ari
prin ţarina-

ndurării

Atît de puţine

stelele
puzderie de ochi

stau aţintite peste vieţile noastre
abia (s)clipesc
nu vor să ne piardă nici o
mişcare
nici o zvîcnire a inimii

cel mai mărunt
sentiment
nici un scîncet al naşterii

primii paşi
nestăvilite iubiri

şi
păcate
pîndesc să nu scape ultimul
suflu

stau bine
acolo în cer

sînt gemene cu

nemurirea
au mulţimi de ochi 

ce stau de veghe
la atît de puţine

mîini
mîngîietoare

* * *

privirea te cuprinde întreagă
cu tot cu buburuza sînilor

ca de fecioară
e primăvară

pomii îmbracă haine ca
de gală

albe
şi dragostea

a cîta oară
în creuzetul ei

ne împreună

un dans
în care lumina dintre

nouri

ne îndrumă
către mulţimi de flori

şi mîţişorii salciei
pletoase
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Fericirile

Fericiţi cei care au aflat pînă cînd
Fericiţi cei care au aflat pînă unde
Fericiţi cei care ştiu din propria experienţă
Fericiţi cei care ştiu din experienţa celorlalţi
Fericiţi cei care au aflat de ce
Fericiţi cei care au uitat de ce
Fericiţi cei care n-au întrebat şi au aflat
Fericiţi cei care au întrebat şi n-au aflat nimic

Fericiţi cei care se apropie
Fericiţi cei care se îndepărtează
Fericiţi cei care suferă pentru că drumul nu are capăt
Fericiţi cei care suferă pentru că drumul se înfundă
brusc

Carnea e sfîrtecată de o contradicţie de termeni
pe patul de moarte trupul se tîrîie pînă la margine şi
se aruncă în hău:
mai suna-veţi pentru mine stele din sînge?
mai afla-veţi unde se varsă sîngele tuturor?

Fericiţi cei care au încheiat o înţelegere
Fericiţi cei care au încălcat toate înţelegerile

şi acum îi aşteaptă viaţa la cotitură
Fericiţi cei care au uitat de ce – oricum răspunsul

era aproximativ,
oricum mai urma ceva care ar fi schimbat ordinea
lucrurilor
Fericiţi cei nefericiţi pentru ei ziua se naşte cu
vinovăţie

Fericiţi cei mutilaţi din iubire
Fericiţi cei care au abandonat cînd mai aveau atît de
puţin, 

atît de puţin  -
Fericiţi cei care au plătit totul în viaţă
şi le-a mai rămas o mulţime de mărunţiş
cu care pot să joace pe mize obscure la zaruri

Fericiţi cei care ar fi vrut altceva de la soartă
Fericiţi cei care au urcat pînă în vîrf
şi de acolo n-au mai ştiut dacă să se întoarcă acasă
să aducă pîinea ca un trofeu
sau să rămînă ca martori ai propriilor ascensiuni 

Fericiţi cei care nu vor să ştie nimic
Fericiţi cei care vor să ştie totul
şi cu unii şi cu alţii am fost în cîrdăşie
pe cînd fluturele spărgea crisalida 
pe cînd floarea depunea mărturie cu propria
mireasmă

Fericiţi cei care sînt pe punctul de a cîştiga războiul
dar le mai lipseşte un moment de ură
Fericiţi cei care spun nu
cînd eu sînt pe cale să adun la un loc 

stelele din două nopţi diferite

Trăiesc laolaltă cu cîţiva morţi
şi cu cîţiva vii
de prea multe ori morţii îi încurajează pe cei vii< 
rezistă, rezistă, 
l-am auzit pe Dumnezeu cu urechile mele spunînd
că viitorul nu-i atît de negru!

O mulţime de lucruri nu le-am trăit dar mi le
amintesc
pe altele le-am trăit, dar le-am uitat

Fericiţi cei care pînă la urmă au conchis 
că viaţa nu e mai importantă
decît o călătorie în care sufletul trage hoitul după el
ca să-i arate ce lucruri minunate  
ar fi avut de pierdut
dacă ar fi ezitat să se nască

Fericiţi cei care au urcat 
Fericiţi cei care au coborît
îi urmăresc şi pe unii şi pe alţii
se tîrăsc pînă în centrul oraşului,
chiar de mai multe ori pe zi,
de fiecare dată o fac cu determinarea cu care ar
săvîrşi 
un ritual. 

Trag cîte o linie pe perete
la fiecare plecare, la fiecare sosire.

Poate că într-o zi ar trebui să le spun
dar poate că e mai bine să nu ştie.
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Virgil Mihaiu

Apus de gând

revizia vieţii
dintr’o genune
într’alta

genuină 
preparare
a morţii

fluidizare
de
coşmaruri

stânci
îngurgitate
prin somn

luciditatea se
destramă
la lumina zilei

la întunecimea
gândului stins
în simplă supravieţuire

Trei femei

un tril din musil

analize literare la facultatea de litere
prin nouăsuteşaptezecişitrei

şi-acuma<
trei femei
adorm lângă mine

prima e fierbinte cât un deşert
a doua îmi induce furnicături răcoroase în oase
iar a treia
arareori întrupată
izvodeşte o temperatură
de zefir
din pielea-i înmiresmată   

De-scriere

stiloul
mai ţine minte
scrisul

scrisul
mai minte
stiloul

mintea 
nu mai stilizează
nescrisul, nimicul

Perpetuum Byzantium

catedrala din corynthos
îmi şopteşte ecouri de biserici transilvane
cluj orăştie sibiu

parcul dimprejur
are aparenţe de oază
într’un pelopones tot mai deşertic

la intrare pe partea stângă 
e lista preoţilor
ce-au păstorit parohia
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începe cu
sfântul pavlos
din anul 50 după christos

continuă până’n zilele noastre
la fel de triste ca atunci când el
îşi revărsa amarul asupra păcătoşilor coryntheni

căldura în creştere
nu pare să amelioreze
situaţia

Memento-momentul

momentul
ştergerii din memorie
la fel de imprevizibil precum
ştergerea din realitate
a memento-urilor
rămase în memorie

Prelingere 
languroasa ta limbă
de femeie îndelung domesticită
lipindu-se’n prelungi
lecuiri
prelinse
peste
locurile mele cele mai
aprinse

Pulbere de litere

ani grei apasă pe umerii din hârtie japoneză
ai epistolelor noastre

cu cât se tulbură timpul
cu atât mai cristalin rezonează în memorie
gesturile de tandreţe
făcute la tinereţe

Predestinare

nu scriitorul
nu insomniacul
nedormitul
sacrificatul pe scara instabilităţii
nu el va trăi întru poesie

el doar o va scrie

Echitate

ajută-i pe toţi
dezesperaţii

până când
tu însuţi
vei dezespera
neajutorat
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Bileţele de dragoste

Pe frunzele plopilor
vîntul abia mai animă
o poveste spusă pe drumul stelelor.

Cuvintele mele sînt doar flori de cireş,
iarbă păscută de cerbi fantomatici,
seminţe ciugulite de porumbei la Veneţia înainte de
flux – 
asta nu-i realitatea 
pe care s-o crucific în lecturi publice – 
n-am cum să dobîndesc
cutezanţa Nimicului.

Respir

pe bileţele de dragoste
trimise în sala de cinema.
Respiraţia mea înfloreşte
în boabe de mied
plînse dimineaţa

de ultimii îngeri ai morţii.

Cine mai iubeşte disperarea – 
s-o ia şi s-o aşeze
în oglinda în care numără vîrsta lumii?!
Nu trecerea timpului o regret,
ci căderea neştiută a cuvintelor 
în somnul dicţionarelor necitite.

În loc de versuri înfiorate
dimineaţa îmi pregăteşte
un mic-dejun glorios.

Prințesa de rouă

Tu ia-mă de mină şi nu mă lăsa să adorm
în trifoiul ce-mi vindecă toate durerile!
Fii Prinţesa de rouă
şi atinge-mă cu nuieluşa fermecată
pe care a cîntat ultimul cuc al primăverii!
Şi eu să fiu deodată numai cuvînt, fără nici o intenţie.

Agăţate de marile maşinării ale zilei,
încercînd să treacă şi ele cum pot vama orelor,
cuvintele sînt tot mai cuminţi – 
nu lua seama la vocile megafoanelor – 
şi nu îndrăznesc să se întrupeze
nici măcar în eul meu foarte îngăduitor.

Dar, dacă-ţi îngăduie inima, nu mai spune nimic,
nu cumva să trezeşti cuvintele
din somnul ce încearcă discret
să recupereze liniştea lumii!

Această linişte care
nu-mi va folosi la nimic.

Dragii poeţi

Vai, dragii poeţi,
cum trec ei cu paşi mari
prin literatura română!...

Inventează metafore noi
ca şi cum chiar atunci

ANTOLOGIE POESIS Poesis septembrie 2017

Olimpiu Nu;felean
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cuvintele ar răsări neştiute
în pagina abia ieşită din moara de hîrtie.

Se risipesc prin cărţi
precum băutorii de absint prin cîrciumi,
întremîndu-se cu ideea
că abia aşa îşi pregătesc
drumul spre casă.

Nu-i certaţi cînd adorm la umbra unui cuvînt – 
cum petale de cais sînt atunci cuvintele,
cum dalele de piatră şlefuită
pe un mormînt
abia închis!

Le cresc aripi la umeri
cînd se aşteaptă mai puţin – 
intră şi ies atît de uşor,
parcă plutind,
prin ferestrele larg deschise
ale istoriilor literare.

N-au casă – decît în murmurul
buzelor care-i silabisesc.
Viaţa lor, jinduită pe ascuns,
se purifică în iluzie.
Nu-i lăudaţi; vorbele voastre lumeşti
îi îmbată 
şi pleacă, năuci, 
în lumi unde nu-i mai ajungeţi.
Şi ei nu vor asta.

Cînd pun piciorul
în ţărîna foii de hîrtie
şi-o simt gata să fie spulberată de-o simplă adiere
îi auzi şoptind:
„Lasă, Doamne, paharul ăsta
la mine!”

Mic dejun

Mic dejun cu ouă proaspete,
cumpărate direct din cuibarul găinilor,
pîine de grău coaptă-n cuptor de lut
şi unt bătut de bunica din laptele casei...

Lumina tresare în bulele de bioxid de carbon
ce-şi fac drum prin apa limpede spre aerul expiator...
pe terasă.

E răcoare – acum – şi El
se joacă de-a timpul
cu un spic de grîu – 
cînd să dea în pîrgă

îl lasă în seama Liberului Arbitru,
care, însufleţit,
e bucuros că mă hrănesc sănătos
şi nu-mi mai cere nimic.

În vremea asta admir
pata de zmeură
de pe braţul iubitei,
sărită acolo cînd îmi pregătea dulceaţa.

Aştept să se întîmple ceva
şi ... nimic.
Invidiat că stau într-o răscruce de întrebări
ce nu duc nicăieri.

Dar dragostea mea nu-i o statuie de marmu ră
ce se-nfiorează cînd simte pe braţ
o banală pată de zmeură.

Mic dejun din ouă ce nu mai fac pui, 
dulceaţă de fragi furaţi din pădure,
biscuiţi cu seminţe bine prăjite...

Ca şi cum un lanţ trofic aş închide,
ca şi cum eu aş fi în centrul universului
şi El ar conspira cu îngerii la bunăstarea mea...

Mulţumit, eu, că lumea nu va mai fi niciodată
un fruct viu.

Identitate 

În dimineaţa asta vreau sa fiu copilul tău,
să-mi faci o cafea cu lapte
şi să-mi explici
cum cresc freziile sub cupole de sticlă –
soarele e aşteptat sau alungat
de marile geruri?

În cartea de identitate n-am nici un nume
şi tu mă inventezi
din nimicul din care mă adun
în fiece noapte – 
şi-apoi deschizi larg uşa zilei
în care dau buzna
aşa cum vrei numai tu!

Eu, eu, eu, 
fără nici una din remuşcările mele.

Şi-o să fiu deodată mare
şi n-o să ştiu deloc
care mi-a fost primul ţipăt,
care ultima frîngere.
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JAIME SILES

Jaime Siles (Valencia, 1951). Personalitate uria;[,
de factur[ renascentist[, profesor om de ;tiin\[, poet,
eseist, traduc[tor, foarte bine cunoscut ;i recunoscut
`n lumea literar-artistic[ ;i academic[ din Europa ;i
dincole de grani\ele ei.

Doctor `n Filologie Clasic[ la Universitatea din
Salamanca, Catedratico la mari universit[\i europene,
membru la numeroase academii celebre, distins cu
str[lucite premiii, este ̀ n prezent, Profesor de Filologie
Latin[ la Universitatea din Valencia. 

~n calitate de cercet[tor multidisciplinar, a lucrat
`n diverse domenii, precum< epigrafia plelatin[ din
Peninsula Iberic[, poezia clasic[ greco-latin[, poezia
;i pictura spaniol[ din Secolul de Aur, poezia euro-
pean[ ;i hispanoamerican[ contemporan[, teoria ;i

istoria traducerii. A tradus teatru, poezie, roman ;i
eseu din nou[ limbi (greaca clasic[, latin[, greca mo-
dern[, francez[, italian[, catalan[, portughez[, eng-
lez[ ;i germen[). 

Este autor a 36 de c[r\i ;i poeme - multe dintre
ele traduse `n alte limbi> 14 c[r\i de eseu ;i cercetare>
20 traduceri> 9 edi\ii> 144 articole ;tiin\ifice> 26 prefe\e>
peste o mie de recenzii de carte.
Poezia sa, de un extraordinar rafinament al expresiei,
exploreaz[ acele ad]ncimi al Fiin\ei unde imper-
manen\a ;i dihotomiile se sting ;i unde eului i se re-
veleaz[ esen\a, altfel spus< grandoarea indicibil[ ;i
neclintit[ a Vacuit[\ii (sp. Nada).

(E. D.)

POEME
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Poeme 
Daimon Atopon 
A Marife y Pepe Piera

I

Po\i fi c[utat sub un chiparos de spum[,
`n degetele aerului metalic din vis,
`ntr-un vulcan de p[s[ri incendiate de z[pad[
sau `n valurile f[r[ glas ale pe;tilor de argint.

Te ascunzi `n r]uri,
`n frunzele de piatr[,
`n a;trii selenari `nghe\a\i.
Tr[ie;ti dincolo de vene,
la marginea din\ilor,
invizibil `n s]ngele nud al aurorei.

Te-am v[zut de multe ori arz]nd `n cristale,
tres[rind `n pupile,
consum]ndu-te `n ecourile unui abis nenumit.

Umbra ta mi-a dat lumin[,
mi-a m]ng]iat fruntea,
s-a f[cut corp `n gura mea.
:i privirea ta arde, fulger de ghea\[,
fum `n spr]ncene,
lav[.

II

Arbore al uit[rii, tu,
trup ne`ntrerupt,
porumbel suspendat deasupra bulboanei.

E o soare albastr[ dincolo de spr]ncenele tale,
o mare de foc deschis `n obrajii t[i
;i un tic-tac indicibil, ce m[ duce
p]n[ la un zeu profund, cl[dit din spum[.

E ca ;i cum ai cerceta aerul,
ca ;i cum ai zg]ria misterul,
ca ;i cum ai `njunghia umbra.

Te voi descoperi,
femeie metalic[, `ntre spini<
un murmur de s]nge transparent
pe chipul pierdut al t[cerii.

III

Prin tine lumina urc[ `n amiaz[,
nisip prelungit p]n[ la buzele mele,

fir de p[m]nt arz[tor ;i gr[bit
unde spa\iul r[sare mai intens.

E un gheizer de spum[,
de lav[ `ntrerupt[,
de porumbel incomplet, 
ce multiplic[ aerul `n dimensiunea vocilor.

Totul e muzic[, not[, diapazon.
P]n[ ;i trupurile, `n nimic, sun[.

(Canon, 1973)

Interioare

I 

~n tactilitatea l[untric[ a pesc[ru;ilor
se afl[ un ecou de umbre ce conduce 
la o intemperie de cristal.

Ceea ce aerul ridic[ este propria-i prezen\[
care, `ntr-un ritm de lumini, se dilueaz[
spre o deschis[ ;i singur[ identitate.

C[t de profund este acest l[untru al aerului,
ale c[rui forme `i moduleaz[ nefiin\a!
(Alegoria, 1977)

Muzica apei

Spa\iul 
- dedesubtul spa\iului - 
este forma apei
`n Chantilly

Nu tu, nici memoria ta.
Doar numele,
de limbajul t[u scris
pe t[cerea din tine<

un idiom de ap[
dincolo de semne
(Musica de agua, 1983)

Oglind[

~\i privesc oglinda
plin[ de ochi cenu;ii.
Lumina `i smulge.
Numai ecoul 
poate s[ umple
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cu umbre 
cristalul.
(Musica de agua, 1983)

T[r]mul nop\ii

Noaptea te scrie,
te transcrie,
te inventeaz[.
A;a,
ca pe h]rtie,
o simpl[ p]nz[,
timpul<
o fil[ unde noaptea 
ar dezghioca 
p[m]ntul din propria-i efigie,
chipul,
trupul s[u din care r[sar
invizibile semne.
T[r]mul nop\ii,
la Terra della Notte,
teracot[ ori destin
ori scriitur[ ce pl[smuie;te
ceea ce-i `ndep[rtat de tine,
ceea ce-i `ndep[rtat de tine,
ceea ce-i dincolo de tine<
alfabet nocturn al nimicului.
(Musica de agua, 1983)

Unghiuri moarte

I

S[ tr[iesc `n latura cealalt[ a poemului
;i nu `n realitate, care este reflexul s[u.
S[ traversez aceste c[i
ce se afl[ de cealalt[ latur[ a vie\ii.
S[ privesc parcurile ;i pie\ele sale,
pline de lumin[ `n be\ia dimine\ilor.
S[ simt zbuciumul frunzelor
`ntr-un aer nemi;cat, circular.
S[ v[d str[fulgerarea apelor
unui r]u ce curge f[r[ `nceput nici sf]r;it.
S[ ignor ceea ce ;tiu,
s[ cuget c[ nu mai exist.

II

A tr[i via\a poemului,
a luneca pe glasul s[u,
pe respira\ia sa,
pe saliva sa.

A sim\i cum cerneala
ajunge la r[d[cina se originar[,
a-i asculta vibra\ia p]nzelor,
a mirosi parfumul vegeta\iei sale,
a te scufunda `n sunetele sale,
`n b[t[ile inimii sale, `n algele sale,
a ;ti ce s-a dus,
ce nu a putut fi,
ce nu a fost.
Dar ;tiindu-; cum a fost<
liber de f[\[rniciile confuze
ale limbajului, ale culturii,
ale statuilor.
Liber de orice.
Liber, mai cu seam[, de mine. 
Unde nu exist[ 
nici semne nici cuvinte.
Unde nu exist[ nimic.
Unde numai nimicul
s[ fie idiomul lui Dumnezeu.

III

~n acel neant pur
unde tr[ie;te poemul
s[ fii ca `n tranzit,
ca `ntr-o c[l[torie,
ca `ntr-o s[rb[toare,
ca `ntr-o vizit[.
S[ fii ca `n trecere,
a;a cum ;i e;ti `n propriul eu.
S[ tr[ie;ti, `n poem,
cealalt[ latur[ a poemului.
S[ tr[ie;ti via\a poemului
`n trecerea ne`ntrerupt[ a eului.
(Himnos tardios, 1999)

Pia\a San Pedro en Faro
A Manuela y Nuno Judice

~n aceast[ pia\[ San Pedro en Faro plou[
nu se ;tie< cu flori sau cu p[s[ri.
Iunie `;i `ntinde cerneala pe sol
precum soarele umbra `n spa\iu
;i moartea apare `n penumbr[
aidoma oxidului `n lan\urile b[rcilor.
Plute;te `n ritm lent diminea\a
`n timp ce totul pare un desen gr[bit<
aceast[ viziune a zilei este o alt[ zi
;i acest acum m]zg[lit a fost clar mai `nainte.
Dispare tot ce v[d<
se scufund[ `n \inutul dep[rt[rii
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;i eu r[m]n `n aceast[ pia\[
ca `ntr-o lent[, estompat[ gr[din[,
unde m[ voi putea pierde sau m-am pierdut,
unde m[ voi putea c[uta ;i voi fi g[sit
nu `n latura aceasta a pie\ii, nu - `n cealalt[
ca zborul lichid al p[s[rilor
ce beau cerneala serii
;i-i traverseaz[ umbrere foarte `ncet.
Precum ele `n mine, a;a `nt]rzii
`n aceast[ pia\[ San Pedro en Faro<
c]nd se va `ntoarce lumina, vom fi,
ca florile acestea ;i ca p[s[rile acestea,
doar o ploaie violet[ de sidef
`n pia\a San Pedro en Faro

(Desnudos y acuarelas, 2009)

Impresia cuiva la cei LX de ani ai v]rstei
sale

La zece ani
via\a 
`mi p[rea
grea ca o pleoap[.

La dou[zeci,
vegetal[
aidoma unui fruct
`ntrez[rit `n vis. 

La treizeci
sim\eam 
m]ng]ierea focului
ce locuie;e `n l[untrul ei
;i veninul suav
care-nf[;oar[ tot ce-i p[m]ntesc.

La patruzeci
totul `ncepu a nu fi.

De atunci
aproape ca am `ncetat s[ mai exist.
Umbra este rima
ce m[ `nso\e;te mereu.
Trupul meu, strofa pe care ea o scrie.
:i ilizibilu-i text,
eul meu tot mai indescifrabil.

Ce r[m]ne atunci,
sub a nu fi?

Nu mai aceast[ impur[ senza\ie de nimic.
(Inedito) Traducere ;i prezentare< 

Eugen Dorcescu
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Francesca FERRARI

Francesca Lavinia FERRARI s-a n[scut la Modena `n data de 28 iunie 1974. ~nc[ `n copil[rie `;i dezvolt[
pasiunea pentru scris ;i pentru poezie. Fiic[ de arti;ti (tat[l - tenor, bunicul - poet), studiaz[ beleartele ;i
ob\ine licen\a `n domeniul graficii publicitare. Lucreaz[ mul\i ani ca senior designer pentru diverse reviste
de mod[ ;i se remarc[ `n calitate de copiator. ~n 2001 se mut[ la Varese. ~n 2010 se apropie de lumea virtual[
;i, `n felul acesta reu;e;te s[-;i cunoasc[ pe Antonio Cosimo De Biasio, neostilnovis, pasionat de haiku ;i de
China, \ara lui de adop\ie. De la el asimileaz[ u;urin\a exprim[rii, ironia, melodia ;i studiul structurii metrice
a versului. ~ncepe s[ scri haiku-uri ;i sonete. Urmeaz[ o perioad[ de experimente, `n decursul c[reia izbute;te
s[ se deta;eze de canoane ;i face propriile experien\e. ~n 2013 se `ntoarce la Modena. Cunoa;te al\i poe\i ;i
arti;ti contemporani, cu care colaboreaz[ `n cadrul experimentelor 'imago-poetice' sau al redact[rii la mai
multe m]ini. ~ngrije;te pagina de poezie 'Anime di Luna' / 'Suflete de Lun[' pe facebook ;i pe blogul omonim,
`n care, `n afara lucr[rilor sale, ofer[ spa\iu poeziei de autor. ~n data de 15 decembrie 2013 figurat printre
autorii publica\i `n culegerea La Memoria / Memoria, `ngrijit[ de Nadia Cavalera ;i prilejuit[ de instituirea
Premiului Alessandro Tassoni, patronat de Pre;edintele Republicii Italiene. A fost, de asemenea, printre
autorii selec\iona\i pentru antologia 'Read in pace' / 'Cite;te `n pace' a blogului Bibbia d'asfalto / Biblia de
asfalt, publicat[ de editura Matisklo, ;i pentru culegerea Alda nel cuore / Cu Alda `n inim[ - 2014, `ngrijit[
de Matteo Cotugno. Tot `n anul 2014 i-a ap[rut primul volum, SHE'S WAITING FOR A PORTRAIT.
(Prezentare preluat[ de pe blogul Bibbia d'asfalto.

NU VOI ~NV{|A 
S{ NU PL}NG / 
NON IMPARERO 
A NON PIANGERE

dac[ ori de c[te ori bate v]ntul
voi g[si de cuviin\[ s[ comemorez
o lumin[ ce se stinge

Traducere ;i prezentare< Costel Drejoi
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AM FOST PRINTRE CEI CE URLAU /
FUI TRA CHI URLAVA

;i-am urlat

am fost printre cei ce se-ntorseser[
;i m-am `ntors
am fost printre cei ce r]deau
;i am r]s.

De fiecare dat[ mi s-a p[rut
c[ am dreptate

dar acum sunt nemi;cat[
`n mijlocul mul\imilor
;i nehot[r]t[ asupra nuan\ei

`mi fac v]nt
cu aceat[ podoab[ multicolor[

cu tonul conturului ei
;i-al inversului lui

FACE|I LINI:TE / FATE SILENZIO

sau c]nta\i din memorie.

Arunca\i zgura
pe pagina alb[

DEPARTE / LONTANO

de mine mi-e bine.
Stau a;a ca s[ m[ pot vedea.

~mi a;ez glasul `ntr-o
cochilie

dar nu-mi amintesc marea.

E departe departe
de mine. ~n mine

(Nu-i nevoie s[ vorbe;ti... / Non occorre che parli...)
Nu-i nevoie s[ vorbe;ti
c[ci neg]nd afirmi 
cau\i sc[pare tr[dezi ;i te tr[dezi.
Cine te-a privit `n ochi
;tie c[ acolo e Antarctida
iar mai la vale o flac[r[ pe care-o ocrote;ti.
Nu-l `n;eli pe cel ce simte
n-are rost s[ te-ascunzi, d[ruie;te un miez de nuc[

nuca spart[ `n mijlocul pieptului t[u.
N-are rost s[ dai bir cu fugi\ii ;i-apoi s[ dai `n vile-
ag
o fals[ eclips[, poate c[ tu r[zi
`n vreme ce la c[p[t]iul iluziei tale
pl]nge acea `ngropat[ b[taie de inim[.

TE S{RUT NEBUNE:TE / 
TI BACIO PER FOLLIA

pistil ;i stamin
stamin ;i pistil

;i nu mai ;tiu
unde sf]r;e;ti tu ;i-ncep eu
;i nu mai ;tii 
unde sf]r;esc eu ;i-ncepi tu

`nceputul n-are sf]r;it
sf]r;itul n-are-nceput

iar acum c]nd te s[rut
cu drag 
tu 
s[rut[-m[ nebune;te
(;i -a;a mai departe...)

E CU PUTIN|{? UN GLAS / 
POSSIBILE? UNA VOCE

chiar de sub t[lpi

urc[ spre-a iriga
fiece ven[ goal[ ;i se face s]nge.

Necuprinsul meu, nemuritorul meu

te strig iar ecoul
e g]ndul

LA DOU{ZECI :I UNU :I PATRUZE-
CI :I :ASE / ALLE VENTUNO E QUA-
RANTASEI

prinde via\[ un g]nd.
La dou[zeci ;i unu ;i patruzeci ;i ;apte `l fac s[ dis-
par[.

:tii cum e v]ntul
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Salah Stétié

Salah Stétié, n[scut `n 1929 la Beirut, este unul
dintre principalii poe\i ;i esei;ti francezi, contempo-
rani a c[rui oper[, scris[ `n francez[, este tradus[ `n
aproape toate limbile Europei, dar ;i `n arab[. Fost
ambasador al Libanului la Unesco, `n Olanda ;i `n
Maroc, apoi Secretar  General al Ministerului Libanez
al Afacerilor Externe, Salah Stétié, este autorul a peste
cincizeci de c[r\i. Opera sa a fost `ncoronat[ cu nu-
meroase premii, dintre care amintim Premiul Max
Jacob, Marele Premiu al Francofoniei al Academiei
Franceze, Marele Premiu european de poezie de la
Smederevo ;i Marele Premiu Interna\ional al Biena-
lelor interna\ionale de la Liege.

Volume de poezie< Vara marelui nor (L'ete du
grand nuage, Fata Morgana, 2016), Fiin\a (L'etre,
Editura Fata Morgana, 2014), Dintr-o limb[ (D'une
langue, Editura fata Morgana 2013), ~ntr-un loc de
arsur[ (En un lieu de brulure, Editura Robert Laffont,
Paris, 2009, ̀ n care sunt cuprinse toate volumele sale
de poezie ap[rute de-a lungul timpului la editura
Gallimard)> Fluiditatea mor\ii (Fluidité de la mort,
Editura Fata Morgana, 2007). 

Nuvela< Pisica culoare (Le chat couleur, Editura fata
Morgana, 2014).
Memorii< Extravagan\a (L'Extravagance, Editura Ro-
bert Laffont, 2014).
Eseu ;i traducere de poezie mistic[ sufit[< R]bi’a de
foc ;i de lacrimi (R]bi'a  de feu et de larmes, Editura
Fata Morgana, 2010)> Vinul mistic (Le Vin mystique,
precedat de traducerea c[r\ii Al Khamriya de Omar
Ibn al-Far`dh, cu reproduceri de caligrafii de Ghani
Alani, Editura Fata Morgana, 1998).

Traducere ;i prezentare Denisa Cr[ciun

Poeme din volumul Apa p[strat[ rece
Despre aceasta ce se scrie nu
:tiu nimic
Cuv]ntul ridicat este lipsa aerului

Venerabil ;i gol ;i
Durerea sabiei lui asupra fiilor
Lega\i ;i dezlega\i dup[ moartea lor

Unul dup[ altul elibera\i de poveri
El `i `ng]duie la `mp[r\eal[
:i le d[ un s]n s[lbatic la p[strare

I

Salut tinere\ea luminii
Asupra acestei \[ri de mare castitate
Deoarece femeile `i sunt ferecate

Ele au aripi `ncruci;ate pe piept
ca s[ apere inima arz[toare a b[rba\ilor
Dragostea cu gene aplecate a circumcis-o

-Cine va salva aceast[ \ar[ de lovituri de ciocan
de solda\ii ce `nainteaz[ cu triumf
Ca s[ zmulg[ apa p[strat[ rece - ;i s-o ia?

R]u lumina mea
Bl]nd[ dezgolit[
Deasupr[-\i e cerul ce e puternic
E cel[lalt cer< nu cerul de burete albastru
-Cerul de burete albastru are busturi ce se topesc
E cel[lalt cer `nchis ca o lamp[
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Inalterabil[ cu ;i `n sticla ei
Imobilitatea dreapt[ a unei fl[c[ri 
~nchis[ cu sinele ei ca ideea de Dumnezeu

Dar tu du-te c[rarea lin[ sub cerul puternic
Ne sf]r;e;te tainele albastr[ goal[ ;i apoi
Uni\i, dragoste, imaginea cu trupul
D[ o petrecere pentru toate frunzele ce tremur[ aici
- ~naintea sosirii fetelor ;i a r[nirii lor

Soare dac[ e;ti nebun soare frumos
R[nit de un cap veninos
~n iarba `mpletit[ ca dorin\ele
Sau ca un scorpion str[lucitor c[zut de la zei

Nu dezgoli jivina voalat[
Nici r]ul de la g]tul unui deal
Prin lucarea fierului o r[zboinic
Tr[g]nd seara impur[ ;i insectele ei

Dac[ aerul se deterioreaz[ scobind un cuib
~n care vine s[ geam[ insomnia ta diurn[
Mai bine s[ te r[storni peste satele
Unde mu;uroaiele se desfac `ntre pliurile v]ntului

Cea care e din nici un trup-
Cu m]inile ei puternice `ntinse de degete pustii
Cu genunchii mari deschiz]ndu-se
Statuia pielii ei umbre;te o roat[ de piatr[

Apoi am v[zut-o ren[sc]nd
~n puterea merilor pe cerul adev[rat
Capul ei f[r[ casc[
Expun]nd lasoare obiecte viperine

Am v[zut-o desf[c]ndu-se
De mii de ori legat[ iar ;i iar de fulgerele ei
Cu chipul r[bufnit
Peste noi cei `ngenunchia\i printre boi ;i s]nge

Feti\[, cu p[r de rochi\a-r]ndunicii
P[durile `i `nc]lcesc coama
Observ[ un leu cu ghiarele

Azi p[;unile o aplaud[
M]ine degetele focului o vor face vie
Apoi va reveni mai `ntunecat[ ;i mare

Azi t[lpile ei de aur `n l[tr[turi
Ea alearg[! Zorit[ de oul de briz[
Dup[ aceea seara `n strada nim[nui
Ea va scoate un cerc - ;i un \ip[t

Textul e `n cre;tere pe cr[p[turi
~n cicatrice pe cristale ascu\ite
Acoperite de un cer cu ceruri smulse sau figuri

Peisajul zdrobirii um[rului
Acestei p[duri `nghi\ite de lun[
C]nd bate `n arbore ;i ciorov[ie furioas[ 
:i din arip[, din str[fulgerare, marea o face prea mare

Unde mergem noi, dulce so\?

Atunci femeia vine cu stelele aici ;i picioare
;i ment[ adev[rat[

:i linii pentru v]nt s[a\ipeasc[ printre pliurile
cear;afurilor frumoase

Aprinde o unghie de oglind[ nop\ii `n care degetele
ei se sting
Pentru ca pas[rea s[ se sfarme ;i s[ cad[ `n camerele
lumii

Durere peste ceilal\i ;i v[duve
Ce strig[ din profil sub fier
Prelunga str[lucire a m]nii lor asupra actelor pu\ine

Focul adast[ cu bust delicat
De feti\[ `n[l\at[ de un poate
Cu t[lpile ;i picioarele ei aici
Uitarea va vedea cenu;a pleoapelor
~n timp ce aerul va tr[i ;i va lua
Ansamblul nop\ii n[sc]nde cu horele ei

Devo\iune celei
Din nici un trup rotitor
Cu m]ini pale ;i sigure

Ascu\it[
D]nd s]n
Arborilor ;i s[lb[ticiunilor

Cea care `n[l\at[ pe prag
A;teapt[ dintr-o istovire
~nceputul cenu;ii

Cu un cu\it
Ea taie
Fructul- p]n[ la mare

II

~n fraternitatea n[zuin\ei `ndelungate
Noi febr[ am avut (sau foc) pentru o perl[
Stabilit[ la `ntrunirea oceanelor

Am h[ituit-o p]n[ la pierzania 
Trupului, reluat `n grij[ de respira\ia lui
:i a pierdut din nou ̀ n nodurile r[t[cite ale num[rului
Iar aceia ce au g[sit-o i-au confundat
Cele dou[ chipuri ;i cele patru membre ;i sexul
B[rb[tesc, unic `n fine - ;i circumcis
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Vasko Popa

CÂMPIA NEODIHNEI

JOCURI

DE-A V-AŢI ASCUNS   

Cineva se ascunde de altcineva
I se ascunde sub limbă
Acela îl caută în pământ

I se ascunde pe frunte
Acela îl caută în cer

I se ascunde-n uitare
Acela îl caută în iarbă

Îl caută cât îl mai caută
Unde nu îl mai caută
Şi căutându-l se pierde pe sine

DE-A SEDUCĂTORUL

Unul mângâie piciorul scaunului
Până când nu se mişcă scaunul
Şi nu-ncepe să-i facă un semn dulce cu piciorul

Un altul sărută gaura cheii
O sărută o tot sărută
Până ce broasca uşii nu-l sărută şi ea

Al treilea stă deoparte
Se holbează la cei doi
Şi dă din cap tot dă
Până ce nu-i cade capul 

DE-A NUNTA

Fiecare îşi dă jos propria piele
Fiecare îşi descoperă propria constelaţie
Pe care n-a zărit-o nicicând noaptea

Fiecare îşi umple propria piele cu pietre
Fiecare începe să danseze cu ea
Luminat de stelele proprii

Cel care nu se opreşte până în zori
Cel care nu clipeşte şi nu se prăbuşeşte 
Acela îşi câştigă propria piele

(Acest joc este jucat rar)

DE-A HOŢII DE TRANDAFIRI

Unul este o tulpină de trandafir
Alţii sunt fiicele vântului
Alţii hoţi de trandafiri

Hoţii se furişează spre tulpina de trandafir
Unul dintre ei fură trandafirul
Îl ascunde în propria inimă

Poet sârb de origine română, Vasko Popa (Vasile
Popa, 29. 06. 1922, Grebenaţ – 7.  01. 1991, Belgrad),
este fiul lui Vasilie Popa, notar și funcționar bancar și
al Emiliei, casnică. După absolvirea liceului la Vârșeț,
se înscrie în 1940 la Facultatea de Filozofie și la Fa-
cultatea Tehnică din Belgrad, pentru ca din 1941 să
urmeze cursurile Facultății de Medicină din București,
iar în anii 1943-1944 pe cele ale  Facultății de Filozofie
din Viena. Vasko Popa își continuă studiile universi-
tare la Facultatea  de Filozofie din Belgrad (1946-
1949), finalizate cu o Licenţă în Romanistică (1949).
Este redactor responsabil al revistei “Libertatea lite-
rară” (1946), apoi al revistei “Lumina”, al cărei prim

număr apare în limba română, în 1947, la Vârşeţ, sec-
retar general al Societăţii de colaborare culturală “Iu-
goslavia-Franţa” (1951), redactor al Editurii “Nopok”
/ „Nolit” din Belgrad (1954-1979). Volume< “Scoarţa”
(1953), „Câmpia neodihnei” (1956), “Cerul secund”
(1968), “Ţara verticală” (1972), “Sare de lup” (1975),
“Carne vie” (1975), “Casa din mijlocul drumului”
(1975), “Incizie” (1981) etc. Poezia lui Vasko Popa a
apărut în traducere la importante edituri din întreaga
lume. Ediții ale poeziei lui Vasko Popa în versiune
românească au apărut sub semnătura unor scriitori
reputați din Serbia și România – Radu Flora, Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Flora.
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Apar fiicele vântului
Văd frumuseţea furată
Şi-i fugăresc pe hoţii de trandafiri

Le deschid pieptul 
La unii descopără o inimă
La alţii chiar nu

Le spintecă pe rând pieptul
Până nu descoperă la unul inima
Iar în inimă trandafirul furat

DE-A PRINSELEA

Unii le retează celorlalţi
Mâna sau piciorul sau orice

Iau lucrul acesta-ntre dinţi
Şi încep să alerge cât mai iute posibil 
Ca să-l îngroape-n pământ

Alţii aleargă în toate direcţiile
Amuşină caută amuşină caută
Scormonesc tot pământul

Dacă îşi găsesc norocoşi mâna
Sau piciorul sau orice
E rândul lor să muşte

Jocul continuă cu vioiciune

Câtă vreme există mâini
Câtă vreme există picioare
Câtă vreme există orice

DE-A SĂMÂNŢA

Cineva îl seamănă pe altcineva
Îl seamănă în propriul său cap
Bătătoreşte bine pământul

Aşteaptă să răsară sămânţa

Sămânţa îi goleşte craniul
Îl transformă într-o gaură de şoarece
Şoarecii mănâncă sămânţa

Cad pe loc morţi

În craniul gol poposeşte vântul
Şi zămislește adieri policrome

DE-A CAPRA

Unul este piatră pe inima altuia
O piatră cât casa
Niciunul să nu mişte sub piatră

Şi unul şi celălalt încearcă din răsputeri
Să ridice fie şi-un deget
Măcar să plescăie din limbă măcar să fluture din ure-
chi
Sau măcar să clipească

Să nu mişte niciunul sub piatră

Şi unul şi celălalt încearcă din răsputeri
Şi obosesc şi de oboseală adorm
Şi abia-n vis părul de pe cap li se face măciucă

(Jocul acesta ţine mult timp) 

DE-A VÂNĂTORUL

Cineva intră fără a bate
Îi intră unuia pe-o ureche
Şi îi iese pe cealaltă

Intră cu pas de chibrit
Cu pas de chibrit aprins
Şi-i dă ocol ţestei pe dinăuntru

El e grangurul  

Cineva intră fără a bate
Îi intră unuia pe-o ureche
Şi nu îi iese pe cealaltă

S-a fript  

DE-A CENUŞA

Unii sunt nopţi alţii stele
Fiecare dintre nopți îşi aprinde propria stea
Şi-ncinge o horă neagră de jur-împrejurul ei
Cât steaua ei nu arde de tot

Nopţile se separă apoi una de alta   
Unele devin stele
Altele rămân nopţi

Şi iarăşi fiecare noapte îşi aprinde propria stea
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Şi-ncinge o horă neagră de jur-împrejurul ei
Cât steaua ei nu arde de tot

Ultima noapte devine şi stea şi noapte
Se aprinde pe ea însăşi
Și singură încinge o horă neagră în juru-i

DUPĂ JOC

În cele din urmă se prind de burtă cu mâinile
Pentru ca burta să nu crape de râs
Când colo nici urmă de burtă

O mână de-abia se ridică
Să-şi şteargă sudoarea rece de pe frunte
Nici fruntea nu există

A doua mână se întinde spre inimă
Pentru ca inima să nu sară din piept
Nici inimă nu există

Amândouă mâinile cad
Cad fără nicio treabă în poală
Nici poala nu e

Acum într-una dintre palme plouă
Din cealaltă creşte iarbă
Ce să-ţi mai zic

(1954)

OSUL CĂTRE OS

I. LA ÎNCEPUT

Acum ne este uşor
Am scăpat de carne

Ce ne facem acum
Spune ceva
Poate vrei să fii
Şira spinării fulgerului

Mai spune-mi ceva

Ce să-ţi spun
Osul coxal al furtunii

Spune şi altceva

Nu ştiu altceva

Coastele cerului

Noi nu suntem oasele nimănui
Spune-mi ceva total diferit

II. DUPĂ ÎNCEPUT

Acum ce vom face

Într-adevăr ce vom face
Acum vom cina măduvă

Măduva am înfulecat-o la prânz
Şi-acum mă supără golul din burtă

Atunci să cântăm
Nouă ne place cântecul

Ce ne vom face când vor da de noi câinii
Lor le plac oasele

Atunci le vom sta în gât
Şi vom jubila

LA SOARE

Ce minunat e să stai gol la soare
De carne nu mi-a păsat niciodată 

Nici eu nu m-am dat în vânt după astfel de zdrenţe
Gol  cum eşti înnebunesc după tine

Nu lăsa soarele să te mângâie
Mai bine să ne iubim noi

Dar nu aici nu la soare
Aici totul se vede osciorule drag

SUB PĂMÂNT

Muşchi de-ntuneric muşchi de carne
Până la urmă-i la fel
Păi ce ne facem acum

Să chemăm toate oasele de la-nceputul vremurilor
Şi să urcăm pân’ la soare

Şi-atunci ce vom face
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Atunci vom creşte curate
Vom tot creşte apoi după cum ne e pofta

Ce vom face la urmă

Nimic vom alerga încolo şi-ncoace
Vom fi fiinţe de os veşnice

Aşteaptă numai să se caşte pământul

V. SUB CLARUL DE LUNĂ

Ce-i asta acum
Ca şi cum carnea o carne de nea
S-ar prinde de mine

Nu ştiu ce se-ntâmplă
Ca şi cum o măduvă ar curge prin mine
O măduvă rece

Nici eu nu ştiu
Ca şi cum totul ar porni iar
Printr-un început groaznic

Ştii ceva
Ştii tu să latri

VI. SPRE FINAL

Încotro vom porni

Unde oare niciunde
Încotro ar putea două oase

Ce vom face acolo

Încă de demult acolo ne-aşteaptă
Încă de demult ne-aşteaptă nerăbdători
Nimeni şi nevastă-sa nimenea
De ce mai au ei nevoie de noi

Au îmbătrânit nu au oase
Le vom fi ca două fiice adevărate

VII. LA FINAL

Eu os tu os
De ce m-ai înghiţit
Nu mă mai zăresc

Ce ai

Tu pe mine m-ai înghiţit
Nici eu nu mă zăresc

Unde mă aflu

Nu se mai ştie acum
Nici cine unde e nici cine ce e
Totu-i un vis rău al ţărânei

Mă auzi

Te aud şi mă-aud
Cocoşeşte cântă din noi spânzul

(1956)

CERUL SECUND  

MOŞTENIREA CITITORULUI ÎN STELE

Au rămas în urma-i cuvintele
Mai frumoase ca lumea
Nu-ndrăzneşte nimeni să le fixeze cu ochii

Aşteaptă la cotiturile timpului
Mai mari decât oamenii
Cine le poate rosti

Zac în ţărâna mută
Mai grele decât oasele vieţii
Moartea n-a reuşit
Să-şi facă zestre din ele

Nimeni nu le poate ridica
Nimeni să le doboare

Stelele căzătoare îşi ascund capul
În umbra cuvintelor lui

TRIUNGHIUL ÎNŢELEPT

A fost odată-un triunghi
Trei laturi avea
O ascundea pe a patra
În centrul său incandescent
Peste zi urca-n cele trei vârfuri ale sale
Şi se minuna de propriul său centru
Noaptea se odihnea
Într-unul din cele trei unghiuri ale sale

Dis de dimineaţă-şi privea cele trei laturi
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Transformate-n trei roţi de foc
Dispărând într-o neîntoarcere-albastră

Atunci îşi scotea a patra latură
O îmbrăţişa o frângea de trei ori
Şi iarăşi o ascundea la locul ştiut

Şi iarăşi trei laturi avea

Şi iarăşi urca peste zi
În cele trei vârfuri ale sale
Şi se minuna de propriul său centru
Şi noaptea se odihnea
Într-unul din cele trei unghiuri ale sale

ECOURI ÎNCREMENITE

Au fost odată nenumărate ecouri
În slujba unei singure voci
I-au înălţat bolţi

Bolţile s-au prăbuşit
Strâmbe-au fost acestea zidite
Le-a acoperit propria pulbere

Au părăsit slujba îndeletnicirea aceasta primejdio-
asă
Împietrite de foame

S-au înălţat împietrite
Să afle să sfâșie gura
De unde a izbucnit vocea

Au zburat cine ştie cât
Dar oarbe nici că văzură
Că zboară chiar pe marginea gurii
Pe care-o căutau

POVESTE DESPRE O POVESTE

A fost odată-o poveste

Se sfârşea
Mai înainte să-nceapă
Şi-ncepea
După ce se sfârşea

Eroii pătrundeau în ea
După propria moarte

Şi ieşeau din ea
Înainte de propria naştere

Eroii acesteia vorbeau
Despre o ţară despre un cer
Despre toate vorbeau

N-au vorbit doar de-un lucru
Ceva despre care nici ei n-au ştiut
Anume că nu-s decât ei din poveste

Dintr-o poveste ce se sfârşea
Înainte să-nceapă
Şi-ncepea
După ce se sfârşea

CĂSCATUL CĂSCATURILOR

A fost odată-un căscat
Nici sub gingii nici sub pălărie
Nici în gură niciunde

A fost decât orice mai mare
Decât propria-i dimensiune mai mare

Din când în când
Bezna lui surdă disperata lui beznă
Strălucea ici-colo de disperare
De-ar fi crezut omul că-s stelele

A fost odată-un căscat
Plictisitor ca oricare căscat
Şi se pare că încă mai dăinuie

Prezentare şi traducere de Slavomir Gvozdenovici  şi Lucian Alexiu
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Maria Macovei-Briedis

Maria Briede–Macovei – Poetă, traducătoare,
publicistă, eseistă, jurnalistă, activitate publică.
Basarabeancă, locuieşte la Riga, Letonia. Scrie
versuri în limba română şi letonă. Autoare a şapte
volume, editate la Chişinău şi la Riga. 

Născută la 22 octombrie, 1947 în comuna Sarata-
Răzeşi, judeţul Leova. 
Pe linia paternă descinde din neamul Macovei,
familie de răzeşeni înstăriţi; pe linia maternă – din
Movilă
1940. Bunicii, find proprietari de moşie, bunicii sunt
deportaţi în gulagurile din Siberia (bunica – în
Karaganda, bunicul – în Tomsk).
Tatălui i se va propune mai întîi postul de profesor
la şcoala primară din Sarata- Răzeşi, apoi postul de
preşedinte al Sovietului sătesc, pe care le va refuza. 
Refuz care va pune în mişcare maşină represivă<

"Cine nu este cu noi, este deci împotriva noastră!"
1949. Sîntem declarati "duşmani ai poporului" şi

deportaţi în Siberia.

1953 – 1957. Frecventez şcoala primară (în l. rusă)
din Haracatul, judeţul Zaiegraievo (Republica
Sovietică Autonomă Bureat-Mongolă).
1957. După moartea lui Stalin  sîntem reabilitaţi. Ne
vom repatria în satul natal, unde-mi continui studiile
la şcoala primară  din Sarata-Răzeşi (în limba
maternă).
1965 -1970. Continui studiile  la facultatea de
filologie a Universităţii de stat din Chişinău.
1970 - 1974. Devin colaborator ştiinţific superior la
Muzeul literar din Chişinău.
1974. Mă căsătoresc cu poetul leton Leons Briedis
şi mă stabilesc cu traiul în Riga, Letonia.
1974 - 1985. Lucrez în calitate de redactor la
biblioteca naţională din Riga.
1985 - 1987.Bibliotecară la biblioteca Uniunii
Scriitorilor din Riga.
Din 1986 particip activ la procesele de independenţă
naţională din Letonia şi Moldova. Fondez societatea
de cultură română "Dacia" din Letonia pe care o
conduc pănă în prezent. Sunt iniţiatoarea fondării
Asociaţiei societăţilor de cultură din Letonia. 

S-a stins din via\[

22 octombrie 1947 - 18 iulie 2017
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1989.  Împreună  cu Leons Briedis edităm  primul
număr al ediţiei "Glasul" la Riga. Care pentru prima
oară (în decursul celor 50 de ani de ocupaţie) apare
în grafie latină.
1987 - 1995. Sunt corespondentă, (titulară şi
netitulară) la ziarul parlamentar "Sfatul Tării" şi
radioul naţional 
1991. – Corespondentă la postul de radio "Europa
Liberă". 
Public articole, versuri, eseuri, publicistică, atît în
mass-media din Moldova cît şi în cea din Letonia.
Paralel continui să scriu versuri şi să traduc din
letonă. 
1991. Apare culegerea de versuri "În singurătatea
cuvintelor", prefaţată de Ana Blandiana.
1994. Înregistrez statutul "Parohiei române la Riga"
1992. Împreună cu poetul Leons Briedis fondăm la
Riga editura privată "Minerva" şi revista de
culturologie – "Kentaurs" (Centaurul). 
1996. "Pentru merite deosebite " parlamentul leton
îmi conferă ceteţenie letonă.
1995. Devin membră al Comitetului consultativ,
condus de preşedintele Republicii Letone.
In 2016 sunt decorata cu medalia "Meritul civic" al
Republicii Moldova.
În momentul de faţă lucrez la studiul fundamental,
întitulat “Descoperirea Viitorului”, Tratat de
Viitorologie în trei volume (primul volum va fi
publicat în letonă, anul curent) 

Date bibliografice

1. L. Briedis “Cină cu stele” (versuri, traducere
din letonă) , editura "Literatura artistică, Chişinău,
1985 .

2. “Dunele de argint”. (proză, traducere din
letonă), editura "Literatura artistică", Chişinău, 1990.

3. “Daine letone” (poezie populară letonă,
traducere), editura "Hyperion", Chişinău, 1991.

4. Maria Briede—Macovei “În singurătatea
cuvintelor” (culegere de versuri , limba originală–
română), editura Hyperion, 1991 (77 pagini).

5. Marija Briede “Varda kardinajums” (Culegere
de eseuri, limba originală– l. letonă).  Riga, Minerva,
1997. (141 de pagini).

6. Maria Briede—Makoveja “Augsupkritiens”
(“Cădere în sus”, versuri, limba originală – l.
letonă).  Riga, Minerva, 1999. (90 de pagini).

7. Prezentul vesnic. Un studiu humanitar.
Limba originala letona, Riga, Minerva, 2008 (318
pagini).

Se trece lumea

Iar mi s-arată pustiul licăr de safir
din crângul de răsură, bătut de aminturi
și trece lumea în iureșul de roată
mișcându-se-nainte și-n juru-i tot odată.

Poteca mișună de fiare, urcând în munți
trezind din somn un pâlc de brazi mărunți
de sus un grai pogoară-n tăcerile din jur
în fața noastră răsare piscul voevod cu coiful de azur.

Stârnim sub talpă fuioarele de nori,
în el s-arată hipnoticul abis cu ochi scânteietori
și Carul Mare, scârțiind pe-o roată,
pornește înainte și-jurul lumii totodată.

Zeii privind la noi

Zeii privind la noi
prin lupă mărită
ne văd mereu în mişcare
în sensul invers şi uimiţi
de atâta forfoteală 
într-un mod cam ciudat
într-un fel cam stingher
ne urcă pe noi
rând pe rând,
câte unul,
în cer.

Ce multe fețe are-un sens…

Văzul mi se sparge-n văz
ši auzul în auz, migrăm
din sens în sens ghicind
de vom trăi un timp pitic
sau altul, mai imens.

Și stăm cu inima afară
durerea-n piept nu mai încape
în graba noastră de-a fi drepți
vremea o strivim sub talpă
și disperați de-a nu greși
mai devorăm eternități.

Și visele se zbat în “nu” intens
își cată rostul lor prin clipele fugare
tot mai febril ne rătăcim prin sensuri
ca-n lungi procese funerare
și ah, ce multe fețe are-un sens
de la tine pân la tine și invers…
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Viitor confuz și discret

Viitor confuz și discret
de mistere-n mișcare
între “nu” crescut în eșec.
intre “da” crescut prin negare
de la sclavie întru domnie
din sens în alt sens
parcurgem distanța
prin falsul imens.

De la noi în lumea de-apoi
din frântă în frantă speranță 
vin idolii falși înapoi
veșnicia le pare prea strâmtă.

De la nimic întru-nainte
revenim prin sensul invers
din înapoi mai înapoi
parcă trăim mai intens.
Zbateri uriașe pe valul mărunt
existență tragică- 
cu viitoru-n trecut 

Curge spaima

Curge spaima mea 
în spaima ta
scoate cuvinte
închise-n tăceri
de azi și de ieri.

Curge spaima mea 
în spaima ta
și-n spaima tuturor,
aici și acum
moare un popor.

Fii gata de spaimă 
cuvintele să izbăvești
că-n sensul lor
renaște un popor.

Noduri de alarmă

Curge vremea
surpată de ură
croindu-ne viaţa,
din scurtă
mai scurtă,
în venin o destramă
şi deapănă ziua căruntă
sufletul meu rupt 

într-un ghem.
O!
Ce de-a noduri
de-alarmă suntem
pe chipul 
subţire
şi ars,
de maramă,
a unui sistem.

Ne deapănă Soarta 

Ne deapănă Soarta povestea
din „fir de aur şi de-argint”> 
adevărul e că ea se exprimă
prin alternanţa dintre Soare şi Lună...

Lunecă viitorul

Lunecă viitorul
între cer şi pămant>
lumina cu întunericul 
se răfuiesc în mine...

Când lumea... 

Când lumea ar trebui să fie în cer,
ea se află pe pământ>
când lumea ar trebui să fie pe pământ,
ea se află în cer< 
este păcatul cel mare,
de necorespundere şi incomunicare.

Păşeşte-ncet,

Păşeşte-ncet,
încet şi solitar,
în suflet să nu-mi tulburi
ramul de stejar.
Cuvântul nerostit
e şi venin şi har
găsi-vei rostul
arzându-l pe altar.

(din cartea V]lv[taie - terminat[ `n preajma
mor\ii. Va fi tip[rit[ `n leton[ ;i rom]n[ ;i lansat[

de ziua poetei - 22 octombrie 2017, la Riga)
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Dumitru P[curaru

AUREL 
POPP
~ntre dou[ culturi



Poesis septembrie 2017

77

DIALOGUL ARTELOR

“Aurel Popp ;i Mihai Olos provin din acela;i
areal, dar sunt at]t de diferi\i `nc]t se
completeaz[ `n mod polemic.”

- Drag[ Dumitru P[curaru, am `n fa\[ un
album de art[ intitulat “Aurel Popp, `ntre dou[
culturi”. A ap[rut recent la editura Rao ;i are, dac[
nu m[ `n;el, 472 de pagini. De ce Aurel Popp
“`ntre culturi”?  De ce Aurel Popp?

- S[ zicem pentru c[ `n perioada interbelic[ Aurel
Popp era considerat cel mai important pictor rom]n
din Transilvania. :i pentru c[ a fost profund
nedrept[\it de vitregiile istoriei. :i pentru c[ `n
continuare mi se pare unul dintre cei mai interesan\i
pictori rom]ni. Prin respectul fa\[ de art[, prin
seriozitate, prin refuzul oric[rui compromis, prin
tehnica des[v]r;it[, prin tenacitatea cu care ;i-a
respectat principiile, Aurel Popp poate fi un model
pentru tinerii arti;ti.

- De ce ai p[r[sit poezia pentru pictur[? 

- Nu este vorba despre asta. Cred c[ fiecare
scriitor cocheteaz[ pu\in cu artele din vecini. A; fi
vrut s[ m[ fac pictor. Nu m-a ascultat m]na. Mi se
p[rea c[ `n pictur[ te po\i exprima mai u;or, mai
adecvat. Imaginea are mai multe valen\e dec]t
cuv]ntul. Culorile au o capacitate de combinare mai
mare dec]t cuvintele. A; putea spune c[ fiecare poet
este un pictor ratat. Ca fiecare poet, sunt un pictor
ratat. 

- Deci nu fiecare critic este un scriitor ratat, ci
fiecare poet este un pictor ratat?

- Cam a;a ceva. Po\i fi deopotriv[ ;i pictor ;i poet
;i critic literar ;i de art[. ~n acela;i timp "nu po\i fi
artist dac[ nu e;ti poet `n pictur[". ~n asta credea
Aurel Popp. 

- Toate talentele `ntrupate `ntr-un singur
individ? 

- Acel homo universalis este o specie pe cale de
dispari\ie. Dar po\i fi un "Homo universalis" de

succes sau pur ;i simplu un ratat, chiar dac[ abordezi
toate artele. 

- Artistul de care te-ai ocupat tu `n ultima
vreme ce talente avea?

- St[p]nea o gam[ foarte larg[ din ceea ce numim
artele plastice, artele aplicate, arhitectura. El `nsu;i
se prezenta "pictor- sculptor". Uneori ;i arhitect.
Aurel Popp era un artist complet, dar ;i un om foarte
complicat. A pictat, a f[cut sculptur[, a proiectat
monumente, biserici, parcuri, a f[cut ceramic[. A
f[cut de toate. A ;i scris. Credea `n institu\ionalizarea
actului de crea\ie. De;i a refuzat s[ se `nregimenteze
`n a;a zisa ;coal[ b[im[rean[, c]nd Colonia de la
Baia Mare era `ntr-o profund[ criz[, amenin\at[ cu
dispari\ia, a `ncercat s[ o salveze. Se `nt]mpla prin
1936. ~n proiectul s[u de `nfiin\are a unor colonii de
pictur[ `n diferite zone din \ar[, cu poten\ial
geografic ;i financiar, propunea s[ fie coopta\i
scriitori care s[ fie preg[ti\i "la locul de munc[" s[
devin[ critici de art[. Credea `n dialogul artelor.
Avea foarte mul\i prieteni scriitori, rom]ni ;i
maghiari. Dintre pictorii de peste Carpa\i era foarte
apropiat de Tonitza, :tefan Dimitrescu, Oscar Han,
Francisc :irato. Prin atelierul lui de la Satu Mare au
trecut, a;a cum scria cronicarul de la Cuv]ntul, de la
prim mini;tri la actori, pictori, scriitori… Oricine
trecea prin Satu Mare \inea s[ treac[ pragul
atelierului s[u. La una dintre vizite, dintre cei doi
oaspe\i, unul i-a l[sat o mie de lei pe mas[. Era vorba
despre Octavian Goga ;i dr. Petru Groza. Ofensat,
pictorul i-a trimis banii “tic[losului”, cu o mustrare
pe m[sur[. :tia c[ numai Groza era `n stare de a;a
ceva. 

- Ce te-a atras spre Aurel Popp, omul sau
opera?

- Evident, opera. Dar omul, pe m[sur[ ce l-am
descoperit, m-a cople;it. L-a ajutat ;i timpul. S-a
n[scut `n 1879. A prins cea mai prolific[ perioad[

Dialog George Vulturescu/Dumitru P[curaru 
pe marginea albumului “Aurel Popp, `ntre dou[ culturi”
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pentru art[, Viena secesionist[, `n primii ani ai
secolului 20, experimentele artistice din Parisul
anilor 1911-1913, primul r[zboi mondial, perioada
interbelic[, al doilea r[zboi mondial, comunismul,
`n cea mai groaznic[ manifestare a sa,
proletcultismul, realismul socialist... Istoria a fost
foarte "darnic[", din punct de vedere biografic, cu cei
n[scu\i spre sf]r;itul secolului 19 ;i dac[ Dumnezeu
le-a dat o via\[ lung[ au c[l[rit trei epoci. Aurel Popp
a fost unul dintre ei. Noi am c[l[rit doar dou[ epoci
;i consider[m c[ avem o experien\[ de via\[ mai
profund[ dec]t genera\ia post-comunist[. Poate de
aici narcisismul juvenil foarte prelungit p]n[ spre 40
de ani. Genera\ia Centenarului la v]rsta noastr[
prinseser[ dou[ r[zboaie mondiale ;i o revolu\ie
bol;evic[. 

- :i o perioad[ interbelic[ propice artelor,
literaturii... Ai scos la lumin[ date inedite despre
opera lui Aurel Popp.  Mai ales ca “pictor de
r[zboi”. De ce “Aurel Popp, `ntre dou[ culturi”?
Undeva scrii c[, din p[cate, cultura rom]n[ nu l-a
integrat `ntru totul, iar cultura maghiar[, `n ciuda
serviciilor imense, cum ar fi `nfiin\area muzeului
Ady Endre, nu i-a r[spuns pe m[sura efortului
s[u. Ce te-a determinat s[ optezi pentru acest titlu,
care mie mi se pare destul de polemic?

- Pentru c[ realmente a pendulat `ntre dou[
culturi. ~mi place s[ spun c[, `n Transilvania, mai
degrab[ putem vorbi despre biculturalitate dec]t
despre multiculturalitate. Aurel Popp, la fel ca foarte
mul\i intelectuali ardeleni, s-a format `ntr-un spa\iu
`n care culturile na\ionale au pendulat `ntre o
discordie acceptabil[ ;i o armonie de fa\ad[. Deseori
confundate, `n primul caz cu radicalismul, iar `n cea
de-a doua situa\ie cu colabora\ionismul, cele dou[
culturi s-au aflat `ntr-o perpetu[ competi\ie. :i
competi\ia continu[. Aurel Popp, ;i `ntr-o anumit[
m[sur[ ;i Ady Endre, au `ncercat s[ `mpace, s[ le
pun[ sub acela;i acoperi;. 

- ~ntr-adev[r, Ady Endre este poetul care scria
“maghiar[, slav[ sau valah[ e jalea-n veci acea;i
jale”.   

- ~n timp ce Goga a fost doar "poetul p[timirii
noastre"...

- Deci po\i fi un bun rom]n dac[ e;ti admirator
al culturii maghiare ;i un bun maghiar dac[ `\i
place cultura rom]n[? 

- Nu se pune problema chiar `n ace;ti termeni
absolu\i. "Na\ionalistul" Octavian Goga era bun
prieten cu "na\ionalistul" Ady Endre". Aurel Popp a
fost prieten cu am]ndoi. Culturile nu se exlud

niciodat[ `n totalitate.  Sunt `n competi\ie, dar nu se
exclud. :i interfereaz[ `n cele mai nea;teptate
moduri, n[sc]nd o a treia cultur[. Biculturalitatea
na;te multiculturalitate. Noi ne tr[im propria cultur[
`n "multiculturalitate". /…/

- Unde l-ai situa pe Aurel Popp `n cultura
rom]n[?

- Mircea Zaciu, prin atitudine, prin "r]sul
homeric" `i g[se;te un nea;teptat coresponent `n
cultura rom]n[< Calistrat Hoga;. Criticului clujean i
se p[rea c[ Aurel Popp vorbea o limb[ ardeleneasc[
"u;or de ;uet[, u;or ridicol[ pe alocuri", cum
`nt]lnise la Emil Isac. ~n ceea ce prive;te pictura,
trebuie s[ apel[m la speciali;ti. Aurel Ciupe `l
plaseaz[ pe linia picturii maghiare. Pentru Kós
Károly nu este pe deplin nici rom]n, nici maghiar,
nici sas. Pentru Tonitza este un mare pictor, de la
care accepta s[ primeasc[ lec\ii. P]n[ s-au certat.
Pentru c[ la un moment dat s-au desp[r\it, `ntr-un
mod `n care de obicei se despart arti;tii ;i scriitorii
rom]ni. Un foarte interesant critic de art[, V. Bene;,
face, `n 1939, o lung[ list[ a arti;tilor ardeleni
"nerecupera\i" de cultura rom]n[. Lista `ncepe cu
Aurel Popp ;i include zeci de arti;ti. 

- Ai spus “de ;uet[“ nu “desuet[“. 

- Da, de ;uet[, `ns[ ca orice ardelean preg[tit la
;colile maghiare ;i germane vorba lui era ;i
"desuet[". 

- A fost un provincial? O mare aten\ie acorzi
expozi\iei de la Cluj, din 1921. Cum s-a impus
Aurel Popp `n arta plastic[ rom]neasc[?

- Mai degrab[ s-a bucurat de o celebritate
limitat[. Dup[ 1918 era considerat cel mai important
pictor rom]n din Transilvania. Emil Isac, Lucian
Blaga, Octavian Goga, doreau s[ fac[ din el
purt[torul de stindard al artei din Ardeal. Omul era
`nc[p[\]nat ;i foarte sucit. A preferat s[ tr[iasc[
retras. Din acest punct de vedere, da, a fost un
provincial. Unul `nr[it. A participat la marea
expozi\ie a arti;tilor ardeleni, prima organizat[ dup[
Unire, unde a avut un succes care l-a cople;it. La
insisten\ele lui Nicolae Tonitza a participat la Salonul
Oficial din 1926. Nu a avut nicio expozi\ie personal[
`n timpul vie\ii. De aici ;i marea surpriz[ pe care a
oferit-o cu ocazia retrospectivei din 1966, de la Baia
Mare ;i Cluj. Opera lui nu a reu;it s[ treac[ dincolo
de Carpa\i. De aceea a luat-o spre Vest. ~n 1928 ;i-a
preg[tit o expozi\ie la Viena, `n celebra cl[dire
Wiener Seccesion. 

- Cum s-a raportat la epoca lui, mai precis la
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epocile lui? A tr[it `n Imperiul Austro-Ungar, a
participat la primul r[zboi mondial, a tr[it `n
Rom]nia Mare, a tr[it `ntr-un Satu Mare sub
ocupa\ie horthyst[, a prins 15 ani de comunism. 

-  La asta a; mai ad[uga doi ani la Paris, un an la
Viena. Nenum[rate c[l[torii de studii `n marile
centre artistice din Europa. Cum s-a raportat la
epocile lui? ~ntotdeauna conflictual. Mai ales `n
ultima parte a vie\ii. Scrisorile lui din perioada 1945-
1960 se constituie `ntr-un document zguduitor
despre neputin\[, boal[, s[r[cie, b[tr]ne\e. ~n timp
ce coresponden\a din perioada interbelic[ denot[ o
teribil[ goan[ dup[ munc[. Obi;nuia s[ spun[ "A;
picta ;i cerul dac[ a; primi comand[". ~n 1948 `ncepe
seria "Cina de tain[". ~n timpul realismului socialist
a abordat pictura  pe teme religioase, Punerea `n
morm]nt, Apocalipsa, Calea Crucii… ~ntr-un
interviu pentru radio din 1959 la `ntrebarea "cum
crede\i c[ va evolua societatea noastr[, ce solu\ii de
viitor vede\i?" r[spunde c[ exist[ dou[ solu\ii<  una,
pentru oameni, astfel c[ dac[ un copil este bolnav de
rujeol[ s[ se pun[ to\ii copiii la un loc, iar dac[ un
m[r este putred, toate merele s[ fie puse `n acela;i
co; cu m[rul putred. Avea umor, unul negru de tot. 

- Mai trebuie s[ ad[ug[m ;i pictura istoric[, tot
din aceast[ prioad[, Execu\ia lui Doja, Tragerea pe
roat[ a lui Horea…

- Evident. Prin 1955-1956 `i scria unui prieten,
criticul Kós Károly, fost membru `n Marea Adunare
Na\ional[, al[turi de Sadoveanu, C[linescu ;i al\ii<
"Comunismul mi-a stricat ;i ace;ti ultimi zece ani
din via\[". Cinci ani nu a vorbit cu Kós Károly. P]n[
t[v[lugul nu l-a luat ;i pe el. Cu at]t mai mare este
surpriza cu c]t, datorit[ unor `mprejur[ri istorice,
biografii s[i, Raoul :orban ;i Banner Zoltán, i-au
schi\at un nedrept portret de "revolu\ionar `n art[ ;i
`n via\[". Desigur, din dorin\a de a-l "reda
actualit[\ii" cum spunea Raoul :orban. Sunt foarte
mul\i arti;ti mari care ar trebui re-evalua\i, readu;i
`n actualitate. Aurel Ciupe, dac[ nu m[ `n;el `n 1963,
la o conferin\[ a Uniunii Arti;tilor Plastici depl]ngea
faptul c[ o serie de arti;ti mari erau necunoscu\i
marelui public. Mereu Aman, Grigorescu,
Andreescu, B[ncil[, Luchian, Tonitza, Pallady,
Petra;cu, Ressu… f[r[ `ndoial[ pictori mari, dar
avertiza Ciupe, lumea va crede c[ `n \ara noastr[
exist[ doar ace;ti pictori. Lista lui Ciupe `l cuprindea
;i pe Br]ncu;i, al[turi de Aurel Popp, :irato,
eodorescu Sion, Aurel B[ie;u, Alexandru Szolnay,
D[r[scu, Alexandru Ziffer, Elena Poppea.... Intr]nd
azi `n libr[rii un cititor mai pu\in avizat vede cam
acelea;i nume. Cu vremea, s-au mai ad[ugat alte
nume din lista lui Ciupe, `ns[ insuficiente. Literatura

st[ mai bine. Cu mici excep\ii, a recuperat ;i
recupereaz[ `n continuare marile nume. ~n art[ este
mai dificil. S[li de expozi\ie pu\ine, albume de art[
contemporan[ destul de rare. Arti;tii plastici au o
via\[ mai dificil[. 

- Asta ar trebui s[ ne bucure. Poate scriitorii
sunt mai bine organiza\i. Poate ar trebui s[ vorbim
odat[ ;i despre `mp[r\irea noastr[ pe bresle. Sau
pe g[;ti?  

- Depinde din ce unghi prive;ti cultura `n
general. Ca un tot sau ca ni;te ni;te bisericu\e care
nu comunic[ `ntre ele dec]t formal.

- Ce aduce nou acest album Aurel Popp?

- Multe, foarte multe. ~n primul r]nd am avut la
`ndem]n[ o arhiv[ necercetat[. Al[turi de desene,
schi\e, proiecte de monumente, artistul ;i-a preg[tit
arhiva personal[ cu foarte mare aten\ie. ~;i copia
propriile scrisori. O parte, din p[cate, s-au pierdut
`n urma bombardamentelor din 1944 c]nd i s-a
distrus atelierul. Au r[mas, totu;i, arhisuficiente
"probe" pentru a-i putea schi\a un portret pe m[sura
personalit[\ii sale. 

- V[d c[ e;ti destul de zg]rcit cu am[nuntele. 

- Nu-i vorba de asta. Anul viitor va apare un nou
volum “Coresponden\a pictorului Aurel Popp”. De
asemenea, un alt volum va cuprinde sculptura,
proiectele arhitecturale, artele aplicate. Am
descoperit un Monument al Unirii realizat `n 1928,
`mpreun[ cu sculptorul Ferdinand Gallas, la comada
lui Octavian Goga ;i a Reginei Maria. Este uria;, de
vreo 20 de metri, pe trei etaje istorice, sus tron]nd
regele Ferdinand. Trebuia s[ fie amplasat la
Bucure;ti. A proiectat ;i o variant[ a monumentului
Unirii pentru Sibiu. La acest concurs a participat ;i
Constantin Br]ncu;i. Nici acel proiect nu s-a
finalizat. Nu avem spor la monumente grandioase,
cu adev[rat monumentale. Sunt prea scumpe pentru
finan\ele Rom]niei. |[rile `nvinse au compesat
pierderile dup[ primul r[zboi mondial prin
monumente. ~nving[torii nu au nevoie de
monumente. 

- Foarte interesant. De ce nu s-au realizat?

- Din acela;i motiv pentru care nici azi nu se fac
foarte multe lucruri necesare unei culturi. /…/

-  Ai epuizat “subiectul” Aurel Popp?
- Nici vorb[. Pe de alt[ parte, nu am lucrat singur.
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Am avut o echip[ de n[dejde. L-am avut al[turi pe
criticul de art[ Pavel :u;ar[, pe istoricul Adriana
Zaharia, care s-a ocupat de arhive, documente, etc.,
pe Oana, fiica mea, pentru selec\ia lucr[rilor,
sortarea lor pe perioade, tematici, exluderea
falsurilor care abund[ pe pia\[. Traduc[tori,
fotografi, tehnoredactori. Am colaborat foarte bine
cu muzeele, cu colec\ionarii, cu arhivele statului.
Mult[ munc[, dar ;i multe surprize. Am descoperit
o lume nou[ pe care intuitiv o sim\eam. Cred c[ am
scris vreo cinci variante. Cu fiecare set de documente
se schimba perspectiva asupra personajului. ~;i are
;i "celebritatea limitat[" farmecul ei. Prin Aurel Popp
am p[truns `ntr-o alt[ lume, dar cu acelea;i
probleme ca ale noastre. Lumea s-a schimbat, omul
nu.

- Vezi vreo diferen\[ de abordare `ntre arti;ti ;i
scriitori? 

- Scriitorii `;i pot dormi lini;ti\i somnul `n
manuale ;i istorii literare. De pild[ m[ g]ndesc c[
Octavian Goga, marele prieten ;i sus\in[tor al
pictorului Aurel Popp, nu mai este "activ". Exist[ o
`ntreag[ literatur[ a "pasivilor". Co;buc, :t. O. Iosif,
Macedonski, p]n[ aproape de noi, Ioan Alexandru,
Pitu\, ;i nu mai dau nume. Cred c[ fiec[rui scriitor i
se preg[te;te un sarcofag `nc[ din timpul vie\ii. P]n[
la urm[ to\i devenim "pasivi". ~ntr-o literatur[
s[n[toas[ genera\iile se schimb[ din 20 `n 20 de ani.
~n cele bolnave se schimb[ mai rar.

- Un fel de “intrare `n adormire”...

- Mai r[u. Pictorii nu au ;ansa s[ "doarm[" `n
manuale. Lucr[rile de art[ l]ncezesc `n depozitele
unor muzee, sau, ;i mai r[u, s-au risipit pe la urma;ii
unor colec\ionari adev[ra\i. Uite, foarte recent, l-am
redescoperit pe Mihai Olos. Din multe puncte de
vedere, asem[n[tor cu Aurel Popp. 

- Exist[ vreo asem[nare `ntre cei doi pictori
n[scu\i `n acela;i jude\, deci provin din acela;i
areal...

- Aurel Popp ;i Mihai Olos provin din acela;i
areal, dar sunt at]t de diferi\i `nc]t se completeaz[ `n
mod polemic. 

- ~\i g[se;ti vreo asem[nare cu ei, provenind ;i
tu din “acela;i areal”?

- Uneori agresivitatea, nu `ntotdeauna justificat[,
alteori nep[sarea, ;i asta nu `ntotdeauna justificat[.
La fel ;i la tine, ;i tu fiind "din acela;i areal".

-  Ai putea scoate un album Mihai Olos la fel ca

;i acesta despre care vorbim noi acum?

- Nu m[ ridic la nivelul operei lui Mihai Olos.
Cred c[ fostul nostru prieten Mihai Olos reprezint[
spiritul artistic, nu ideologic, al unei genera\ii
extraordinare a picturiii rom]ne;ti din perioada
comunist[. Nu i s-a putut pune niciodat[ jugul ro;u
pe g]t. Olos ;i Popp au fost personalit[\i artistice la
fel de puternice, doi bivoli de geniu, oameni dificili,
arti;ti mari. 

- Eu cunosc opera lui Aurel Popp. Mul\i `ns[ nu
o cunosc. A; vrea s[ te `ntreb< de ce este Aurel
Popp un mare artist? Exist[ vreo asem[nare `ntre
cei doi pictori n[scu\i `n acela;i jude\? 

- Este destul de greu s[ demonstrezi -  ;i s[ fii
conving[tor - c[ un artist este mare atunci c]nd tu `i
cuno;ti opera, iar celui care-i vorbe;ti nu o cunoa;te.
~n cazul unui scriitor dai citate ;i ai rezolvat
problema. ~n cazul unui pictor trebuie s[ vezi opera
;i apoi s[ te la;i convins de valoarea ei. Mircea Zaciu
`;i intituleaz[ articolul s[u despre Aurel Popp chiar
a;a< "~n atelierul unui mare artist". Asta se `nt]mpla
`n 1957, `n revista Tribuna. S[-\i r[spund `ns[ la
`ntrebare. Aurel Popp este un mare artist pentru c[
`ndepline;te c]teva condi\ii< a lucrat mult, opera lui
este vast[, aceast[ oper[ este foarte variat[ ;i, dincolo
de viziune ;i talent, avea o tehnic[ des[v]r;it[. Nu `n
ultimul r]nd avea con;tiin\a propriei valori. Tindea
spre arhetip. Raoul :orban scria `n 1942 c[ pictura
ardelean[ se des[v]r;e;te cu Aurel Popp. 

- A;adar, dac[ ai o oper[ vast[, tratezi subiecte
variate, `n cazul pictorilor, ai ;i o preg[tre tehnic[
foarte bun[, e;ti un mare artist...

...ai uitat con;tiin\a propriei valori...

- Ce i-a lipsit s[ dep[;easc[ a;a cum spuneai tu
“celebritatea limitat[“?

- S[ zicem autopromovarea, dorin\a de a da din
coate, cum spunea el `nsu;i. Din acest punct de
vedere era un adev[rat provincial. Cunosc]ndu-l pe
Picasso `n timpul stagiului s[u parizian, dup[ ani,
prin 1954, `i trimite acestuia, prin intermediul
ambasadorului rom]n `n Elve\ia, o lucrare ca s[ vad[
"spaniolul ;mecher", care `i datora 10 franci `nc[ din
1912, cum lucreaz[ un pictor `n Transilvania. Cum
Picasso crede c[ Transilvania este `n Uniunea
Sovietic[ `i transmite c[ este impresionat de modul
`n care picteaz[ un pictor sovietic. ~n acel moment `i
pare r[u c[ nu a r[mas la Paris. Dup[ ani de zile a
sim\it `n mod dureros ce `nseamn[ s[ tr[ie;ti la
periferie, s[ fii ;i s[ r[m]i un provincial. Pentru un
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artist este obligatoriu s[ tr[iasc[ "`n centru", nu la
periferie. Provincia omoar[ orice talent.

- Ce `nseamn[ `n arta de azi s[ fii pictor “`n
actualitate”? Ce s-a schimbat `n 2017 fa\[ de
perioada pe care ai parcurs-o `mpreun[ cu Aurel
Popp? 

- Fundamental, nu mare lucru. Desigur,
informa\ia circul[ rapid, aparent artistul de azi are
mai multe ;anse dec]t cel de acum o sut[ de ani. ~n
realitate nu s-a schimbat mare lucru. Provincia a
r[mas provincie cu tot internetul, cu toate re\elele de
socializare, s[lile de expozi\ie au r[mas la fel de
inaccesibile. Critica de specialitate nu a f[cut pa;i
uria;i `n ultimul sfert de secol. Institu\ional nu s-a
schimbat mare lucru. 

- Despre Centenar ce p[rere ai? Ai o opinie
personal[?

- Am, dar nu sunt de acord cu ea. Nu, nu am o
p[rere bun[. Lucrurile devin simple dac[ vrei s[ faci
ceva  concret sau ;tii ce vrei s[ le ceri s[ fac[ al\ii.
Fiecare breasl[ ar trebui s[-;i organizeze propriul
Centenar< scriitorii centenarul lor, arti;tii centenarul
lor, rom]nii centenarul lor, maghiarii centenarul lor,
sa;ii centenarul lor, armata centenarul ei etc. Pe
bresle. Pe c[pr[rii. Ce `nseamn[ "centenar"? Nimic
altceva dec]t o dare de seam[ dup[ o sut[ de ani. Ia
s[ vedem, ce am f[cut noi o sut[ de ani. Cum altfel
putem face acest lucru dec]t prin scris, prin expozi\ii
retrospective, prin antologii, albume, monumente,
renov[ri de cl[diri cu valoare simbolic[, case
memoriale… Prea mult pentru ni;te guvernan\i
ingnoran\i. Noi, rom]nii, nu avem cultul str[bunilor.
Nu ne `ngrijim nici m[car cimitirele. Nu sim\im
istoria dec]t ca un prezent perpetuu ;i un trecut
nerezolvat ;i istoric ;i juridic. Au ;i defil[rile
farmecul lor, dar parc[ este prea pu\in. Toat[ lumea
poate defila, mai cu seam[ `n perioadele dictatoriale.
Mi-e team[ s[ nu semene acest Centenar cu
festivit[\ile de 1 mai ;i 23 august. 

- Interesant[ opinia ta. Cam sceptic[. Promit
s[ continu[m acest dialog. O ultim[ `ntrebare< ce
speri de la acest album?

- S[ fac ceva mai cunoscut un mare pictor, un
mare spirit creator. 

(Fragment din dialogul ITV dintre scriitorii
George Vulturescu ;i Dumitru P[curaru)
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Nu ;tiu c]nd l-am cunoscut pe Mihai Olos ;i nu
;tiu c]nd m-am desp[r\it de el. Am primit o lucrare
de-a lui, o mic[ sculptur[, pe care, o vreme, am uitat-
o pe balconul pe care am stat la un pahar de vin.
C]nd a dezvelit-o din punga  `n care se vindea zah[r
la magazinul s[tesc, l-am `ntrebat< "Ce dr[cu;or mai
e ;i [sta? Credeam c[ aduci ceva de m]ncat". 
"E un dr[cu;or scos din rai. Dac[ vrei po\i s[-l
m[n]nci. Din ochi" . ~mi pare r[u c[ nu i-am cerut
s[ fac[ un dr[cu;or ;i din punga de h]rtie ordinar[
de `mpachetat. Cine ;tie ce ar fi ie;it. 

Mihai Olos avea darul rostirilor memorabile.
Cred c[ la `nceput s-a l[sat inspirat (respirat) de
Nichita St[nescu, apoi ;i-a construit felul lui neao;
de a convorbi cu sine ;i cu cei din jur.  
~n spa\iul rom]nesc, mai cu seam[ pentru poe\i,
Mihai Olos r[m]ne artistul rostirii nichitast[nesciene
`n sculptur[. 

*

Mi-am adus aminte de aceast[ `nt]mplare cu
ocazia retrospectivei Mihai Olos de la MNAC. 
Nu cred c[ Efemeristul a absentat vreo clip[ din
contemporaneitatea noastr[ fortuit[. 

C[ Mihai Olos nu a fost `ntotdeuna foarte vizibil
este adev[rat.  Ap[rea c]nd te a;teptai mai pu\in ;i
c]nd disp[rea aveai impresia c[ a r[mas pe undeva ;i
`nc[ vorbe;te `n dodii despre te miri ce. 

*
Mihai Olos este primul artist pe care l-am `nt]lnit ;i
care spunea despre el `nsu;i c[ este MARE. Ceea ce
p[rea, la prima vedere, o obr[znicie, o grandomanie.
Pe m[sur[ ce intrai la el ̀ n atelier tot mai des `ncepeai
s[ le spui ;i tu altora c[ Olos este un mare artist. ~n
caz c[ aveai curajul s[-l ̀ ntrebi de ce se crede "cel mai
mare" avea r[spunsul preg[tit< "pentru c[ respect arta
;i m[ las respectat ;i iubit de art[". 

* 
Nu cred c[ arta lui Mihai Olos va fi at]t de

efemerist[ ca unele din matrialele din care este
construit[. 

*
Un artist devine mare c]nd `n vecin[tatea lui se

rostesc nume at]t de sonore `nc]t celui din preajma
lor nu-i mai trebuie niciun alt certificat de celebritate. 
C[lin Dan, directorul MNAC ;i curatorul excelentei
expozi\ii Efemeristul `l a;eaz[ pe Mihai Olos `n
vecin[tatea lui Br]ncu;i. La fel cum Joseph Beuys,
marele prieten a lui Olos, este a;ezat  la r]ndul lui `n
vecin[tatea lui Duchamp. :i cum Br]ncu;i era
prieten cu Duchamp, iar Duchamp l-a luat sub aripa
sa pe Beuys, iar acesta l-a `nfiat pe Olos ajungem 
la defini\ia dat[ sculpturii de c[tre Mihai Olos<
sculptura este r[sucire, iar toate r[sucirile sunt
tetraedrice.

Br]ncu;i- Duchamp- Beuys - Olos < sculptura este
r[sucire, iar toate r[sucirile sunt tetraedrice.

*
Colegii sculptori, unii cu admira\ie, al\ii cu

ne`ncredere ;i invidie, spuneau c[ `nt]lnirea lui Mihai
Olos cu Joseph Beuys a fost decisiv[ pentru destinul
s[u ;i c[, dac[ nu ar fi avut loc aceast[ `nt]lnire
admirabil[, altul ar fi fost destinul artistului rom]n. 

*
Mihai Olos demostreaz[ c[ atunci c]nd un artist
intuie;te predispozi\ia unui obiect banal de a se
transforma `n art[, el ̀ ;i deschide por\ile nu doar spre
o lume inconfundabil[, de o originalitate frapant[
prin simplitatea sa, ci ;i spre universal. 

*
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O alt[ zicere a lui Mihai. Nu ;tiu de ce am notat-
o< "Uneori mi-e at]t de lene `nc]t m[ apuc de lucru
ca s[ m[ minunez de ce poate ie;i din m]inile
str[bunilor mei."

*

Din m]inile lui Olos apar lucruri noi din obiecte
banale, dar ;i  minuni sculpturale din obiecte ca
venite din alt[ lume, `n acela;i timp vechi de c]nd
omul preistoric se str[duia s[ descopere roata. ~n
cazul lui Olos, fusul ;i nodul. A `nv]rtit fusul ;i a
r[sucit nodul pe toate fe\ele p]n[ a dat de rostul lor
artistic, `ndr[znim s[ spunem primordial, cosmic.
Le-a dat un rost artistic, universal, cu o putere de
sintez[, dup[ cum observa C[lin Dan, `n spa\iul
rom]nesc nu a mai f[cut-o nimeni de la Br]ncu;i
`ncoace. C]nd detaliul devine mai important dec]t
`ntregul se face primul pas spre primordialitate. ~nt]i
a fost detaliul, apoi `ntregul. 

Mihai Olos nu are ce face cu r[zboiul de \esut
`ntreg, `n stare de func\ionare. El `l desface pe buc[\i,
a;a cum minereul aurifer trebuie trecut prin ciur de
zeci ;i zeci de ori pentru a scoate o pipet[ de aur. 

*

Sculptura lui Olos este rom]neasc[ ;i universal[
;i pentru c[ nu o vedem ca fiind posibil[ `n America,
Germania, Marea Britanie sau oriunde `n alt[ parte
a lumii. Pictura, de asemenea, vine pe urmele ei,
`nt[rindu-i rostul. Pe marginea operei lui Mihai Olos
`;i pot da `nt]lnire aproape toate curentele artistice
care au b]ntuit sufletele arti;tilor rom]ni c]nd se
scoteau din \]\]ni u;ile realismului socialist ;i, f[cute
\[nd[ri, se aruncau la gunoi. Lipsit de orice complex,
f[r[ inhibi\ii, Olos le adun[ ;i, `ntr-o variant[
sculptural[ f[r[ inhibi\ii, ;i ca s[-i facem pe plac, a
rostirii nichitast[nesciene transpus[ `n lemn,
("Lemnul poate fi civilizat, piatra nu poate fi
cultivat[", zice artistul `ntr-un interviu acordat lui
Ciprian Drago;) reansambleaz[ resturile, ;i, prin
efectul structurilor repetitive, (`l putem introduce `n
ecua\ie ;i pe Gaudi, precum ;i o serie de arti;ti
constructivi;ti, performeri, conceptuali;ti,
minimali;ti) face art[ universal[ din ele. 

*

Opera lui Mihai Olos este universal[ ;i pentru c[
este at]t de rom]neasc[ `nc]t pare f[cut[ de un \[ran
de;tept ;i inventiv care refuz[ s[ se `nscrie `n colectiv
(C.A.P.), dar `n acela;i timp este cel mai reprezentativ
purt[tor de mesaj al genera\iei sale, mai mult sau mai
pu\in dispus[ la compromisuri, o sintez[ a artei
sc[pate de sub control `ntr-o societate totalitar[. 

(D. P[curaru, din ciclul “Cronici nedatate”)

DIALOGUL ARTELOR Poesis septembrie 2017
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Majoritatea lucr[rilor lui Mihai Olos sunt f[r[ titluri, ele
`nscriindu-se `n conceptul ora;ului universal OLOSPOLIS.
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~n anul 2009 Mihai Olos a
\inut s[ organizeze `n satul `n
care s-a n[scut mama
sculptorului o expozi\ie. O
re`ntoarcere, nu doar
simbolic[, la origini. Prietenii
de la Satu Mare ;i revista
Poesis au jucat un rol
important `n organizarea
acestui eveniment. Cu aceast[
ocazie sculptorul `i scria lui
George Vulturescu< 

“Mi-ar pl[cea ca pe coperta
Poesis Olospolis s[ apar[ `n
greaca veche. Dar `nc[ nu sunt
sigur c[ se scrie a;a”<

Cel care spunea c[ “lemnul
poate fi cultivat” avea opinii
interesante despre Piatr[. 

“OLOSPOLIS - Monumentul Rostirii

Judec]nd aritmetic opera\iile ce s-au f[cut p]n[
ast[zi cu piatra au fost de sc[dere (excavare) ;i
adunare (prin al[turare ;i suprapunere), de ̀ mp[r\ire
(despicare ;i t[iere)> `nmul\irea a r[mas tot adunare
repetat[, oric]t de ambi\ioas[ ar apare `n istoria
arhitecturii, iar celelalte opera\ii nu s-au mai
`nt]mplat. (Ridicarea la putere, progresia, de pild[.
Deocamdat[ nu se cunoa;te c[r[mida c[r[mizii).

Str[in[ matematicii - `n piatr[, opera\ia de
`ncastrare (adic[ de montare `ntreolalt[) se practic[
aproape curent. Dar, mult prea timid pentru a da ;i
rezultate teoretice. Primenirea acestei opera\ii este
acum reclamat[ de `ns[;i natura materialului piatr[,
datorit[ avansului `n prelucrare. Dimensiunea ;i
greutatea nu mai stau piedici.

Expozeul acesta incita la o nemaipracticat[
opera\ie cu piatra. :i anume, la rostire (lat. rostrum
- germ. Sinn, Sucht, Sage) - `mpreunare a c]torva
blocuri compacte spre a se p[stra autonom laolalt[,
f[r[ armare cu alt material, f[r[ lipire, clamare sau
rezemare (contrafortare). Rostirea este o `ncastrare
de ansamblu, pe `ntregul unui grup. Este `nmul\ire
;i `ncastrare totodat[. (~n so, `n teoretic, rostirea

poate c[ nici nu ar duce la
matematica cu cifre, ci la cea cu
litere - nu la algebr[ - la
literatur[. Poate la poezie...)

Uluind pietrarii care, la
unison, pretind c[ nu e `n
"spiritul pietrei", am sculptat
exemple din marmur[, p]n[ la
doi metri. ~n modelul
esen\ializat se vede modul de
rostire a 12 lespezi. Se ob\ine
prin rostire un cub virtual
monolit. Spre deosebire de
unele juc[rii de ingeniozitate,
cu care aparent se aseam[n[,
nici o variant[ de rostire nu
ascunde (din principiu nu
exist[) nici un truc de
asamblare. Rostirea apar\ine
pietrei latent, precum sc]nteia.
N-ai crede, inert[ ;i rece cum e,
c[, numai un pic atins[ piatr[
de piatr[, sare v[paie. N-ai
crede c[ 12 pietre `;i apropie ;i

dep[rteaz[ `ntreolalt[ formele astfel ca, p]n[ la
urm[, s[ se comporte toate `mpreun[ asemenea
uneia singure.

Dup[ descoperirea pe;terii ;i inven\ia bol\ii -
rostirea este a treia s[rb[toare cu piatra.

12 menhiri de granit, cei mai mari care pot fi
extra;i din cariere, ar ar[ta printr-o Poart[
purt[toare de simboluri c[, oric]t ar p[rea de
imposibil ;i oric]t ar fi de greu, lumea se poate
`ntocmi `ntreag[ ;i poate r[m]nea stabil[ prin
Rostire.

De;i m]nuiesc scule inteligente, oamenii din
pietr[rii au r[mas cu mentalitatea tot `n era de piatr[.
Iar eu nu posed "moned[ convertibil[" s[-i pl[tesc
pe cei dispu;i la o lucrare pe m[sura abilit[\ilor lor
actuale adev[rate, dar indispu;i la orice nu le aduce
profit imediat.

Afla-vom solu\ia punerii `n realitate a tentativei
de premier[ mondial[ printr-un Pantheon?

Veni\i, patricieni, pe Acropole!
Mihai Olos, sculptor”

OLOSPOLIS - Monumentul Rostirii
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3 GEORGE VULTURESCU - Titu Maiorescu ;i Satu Mare

6 ALEXANDRU ZOTTA - Poezia și nevoia de idealitate

9 GEORGE VULTURESCU< D. Chioaru - Ars Orphica sau solu\ia mioritic[

11 LIVIUS PETRU BERCEA - Ipostazele lirice ale lui Eugen Dorcescu

13 ADRIAN LESENCIUC - Despre o poetic[ a amestecului referin\elor

16 IOAN NISTOR< Poezia lui Ioan Dehelean  – Strig[t ;i rug[ciune

18 IOAN |ICALO - Hatman peste vise

20 PETRU M. HA: - Fenomenologia drumului

21 CATINCA AGACHE - Daniel Corbu și fabuloasa “Januvia”

24 POETUL LEO BUTNARU ~N DIALOG CU TRADUC{TORUL OGNEAN STAMBOLIEV
Simbioze Rom]ne;ti `n concordan\[ cu suflul ;i pulsul general-european 

ADI CRISTI
30 Poporul patriei noastre> Ce se întâmplă cu noi, Doamne> Patria care mă așteaptă acasă
31 Învățăm să vorbim despre ce am uitat> dragostea de țară nu te invită în pat> 

Amintiri dintr-o epocă ciudată
32 Luminița de la capătul tunelului> Firul de iarbă te ridică> Lumea cuvintelor interzise

EMIL DINGA
33 Paulian[> Absen\[> Amintire
34 Eminescu murind> Eu nu am `n\eles> Nocturn[> Palimpsest

OCTAVIAN DOCLIN
35 ... și singură și incomparabilă> Știuca> Mercur> Pata> Un singur lucru> Sînge de vişin
36 Ciocîrlia, melcul şi copilul bătrîn> În apărarea lui Esau> Neînţelegerea> Clopotul

CONSTANTIN NOV{CESCU
37 Vedut[> Sol> Dincolo> O lini;te stranie> Clipa `ngerului> Locus Solus
38 Limes> Balans> Dicteu> Oneiros> Vestitor> C[utarea numelui

39 ALEXANDRU ZOTTA - Lirică ;i dramă în creaţia lui Matei Vişniec 
„... o piesă fără o dimensiune poetică este o piesă stearpă”

45 GHEORGHE GLODEANU< Nina Cassian - Confesiunile unei seducătoare femei urâte (II)

CASSIAN MARIA SPIRIDON
51 Peste iarba verde> Nici un Apostol> Ochiul ca o plasă> Un cioc de pescăruş
52 Condeiul de lacrimi> Glăsuirea scutierului Sancho Panza c[tre iscusitul hidalgo
53 Sînt cuvinte> Atît de puţine

Cuprins
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ADRIAN ALUI GHEORGHE
54 Fericirile

VIRGIL MIHAIU
55 Apus de gând> Trei femei> De-scriere> Perpetuum Byzantium
56 Memento-momentul> Pulbere de litere> Predestinare> Echitate

OLIMPIU NU:FELEAN
57 Bileţele de dragoste> Respir> Prințesa de rouă> Dragii poeţi
58 Mic dejun> Identitate

JAIME SILES - Traducere ;i prezentare< Eugen Dorcescu
60 Daimon Atopon> Interioare> Muzica apei> Oglind[
61 T[r]mul nop\ii> Unghiuri moarte> Pia\a San Pedro en Faro A Manuela y Nuno Judice
62 Impresia cuiva la cei LX de ani ai v]rstei sale 

FRANCESCA FERRARI - Traducere ;i prezentare< Costel Drejoi
64 Am fost printre cei ce urlau> Face\i lini;te> Departe> Te s[rut nebune;te> 

E cu putin\[? Un glas> La dou[zeci ;i unu ;i patruzeci ;i ;ase

SALAH STéTIé - Traducere ;i prezentare Denisa Cr[ciun
65 Poeme din volumul Apa p[strat[ rece

VASKO POPA - Prezentare şi traducere de Slavomir Gvozdenovici  şi Lucian Alexiu
67 C]mpia neodihnei, Jocuri, de-a v-a\i ascuns> De-a seduc[torul> De-a nunta> De-a ho\ii de trandafiri
68 De-a prinselea> De-a s[m]n\a> De-a capra> De-a v]n[torul> De-a cenu;a
69 Dup[ joc> Osul c[tre os, I. La `nceput> II. Dup[ `nceput> La soare> Sub p[m]nt
70 V. Sub clarul de lun[> VI. Spre final> VII. La final> Cerul secund, Mo;tenirea cititorului `n stele> 

Triunghiul `n\elept
71 Ecouri `ncremenite> Poveste despre o poveste> C[scatul c[scaturilor

72 IN MEMORIAM< MARIA MACOVEI-BRIEDIS (22 octombrie 1947 - 18 iulie 2017) 
73 Se trece lumea> Zeii privind la noi> Ce multe fețe are-un sens…
74 Viitor confuz și discret> Curge spaima> Noduri de alarmă> Ne deapănă Soarta> Lunecă viitorul>

Când lumea...> Păşeşte-ncet,

77 DIALOG GEORGE VULTURESCU/DUMITRU P{CURARU PE MARGINEA ALBUMULUI 
“AUREL POPP, ~NTRE DOU{ CULTURI”

82 D. P{CURARU - Mihai Olos, artistul rostirii nichitast[nesciene `n sculptur[ 

106        MIHAI OLOS - OLOSPOLIS - Monumentul Rostirii
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