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Poesis decembrie 2018 Editorial

Mircia Dumitrescu, Azi

D. P[curaru

Martor al modernit[\ii poeziei rom]ne;ti, dac[ ar
trebui s[ ne oprim la un singur cuv]nt c]nd vorbim
despre arta lui Mircia Dumitrescu acel cuv]nt ar putea fi
"loialitate".  Loialitate fa\[ de poezie, loialitate fa\[ de art[.
Cuv]ntul "loialitate" chiar dac[ `l aplic[m `n rela\ia cu
poezia lui Nichita St[nescu, pe care a ilustrat-o exemplar,
nu ar fi destul de cuprinz[tor. "Pio;enie" ar p[rea mai
potrivit dac[ nu te g]nde;ti c[ "maturitate" este mai
adecvat acestui efort uria; de a \ine pasul cu modernitatea
poeziei rom]ne;ti mai bine de o jum[tate de secol. 

Chiar dac[, uneori, este fals[, chiar dac[, uneori, duce
la confuzia valorilor, critica vinde poezia, face din ea o
marf[ vandabil[. Ca ilustrator  de carte, al unui num[r
cov]r;itor, de ordinul miilor, Mircia Dumitrescu reu;e;te
s[ treac[ dincolo de critica literar[, dincolo de " ambalaj",
propun]nd cu fiecare copert[ o teorie, o poveste mitic[
despre poezia fiec[rui autor `n parte, a poeziei `n general. 

Datorit[ pio;eniei, loialit[\ii, religiozit[\ii fa\[ de
Poezie, poezie cu majuscul[, artistul nu se las[
impresionat de violen\a cu care autorii `;i clameaz[
noutatea, mai cu seam[ `n cazul optzeci;tilor. Nu se las[
impresionat de teorie pentru c[ ;tie c[ `n art[ nu exist[
libertate, ci doar constr]ngere. Artistul, aplec]ndu-se
asupra unei teme date, cartea `n sine, trece dincolo de
noutatea formal[ ating]nd `n cazul fiec[rui autor un soi

de religiozitate a formei `n consonan\[ cu con\inutul.
La sf]r;itul anului trecut Mircia Dumitrescu a fost

oaspetele s[tm[renilor. ~ntr-o cas[ de secol 19, un loc cu
valoare simbolic[, o cas[ `n care `n anul 1868 a func\ionat
primul cerc de lectur[ `n limba rom]n[ ;i prima
bibliotec[ rom]nesc[ din Satu Mare, ref[cut[ ;i
transformat[ `n muzeu ;i sediu al revistei Poesis,  s-a
vernisat expozi\ia Nichita, Azi.  Au fost prezen\i prietenii
artistului, 
Ioan Cristescu, directorul Muzeului  Na\ional al
Literaturii Române, Nina Lupu, academicianul Mircea
Martin, Angela Martin, scriitorii Ioana Cr[ciunescu, Ion
Mure;an, Dan Mircea Cipariu, scriitorii sătmăreni
George Vulturescu, profesorul Alexandru Zotta, Ioan
Nistor, :tefan Haiduc, istoricii Liviu Marta, Szocs Levente
Peter.

Cu acest[ ocazie, oarecum `n contradic\ie cu ceea ce
am spus mai sus, artistul (Mircia Dumitrescu), intr]nd
`n dialog cu poetul (Nichita St[nescu) a demonstrat c[ ̀ n
art[ mai degrab[ exist[ rigoare ;i religiozitate dec]t
libertate, pio;enie, loialitate. 

Artistul plastic st]rne;te `n jurul poeziei lui Nichita o
adev[rat[ furtun[ mitic[. Turn]nd `n forme imagistice
poezia lui Nichita St[nescu, o poezie `n care scandarea,
avalan;a de efecte `n cascade, tinz]nd s[ transforme
cuv]ntul `n materie, Mircia Dumitrescu reu;e;te s[
produc[ efecte similare. Aventur[ lingvistic[ ;i plastic[
rar `nt]lnit[, Nichita - Azi este deopotriv[ Mircia
Dumitrescu - Azi. 

Grafica lui Mircia Dumitrescu pare s[ se dezvolte pe
aceea;i structur[ ideatic[, `n ritmul aceleia;i prozodii, cu
poezia lui Nichita. 

Dac[ spontaneitatea lui Nichita era elaborat[, Mircia
Dumitrescu identific[ "trucul" ;i reu;e;te s[ transpun[
plastic elementul-surpriz[ din poezie. Spargerea poeziei
prin dialog este realizat[ imagistic prin efectul de
neregularitate, prin suprapunerea de efecte. Artistul
surprinde intensitatea primar[ a versurilor nu doar
pentru c[ a fost martorul na;terii lor, ci pentru c[ nu-;i
propune s[ concureze cu "modelul". De;i exist[,
devotamentul excesiv al artistului fa\[ de poet, nu se
simte deloc ca o povar[ sentimental[. 

Arta lui Mircia Dumitrescu este reflexiv[, nu
spontan[ ca poezia lui Nichita. De aici efectul de
complementaritate. Imaginea intr[ `n ritmul poeziei
prozodice. Recuren\a cuvintelor identice, repetate, este
urmat[ `ndeaproape de caden\a imagistic[, impun]nd o
rigurizitate a formei, nu o spargere a tiparelor. Artistul
nu se las[ cov]r;it de schimb[rile bru;te de ton ale
poeziei nichitast[nesciene. Miz]nd pe efectul cumulativ,
aproxim]nd metafora, ca des[v[r;it tehnician al imaginii
artistul se dovede;te deseori mai ;iret dec]t poetul. 
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George Vulturescu

LA ALBA, ÎN DECEMBRIE CÂND NINGE

Pe drum de țară, dealuri și prin sate
acum, când scriu, mai văd în noapte salba -
făcliile căruțelor ce urcă-n șir spre Alba.
Urmele roților - sigilii drepte de proprietate.

Erau ca valuri - izbindu-se de țărmuri împietrite,
un puls ce ne mai urcă-n vene și-n cântare -
Sărut pe frunte darul satelor trudite -
țăranii ce mergeau pe jos la Marea Adunare.

Ei nu duceau monezi la târg să-și arvunească
chitanțe de latinitate sau poteca trecătoare,
duceau însă pe buze limba strămoșească
și-n loc de acte - datina și iile de sărbătoare.

E Alba Iulia acum izvor ce nu-și va stinge
sub lut, ritmul de inimă - oricât vor trece anii.
Să nu uităm să ne iubim țăranii
pe câmp, la Alba, în decembrie când ninge...

(4 dec. 1985, Cronica sătmăreană)
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Ioan Nistor

decembrie 2018Poesis la CENtENar

în amintirea preotului 
Alexandru Băban din Prilog.
fiu de memorandist, și a sătenilor
care l-au însoțit la Alba, ducând
credenționalul Unirii

DECEMBRIE, 1918

În toată viața și-n toată veșnicia,
s-au clintit de-acasă, de la plug, o singură zi,
spre punctul de sprijin al adevărului,
pentru a arăta, pentru a spune, pentru A FI.

O singură zi și-au părăsit vetrele în toată istoria,
măsurând un drum atât de lung sub picioare,
dar poruncile strămoșilor și chemarea din viitor a pruncilor
îi luminau și-i încălzeau ca razele de soare.

Duceau cu ei sigilii săpate cu dalta credinței,
suferințele și le-au scris în vii pergamente,
râurile și munții, mileniile și cenușa așteptării -
erau înalte și de neclintit documente...

Atât de vizibile,toate,din orice unghi al universului,
hrisoave clare,urne ale eroilor, anafura omeniei
și agheasma vie a fântânilor, străluminarea colindelor,
oase gravate de roțile istoriei, de clocotul reprimat al mâniei.

Căci mai trebuia rostită o vorbă - UNIRE,
cu glas de foc, de iubire, cu voință de fier,
un nume scris pe turnuri, pe frunți,
pe ape, în aer și în hărțile întocmite în cer,

cu literă dreaptă, limpede, strămoșească,
Fericit acela ce, având ochi, ar vrea să citească!
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„MĂ POVESTESC ȘI EU PRECUM COPACUL” (Doina Sălăjan)

Constantin Cubleșan

Școala de Literatură de la București, din anii ‘50,
a produs nu numai câteva generații de scriitori (dacă
socotim generațiile după numărul promoțiilor
acesteia), dar și numeroase rebuturi (Mihail
Sadoveanu spunea că de pe băncile ei au ieșit tot
atâția scriitori câți au și intrat), despre care nu se mai
vorbește nimic de mult, despre care nu s-a vorbit,
ce-i drept, niciodată, impunând însă, în peisajul
literaturii (a noii literaturi, cum se consacrase
expresia în epocă), destine umane dintre cele mai
dramatice cu putință. Chiar tragice, dacă e să ne
referim la cazul Nicolae Labiș. 

Un destin zbuciumat a avut și una dintre cele mai
talentate și promițătoare (anunțată la vremea aceea)
poetese, colegă și prietenă apropiată a lui Nicolae
Labiș (Există o frumoasă corespondență între ei, din
care au început să se publice pagini de o vibrantă
emoție adolescentină), Doina Sălăjan (n. 1936 la
Beiuș, în Bihor). Apropierea de autorul Luptei cu
inerția, nu este întâmplătoare și mă gândesc dacă
nu cumva, acesta, ne fiindu-i întrerupt cu brutalitate
firul vieții, nu ar fi avut cumva aceeași soartă ca și
autoarea volumului Confidențe (1957) – o fire
voluntară, o conștiință artistică iluminată prea
devreme în acel întunecat deceniu al proletcultului,
și care în 1958, fiind redactoare la revista „Cravata
Roșie”, a fost acuzată de „revizionism”, de
„atitudine dușmănoasă față de regim” și în final
considerată ca „dușman de clasă”. A fost nemeritat
sancționată cu excluderea din Uniunea Scriitorilor,
cu interdicția de a mai semna și cu o detenție urmată
de ani buni de marginalizare  („munca de jos”),
lucrând ca muncitor necalificat la uzina
„Electromagnetica”, apoi angajată în calitate de
curier la Institutul de Studii și Proiectări Forestiere,
până în 1964 (anul de grație) când este „reabilitată”
și astfel se poate înscrie la Facultatea de Filologie
din București, pe care o absolvă în 1970. 

A continuat să scrie poezie și să publice câteva
volume (Versuri, 1967; Transfigurări, 1969;
Umbra faptei, 1973; Amintirea miresmelor, 1977;
Smalțuri, 1979; Sanctuar tulburat, 1986) dar, în
ciuda faptului că i s-a acordat un premiu al
Asociației Scriitorilor, a rămas aproape necunoscută
publicului, prea puțin comentată de critica literară.
Valeriu Cristea, într-o cronică la volumul de
Versuri, aprecia scrisul ei ca „agreabil desuet, cu
vibrații de romanță” dar capabil „a  răsturna o
imagine banală într-o icoană imens tragică”. Despre

tragismul existenței sale vorbesc toate poeziile din
mai recentul volum, Poeme roz cu franjuri negre
(Editura Cartea Românească, București, 2014), titlu
semnificativ în sugestia coordonatelor poeziei de
maturitate, a unor poezii ce par rostite ca pentru final
de carieră: „Mi-e jale. Ard. Și rănile îmi plâng/ Și
plânsul lor mă seacă-ncet de vlagă,/ Că nu-s pe carne
ci pe suflet sunt/ Și el mai scump mi-e decât viața-
ntreagă” (Am să te-nșel). 

Cultivând un lirism vibrant, pasional, cu accente
polemice, în timp, Doina Sălăjan și-a  construit pe-
ncetul un profil poetic distinct, pe linia prozodiei
clasice: o lirică mărturisitoare, elegiacă, cu
pronunțate accente biografice („Acuma, în sfârșit
am înțeles –/  Viața mea a fost o păcăleală” – Haz),
asumându-și (acum, oarecum tardiv) rolul unei
purtătoare de cuvânt a genrației sale („N-am fost atât
de buni pe cât am vrut,/ Scutiți n-am fost în fapte de
greșeală;/ Supremul bine-i încă nenăscut,/ Încă-n
nădejdi e lumea ideală” – Bilanț în anotimp),
rezonând, meditativ, în dialectica existențială a
contemporaneității:„Se moare brusc, se moare-ncet,
se moare/ De boli, de bătrânețe, din eroare;/ De
glonț, de șiș, incendii și seisme,/ Sub roți de tren,
sub lovituri de cizme (…) Murim neîncetat, o aspră
lege/ Supune clipa-ne să ne dezlege/ Din dulcea
vremilor împărăție./ Murim, cu moartea viața ni se
scrie (…) Ne naștem ca să naștem. În vecie/
Vremelnicia noastră este vie/ Și se topește-n cosmica
vuire/ Însângerata noastră jeluire” (Memento). Sub
semnul acestei finitudini biologice (artistice?!) își
scrie și metaforica  profesiune de credință:„Mă
povestesc și eu precum copacul,/ Cumva între trezie
și-ntre vis/ Și niciodată după cum mi-e placul/ Ci-
ntotdeauna după cum mi-e zis.// Exuberante
înfrunziri florale/ Euforii, revolte purpurii,/ Pălire
aurită când rafale/ De vânt se-abat să sufle ca-n
făclii.// Scrumită lepădare de podoabe,/ Obolul
penitenței sub ninsori/ Ce fac să ardă-n ramurile
slabe/ Lumina unor reci și stranii flori;// Șuvoi de
seve-n freamăt, molcomire,/ Muguri pleznind,
frunze căzând; cum vreți/ Citiți aceste rânduri ca pe-
o știre/ Sumară despre mii și mii de vieți” (Mă
povestesc).  

Atitudinea dărză din poeziile de tinerețe –
„accentele patetice pentru o poezie umanistă”
aprecia Marin Bucur în Literatură română
contemporană, 1980 – își transferă doar ecourile în
creația actuală, când evadarea din canoanele acelei
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epoci revolute are valențele unei resemnări ce-și află
orizonturi de speranță izbăvitoare în idealuri
religioase:„Ne rugăm pentru vremea cea de toate
zilele –/ «Tatăl nostru, dă-ne nouă ziua de mâine/ Și
pune-ți dojana și mila într-însa/ Cum se pune drojdia
în aluatul de pâine.// Dă-ne nouă dimineața, amiaza
și seara/ Ca și cum nu ni le-ai cere-napoi niciodată/
Și iartă-ne nouă că știm ce-o să fie/ Când ruga-ne
zilnică nu va fi ascultată.// Și te rugăm, Tatăl nostru,
să nu ne duci în ispita/ De-a nu mai dori rugăciune
să-ți facem,/ Ci mult osteniți să-ți trecem prin față/
Murmurând: Facă-se voia ta Doamne. În pace»”
(Seară). Vibrația emoțională e a unui suflet
îndurerat, a unui om (a unui poet) ce-a străbătut prin
viață („Eu n-am în viață drumuri, doar poteci”) cu
umilința opresiunii pentru curajul de a fi fost demnă
atunci când această calitate umană nu avea căutare.
Aducerile-aminte din acele momente au forța unui
denunț, a unei rememorări dureroase, coborâtoare în
sine, a suferinței sub presiunea torțiunii:„Stăteam
sub privirile lor/ de-acum fără teamă/ în camera
aseptică de tortură./ Ceea ce fusesem rămăsese
afară/ Și eram – am și spus-o – ca un obiect/ Care
și-a pierdut stăpânul/ Și ce erau oare acum
sentimentele/ Și cumintea mea inimă, fără apărare?”
(Anestezie). 

Liniștea pe care o decantează cu nostalgie și
tandrețe lirica de acum are delicatețea
contemplativă, elegant și discret colorată a
pastelurilor ce rezonează în acordurile melodice ale
unei vitalități, să-i zicem, ardelenești, în tradiția cea
mai pură:„Frumoasă vară cum te-ai dus!/ Și nici nu
am băgat de seamă./ De-aceea mi se face teamă –/
Asemenea toate mi-au spus.// Că te-am lăsat astfel
să pleci/ Nicio durere nu mă scuză./ Să-mi moară
jarul, tot sub spuză,/ Mă înierneze frigul, deci!//
Întroienească-mi pe trecut/ Ninsorile-i polare cerul,/
Preschimbe-mă în stană gerul./ Frumoasă vară, ce-
am făcut?” (Frumoasă vară). 

E în întreg acest volum, unul cu rezonanțe
testamentare, o rememorare și o revendicare tristă a
portretului revigorat al uneia dintre cele mai
autentice și sincere poetese din anii cincizeci, a cărei
voce nu se aliniase cu docilitate canonului ideologic
al momentului acela. Poeta și-a supraviețuit însă
momentului de strălucire, rămânând o delicată și
încă dârză conștiință a generației sale:„Mă vindec,
mă vindec, mă vindec –/ Azi mi-e mai bine ca ieri./
Deseară privi-voi cum luna/ Se-nalță-ntre stele pe
cer.// Mâine… dar ce zi e mâine?/ Sâmbătă, miercuri
sau joi?!/ Totuna! Va fi o zi fastă/ Din care nu-i drum
înapoi.// Mă vindec, mă vindec, mă vindec –/ Ori
poate m-am și vindecat,/ De-aceea nu știu ce se
poate/ A fi sau a nu fi iertat (…) Mă vindec și răul
ce fuse/ În urmă-i a șters orice semn,/ Mi-e bine, mi-
e bine, mi-e bine/ De parcă-aș fi piatră sau lemn”
(Mă vindec). 

decembrie 2018Poesis CroNiC{ litErar{

Raftul 
“Poesis”

Doina S[l[jan
Amintirea miresmelor

Ed. Cartea Rom]neasc[
1977

Doina S[l[jan
Versuri

Ed. pentru literatură
1967

Doina S[l[jan
Transfigurări
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Ed. Cartea Rom]neasc[
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„ISTORIILE” DOINEI CETEA - SUBTILE TOPOGRAFII LIRICE

Ioan Nistor

Poemele doamnei Doina Cetea se remarcă prin
limpezime și prin simplitate. Dar această simplitate
e înșelătoare, de aceea, ele solicită o lectură atentă
și repetitivă pentru a contura din detalii fulgurante
semnificațiile ascunse și pentru a le așeza într-un
edificiu liric. 

Primul poem al volumului recent publicat, Istorii
(Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017),
fixează coordonatele LOCULUI, în trei ipostaze: cel
de unde venim, locul în care ne situăm și locul spre
care ne grăbim… Autoarea acordă poeziei și
menirea, așa cum se poate deduce din prezentul
volum, de a-și aminti, de a înregistra și, în final, de
a căuta „locul cel bun”. Intenția pare să fie aceea de
a contura o „istorie” a locului. Toposul creat include
elemente cunoscute cititorului. Dar căutarea e
însoțită de incertitudini. Sugestia e că numai spațiul
începuturilor, oul din care ieșim precum puii
înaripatelor în lumea largă, numai el ne aparține pe
deplin deoarece îl păstrăm în memoria afectivă.
Locul finitudinii nu ne aparține decât în vis. „Locul
cel bun” este semnul mioritic prefigurat, țărâna
integratoarea care așteaptă la margine de viață
împreună cu iarba, această universală velință
protectoare. Căutarea locului presupune un refugiu
calm în „zeci de fraze”: „Nu mi-am găsit locul cel
bun. / Îl caut în fiecare zi / Mă cuibăresc în zeci de
fraze / Dar nu aleg / Cuvintele potrivite. / Nu-mi aflu
locul. / Noaptea mă răsucesc / În așternuturi / Ca pe
un pat de urzici / Și-mi aduc aminte cum spunea
mama: / «Stai la locul tău și-ți va fi bine» / Sau când
mă dojenea tata: / «dacă nu-ți știi locul, așa pățești»
/ Într-o noapte de septembrie / M-am învelit / În
frunze de vie / Și mirosea a struguri, a must și a vin
/ A iarbă, urzică, pelin / A șerpi umezi, sticloși /
Alunecându-mi din păr / A raze de lună / Strecurate
printre crengi de măr. // Pământul și iarba-mi
șopteau: / Cuprinde-ne în trupul tău / Noi suntem
locul căutat. / Visează, visează-l, visează!” (Locul
cel bun). 

Locurile „cetice” sunt mai întâi fixate în lume, în
coordonate geografice familiare, apoi sunt
declanșate izvoarele semnificațiilor. Nu lipsesc
motivele evocatoare, nuferii, stejarii, iedera
cimitirului, „pădurile care știu să vorbească”, iarba,
cârtița ca un mesager care le duce morților aerul
zilei. De la iedera de pe zidurile cimitirului, gândul
își ia zborul alăturându-se crucilor de pe morminte.
Imaginea evocă vechile cruci de lemn, acoperite cu

șindrilă fixată în două ape, din cimitirele
strămoșești, precum „săgețile” de lemn din
țintirimul săpânțean. Dacă iedera, o plantă care are
nevoie de sprijinul zidurilor, nu se lasă învinsă în
aspirația ei spre cer, crucile au misiunea de a
întreține aceeași aspirație celestă, devenind, în ochii
privitorului, păsări: „Iedera cățărată / Pe zidul strivit
de timp / Din cimitirul cetății / Pare un monstru / Ce
soarbe / Stropii calzi ai luminii. / În adânc, rădăcinile
ei / Se încolăceau, se mușcau / Căutând firul iute al
apei / Ce curgea peste părul / Morților tineri. / Ochii
morților urcau în ochii frunzelor / Buzele lor
albăstreau lutul / Și așa privindu-i / M-a cuprins
frica. / Și așa, fărâmă cu fărâmă / M-am pierdut
privind / Spre înaltul cerului / Unde mi s-a părut că
/ Zboară crucile / În formă de păsări.” (Iedera). În
același registru se înscrie și poemul Caii din țintirim
unde autoarea evocă moartea cailor pe care Mihaiu
Costii i-a învățat „să legene” protector morții pe
care-i duc la îngropăciune.

Dacă Istoriile Doinei Cetea pot oferi cititorului
deseori pretexte narative, lectura lor și interpretarea
lor solicită alte soluții. Imaginile sunt preponderent
descriptive. Nu sunt „narațiuni” despre „ce a fost”,
cum ne sugerează titlul. Sunt niște puncte de reper
cu semnificații multiple, în special culturale,
extracte etnologice, care declanșează prin simpla
evocare a lor rememorarea unui drum lung spre ziua
de azi, greu sau ușor, trist sau frumos, biruitor însă,
al unei comunități în care ne recunoaștem. 

Pânza pusă la albit devine o potecă, dinspre un
timp al purității copilăriei spre un viitor care cere
protecția omului matur. Sunt drumuri prin viață pe
care trece omul pândit de toate tulburările
neprevăzutului, dar mai ales de o pasăre cernită:
„Uliu maroniu cu aripile-ntinse / Se învârteau
deasupra mea / Eu alergam desculță / Pe drumul alb
de pânză / El mă pândea din cer” (Pânza de
cânepă). Pânza de cânepă, din poemul cu acest titlu,
este o metaforă, e cărarea lungă străbătută de
semințe din momentul când sunt îngropate în ogor
până când devin fâșie asemănătoare cu o rază, pe
care copila de demult reface drumul spre soare.
Fâșia pusă la albit (la bdilit, după sonoritatea
dialectală a ținuturilor nord-vestice), sub stropi de
soare și de apă, amintește de vechile și uitatele
îndeletniciri ale mamelor ardelene. Pânza aceasta,
pierzându-se în iarbă și așteptând brodezele s-o
înflorească, este drumul prin istorie al unei
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comunități rurale dornice să creeze valori eterne.
Dar în plan personal, este un drum marcat de
finitudine.

Recunoaștem în poeziile d-nei Doina Cetea locul
dat prin naștere, dar și locul asumat în traseul vieții,
Clujul cu misterele sale accesibile investigațiilor
lirice. Orașul de pe Someș e prezent în câteva
poeme, unul fiind Ilustrată în alb și negru. Este
cetatea culturii, a cărții, a creației, și, mai presus de
toate, cetatea sentimentelor și relațiilor interumane,
dar și a unor visători și „prevestitori” de vremuri
revoluționare cum este hoinarul Lulu. Regăsim aici
tumultul străzii, frenezia cotidianului, umanitatea în
neclintită sete de a exista. Frica e însă cea care a
dominat într-un interval dramatic, frica în fața
adevărurilor pe care le spune cu simplitate Lulu.
Percepțiile vizuale și auditive predomină,
amplificând autenticitatea „istoriei” acestui personaj
real, un „frumos nebun” al marelui oraș, din gura
căruia își iau zborul adevăruri cutezătoare.

Ținuturile pe care le colindă mesagerii lirici,
pentru a căpăta „cocuții” din care se nutresc
energiile creației sunt foarte vaste. Sunt sate așezate
pe văi și dealuri, sunt orașe ale Ardealului. În primul
rând, un loc privilegiat ocupă satul fixat în memorie,
un sat de la începuturi, cu oameni care au fost prin
ascendenții lor contemporani cu eroii
Sarmizegetusei sau cu Iosif și Maria călătorind
precum în colindele vechi spre lăcașul modest al
Marii Nașteri. 

Un rost esențial în constituirea acestui topos îl
are memoria. Dar și memoria are nevoie de suflarea
unui gând ca să poată vântura lamura amintirilor de
gozul diform.(Amintiri).

Istoriile înseamnă timp, tradiții, credințe vechi.
Sunt imagini stinse de multă vreme, dintr-un sat
recuperat în urnele de argint ale poemului. Pentru
că, nu-i așa, dacă veșnicia s-a născut la sat, tot acolo
e și izvorul poeziei adevărate din care o însemnată
parte a poeților își „stâmpără” setea. E un sat peste
care deseori trece, ca o strigare de clopot, fiorul
morții. Un semnal că ochiului intern sau extern nu i
se permite să intre în adormire. Lirismul Istoriilor
decurge dintr-o succesiune de valori, de teritorii
evocate cu sete neostoită, de chipuri care constituie
o umanitate rurală cu înțelepți și hâtri. 

Sunt rememorate întâmplări miraculoase,
întâmplări năprasnice, practici magice, iarba
fiarelor, fata fântânii și multe alte componente ale
unei mitologii rurale. În Meteo, găsim un sat arhaic
unde oamenii pot citi semnele vremii sau vorbesc cu
„duhurile nevăzute”. Nu lipsesc persoane din
universul familial sau personaje ale satului înzestrate
cu puteri neobișnuite, meștere în făcături, cum e
„femeia cu năframă neagră” care rostește
„descântece și versuri / De mii de ani moștenite”

(Singurătate). 
Imaginile, adunate frenetic, sunt destinate a fi

așezate în faguri, drept temelie pentru un mâine care
are nevoie de o pistă de aterizare sigură. E un timp
complex, cu ziceri înțelepte, cu atitudini curajoase.
De asemenea, sunt evocate îndeletniciri, unelte și
produse ale muncii omului de la țară. Sunt motive
prezente în marea poezie ardeleană, constituind o
zestre care ne poate apăra de o realitate prea adesea
bulversantă a noului mileniu. Marile bucurii pot fi
date de pretexte mărunte. Astfel, scara de mesteacăn
este o delicată imagine a copilăriei, iar topirea
zăpezii e trăită ca un semn al naturii reînviate. 

Volumul Istorii este un abstract de timp și de
spațiu transilvan, la standarde exemplare. Oprindu-
și investigațiile lirice asupra spațiului atribuit prin
naștere sau revendicat ulterior prin lucrare creativă,
autoarea ajunge la concluzii personale asupra
trecerii timpului. Timpul are evoluțiile sale greu de
prins în tiparele cugetării, pe când locul (spațiul),
purtând amprentele timpului, poate fi atins și
perceput cu toate simțurile. Timpul înseamnă istorie
distilată și tezaurizată în ceea ce nu zboară, ci
rămâne: „literele cărții”. Ideea e reluată în Cărțile,
un poem memorabil așezat „la capătul” volumului. 

Istoriile doamnei Doina Cetea reprezintă un
caleidoscop al vieții transilvane, al satului îndeosebi,
cu viziuni proprii în care cititorul se regăsește. Este
ceea ce am simțit consemnând aceste impresii,
îndrituit să afirm cu empatie ardeleană: da, parcă am
trecut și eu pe acolo, prin ținuturile acelor Istorii. 

decembrie 2018Poesis CroNiC{ litErar{

Doina Cetea
Istorii

Ed. Școala Ardeleană
Cluj, 2017

Raftul “Poesis”
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Eseu despre “Închinarea scribului” - eLiteratura, 2018-București

Elena Schumacher

1.
Ochii, auzul, buzele sunt cheile, senzorii acestui

contemplator, al femeii – scrib, în încercarea sa de a
descifra textura, sensul unor rune, materializate în
colinde care trec peste vârstele noastre cu amploarea
unei călătorii astrale.

“Luminile nopții le simt cum mă țes ca o caldă
năframă/pe Calea Robilor”. Acest periplu astral îi
dezvoltă/revelează sensul etapelor vieții, al clipelor
trăite, îi definește în fapt spațiul poetic al destinului.

“Doamne, așterne grăuntele de raza în șoapta
cuvânt/ cât răspundem/de globul nostru sortit pe
acest pământ”.

În cuprinsul cărții recent publicate, spațiul poetic al
vieții înglobează deopotrivă taina copilăriei,
balansul vârstelor, al iubirii și totodată, fiorul
thanatic. Se cuvine precizat că, - în virtutea
melosului realizat/și conștientizat prin elemente de
prozodie, cititorul nu se confruntă cu un climat
poetic vulcanic,  de încleștare în lupta cu viața. 

Predomină deci un spațiu eteric și calm, incantațiile
aflându-se în contrast cu anumite lupte interioare.

Iar atunci când nu  adresează la modul direct
întrebări, poeta oferă în subtext felurite răspunsuri,
le percepe ca pe ecoul unei comunicări oculte.

Așa cum și inventarea alfabetului a reprezentat
primul pas spre democratizarea cunoașterii, tot astfel
scrisul, verbul scribului devine o cale de acces la
cunoaștere și atotcunoaștere. Pentru a scrie, este
nevoie de concentrare în tăcere ambientală, de
solitudine, întrucât numai absorbit în tăcere,
universul își deschide tainele în ochii și auzul
scribului, se lasă perceput ca o realitate eterică
menită să îmbrace forma verbală prin cuvânt și
muzicalitate.

În acest fel scribul se eliberează de imobilitate si se
autocunoaște , iar atunci mai cu seamă, tăcerea
devine un spațiu de metamorfoză a individualului și
a cuvântului scris. Abordăm din acest moment aici,
în mod  necesar, funcția salvatoare, soteriologică,
implicit - de rețetă purificatoare -  a artei poetice
subiacente cărții actuale: ,,ai grijă de tine- îți leagă
rănile/mai e timp să scrii și să-ți cunoști rostuite
înseși vămile”.  (XXII, A rostit pagina goală)

Apărut in 2018, volumul de  poezii Închinarea scribului al Tatianei Rădulescu, ar trebui să fie asociat prin
tematică și melos  arhaicului Cântec al Harpistului, implicit să-l privim ca înscris în sul de pergament.

Așa cum scrierea a inaugurat revoluția cognitiva, tot astfel în acest volum de poezii  poeta identificând-se
cu scribul, parcurge un proces de autocunoaștere, se citește pe ea însăși prin scris, pe corzile versului.

Abordăm în acest eseu un volum de poeme inedite cuprinse într-o concepție estetică de maturitate a autoarei,
precizând că  materialul textual se structurează pe doua axe ( tematici): Una pasivă a tăcerii, care devine
treptat o axă a dinamicii ascensionale. ,,De la vii și livezi, la piscuri și nori,, (cum consemnează poeta).

Dar, cine este în fapt scribul?

Desigur, se poate admite identificarea poetei cu scribul, nu numai atât însă, deoarece el se manifestă ca un
contemplator mai întâi inert, așa cum îl știm din reprezentările plastice egiptene, și nu în ipostaza de
compilator, precum călugării din Evul mediu, care copiau sau traduceau mecanic textele antice și biblice....

Este vorba aici, în acest volum de poeme, de un scrib feminin, care percepe lumea în mod special din
perspectiva capacitaților lui senzoriale. În consecință, el nu vorbește, stă cu buzele imobile, gura lui este
secretă, iar tăcerea sa  - una statuară: nu privește în jurul lui, ci stă cu ochii fixați în așteptarea cuvântului,
pentru ca mai apoi să cadă în transa și în hipnoza inspirației, după cum spune autoarea; ,,splendoarea unor
ochi dilatați până a deveni vârtejuri halucinante,,. Scribul ascultă nu numai tăcerile care tălăzuiesc, ci și
propria respirație care se unește cu suflul silențios al Universului.
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2.
Închinarea scribului exprimă o declamație mută , o
invocație, care unește tăcerea așteptării cu reflecția,
pentru ca eroul liric-  arhaic (în virtutea  convenției
prezente) să-și  cânte/definească în cele din urmă,
propria devenire, destinul de scriitor.

Poemele lui trebuie înțelese ca elan, ca o formă de
ascensiune, dinamică a verticalității și  ca sublimare.

Imaginile stârnite de revelație cristalizează în
fabulația tematizată a metaforelor. De la metafora
elementelor, a metalelor nobile, însăși a zăpezii, la
metafora timpului, chiar a infra - timpului, a clipelor
înglobate în,, clepsidre sau în minutare de sânge,, -
în anotimpuri,  zile și nopți de colinde, de sărbători
și eresuri.

Astfel,, se distilează și se evaporă în aer de aprilie
fraged vaporos, în arome de fân și câmpie,,, de
fructe paradisiace, în culori și nimburi pentru a se
pierde în sunete, în unde, în valuri, în doină și fluier,
în vibrația greierilor, în respirația gliei, în murmurul
râului de miere și lapte...pe Calea Robilor și în
volutele dorului , deoarece a scrie este ca și când ai
cânta la un instrument muzical.

Toate aceste viziuni poetice se plasează pe o
traiectorie axiomatică verticala, de cascade vertical
amețitoare.

Pe lângă valențele senzoriale ale versurilor,
descoperim valențele lor grafic-motrice, ca o
mișcare în trei dimensiuni, coregrafia în volute și
serpentine, meandre, cu efectul de a transpune
concomitent în tempo o melodie și o geometrie a
vieții interioare, care este de fapt și o geometrie a
divinității din noi.

De unde semnificația titlului (Închinare...).

Așa cum scrisul era considerat cândva însemnul
zeilor, sacralitatea cuvântului se înscrie într-o
incantație a condeielor pentru a înfiripa /a
celebra//lumea si timpul:

,,În liniștea neînserată din suflet/ pur si simplu/
pentru a petrece acolo/ înfiriparea fiecărei clipe de
când urca/ spre buzele timpului” (De ce tu ai vrea).
Această melodie și, cum am afirmat, geometrie a
lumii lăuntrice pe care le creează fluxul în sine al
poemelor implică în final și noțiunea de estetică a
scrisului, fapt care presupune unitatea

3. 
armonică între componentele senzoriale, motrice pe
care le generează afectivitatea, denotațiile spirituale
pe care la implică.

Lectorul, în calitate de receptor și participant la
creația lirică a scribului tematizat în această carte,
se poate identifica la rândul său unui scrib
înmărmurit care așteaptă să asculte versurile
autoarei contemporane și să prindă din zbor
cuvintele ei...Sau să devină liber spre a se exprima
pe sine însuși. Libertatea cititorului este ca o
recompensă dăruită celui ce a plecat într-o lungă
călătorie spre a cunoaște tărâmurile zeilor după cum
scria Paul Valery:

,,la mer, toujours recommence !,,

O récompense après une pensée/O un long regard
sur le calme des dieux!,,

În traducere:(,,marea, marea care-si reînnoiește
mereu valurile!

Recompensa dăruită /pentru gândurile celui care
aruncă o privire lungă

Asupra calmului zeilor,,)...

Cât despre tehnică..., oricum, prima tastatură a fost
aceea de la prima încercare a omului, în scopul de a
uni semne cu mâna, gravând pe piatră, tăbliță de lut,
de ardezie, prin apăsarea condeiului.

p.s.

(Am aflat de la tine, Tatiana, că dacă scriem,  atunci
învățăm  deopotrivă să citim și să ne citim, iar când
va fi ca să scriem la rândul nostru, cu atât  mai mult
ar trebui s-o facem cu un instrument potrivit,
instrumentul tehnic sau adjuvantul, însoțitorul care
ne ajută să captăm semnificații și să ne exprimăm.
Astfel, pentru a cita din Cervantes ,,La pluma es la
lengua del alma” Pana este limba sufletului. Și, după
cum ai spus tu însăți:,, condeiul e făurit din boabe
de rouă,,...)

(Elena Schumacher, artist plastic)

decembrie 2018Poesis CroNiC{ litErar{
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„Câtă ficțiune, atâta viață”. 
Delia Muntean, Incursiuni în lumea cărților

Carmen D[r[bu;

Cartea doamnei Delia Muntean, apărută la
Editura Mega din Cluj-Napoca în 2018, ISBN 978-
606-543-971-9, 437 de pagini, este o receptare a
unor cărți apărute în spațiul românesc, aparținând
unor autori români (de la noi și din diaspora) și
străini, consacrați și debutanți, cărți din domeniul
beletristicii, al eseului și al criticii literare. Redactor
de multă vreme al revistei „Nord literar” din Baia
Mare, a luat, cu acribie, pulsul câtorva apariții
editoriale marcante, iar intenția de cronică de
întâmpinare sau recenzie s-a transformat în analize
ample, care devoalează structuri de lucru, sensuri și
poziționări în geografia literaturii. Autoare a două
cărți de referință, De la comunicare la cuminecare.
Dimensiuni ontice în opera lui Vasile Voiculescu
(2000) și Provocări ale postmodernității. Pornind
de la Mircea Cărtărescu (2010), Delia Muntean are
și o bogată activitate de colaboratoare a unor
publicații importante, ca „Tribuna”, „Vatra”, „Vatra
veche”, „Idei în dialog”, „Poesis”, „Archeus” etc.

Dedicată multă vreme, cu competență fără
tăgadă, operei voiculesciene, a înțeles din interior
demersul altor critici (Cornel Ungureanu, cu V.
Voiculescu. Oglinzi paralele – despre relația lumii
primordiale cu omul modern; Anastasia Dumitru, cu
Ipostaze ale fantasticului în proza lui Vasile
Voiculescu). Mai apoi, un loc important ocupă, în
economia cărții, postmodernismul (care a fost și
spațiul manifestării artistice asupra căreia s-a aplecat
autoarea în timpul studiilor doctorale); în rândurile
dedicate lui Michel Maffesoli, Provocări
postmoderne, pune față în față „certitudinile
fundamentale confecționate vreme de secole” (p. 18)
cu un prezent fragmentar și fluid în același timp, un
prezent oximoronic, în care cărțile sacre sunt
reinterpretate și adaptate sensibilității moderne,
ludicul conviețuiește cu tragicul, excesele cu
echilibrul, înverșunarea cu toleranța – avându-l ca
pretext pe Dyonisis descins într-o cetate modernă.
Tot din perspectivă postmodernă discută sintagma
de „creație artistică”, operând chiar o delimitare
teoretică în De la creativitate la creație – o abordare
psihanalitică a travaliului creator, în care pornește
de la ideea că de-a lungul vremii și mai ales în
perioada contemporană arta a pierdut tot mai mult
din ingredientul fundamental, și anume relația cu
transcendentul printr-o demitizare și o desacralizare

excesive. În acest sens, suportul teoretic folosit
pentru argumente și contraargumente este actualizat
– de la Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu și Gheorghe
Crăciun la Roland Barthes, Susan Sontag, Claude
Karnoouh și Didier Anzieu. Indiferent de unghiul
abordării, „creatorul rămâne despuiat, vizibil, fragil.
Robit privirii deformatoare a celuilalt” (p. 29).
Nevoit să-și apere individualitatea actului creator în
zumzetul lumii și, nu de puține ori, sub tăvălugul ei,
artistul găsește strategii inedite, ieșite din coaja
clasică, spre a se salva. De la universal la național
Delia Muntean identifică diverse conexiuni în
procesul de autohtonizare, forța de-a duce mai
departe valori consacrate necesare continuității
ființei într-o lume supusă diluării lor în cartea lui
Daniel Corbu, Postmodernism și postmodernitate în
România de azi.

Cele patru studii dedicate lui Mircea Cărtărescu
pun problema cuvântului, a timpului și a reflexiilor
lui în oglindă, a ipostazei feminine „cool” și a iubirii
devenite amor „în scenografie postmodernă” – trei
aspecte esențiale din tematologia interpretării. Rolul
confesiunii, preluat din modernismul începutului de
secol XX european, e asimilat în postmodernism,
cum observă autoarea, punctele de vedere
multiplicate fiind, de această dată, cu referire la sine.
Aceste reflexii, care includ și o „falsă detașare a
autorului, respectiv coborârea pe scenă spre a-și
urmări propriul spectacol” (p. 32), devin instrumente
de cunoaștere, așa cum se întâmplă în Orbitor.
Pendularea între mărturie și mărturisire e o
modalitate de a conviețui cu sine și cu lumea, iar arta
scrisului se hrănește „din spațiul protector al
memoriei-placentă, combinând secvențe venite
dinspre materie/existență cu imagini, viziuni care ar
putea deveni realitate” (p. 35). Limbajul e vehiculul
cunoașterii, modul de a lua în stăpânire lumea și asta
e ideea pe care Delia Muntean o dezvoltă prin
exemplificări ample. Modalitatea în care ideologia
comunistă a contribuit la dezagregarea ființei umane
în general și, în particular, a creatorului se inserează
bine arsenalului postmodern. Rememorarea pune
timpul în abis, eliberând tensiuni acumulate la o
vârstă a tuturor fragilităților, în plină formare a
valorilor. Erosul, chiar adus în mundan, capătă forțe
cosmice prin felul în care pune stăpânire pe noi.
Există, în viziunea autoarei, o dictatură a efemerului,
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o invazie a corporalității, pe care scriitorul reușește
să o sublimeze. Sunt momente când spectacolul
erotic se dezlănțuie la scară cosmică și „el scoate la
iveală Marele Text” (p. 75) din același depozitar al
umanității, actualizat. Despre aspectul mozaicat al
postmodernismului vorbește și-n studiile Conotații
ale femininului în discursul postmodern și Cultură
sau fast-food?. Alteritatea feminină este investigată
dinspre stereotipurile consacrate, care au drept
caracteristici marginalitatea și secundarul, pătrunse,
e drept că tot mai diluat, până în zilele noastre – spre
valorizarea diferențelor. Totul pare a fi supus „artei
de a apărea”, teatralizării, punerii în scenă – formule
de comunicare postmodernă la toate nivelurile, iar
efortul decelării unicității în artă devine demers
dificil.

Autoarea are bune „antene” și pentru receptarea
poeziei, fapt dovedit prin analiza volumului de
poezii Dulcețuri din fructe târzii de pădure de
George Achim, ale cărui versuri primenesc
„memoria culturală și cea afectivă ale partenerului
cititor” (p. 139), prin care eul liric își decantează
identitatea în registre lingvistice abil intersectate. În
poezia Norei Iuga vede un autoportret spiritual și
reunirea „celor două dimensiuni ale sale: valahă și
teutonă” (p. 160). La trudă serioasă se angajează
Delia Muntean în receptarea volumului O sută și una
de poezii de Ștefan Aug. Doinaș – așadar, de la poeți
consacrați la cei în devenire, niciun cronotop artistic
nu-i rămâne străin. Cunoscută în calitate de critic
literar, Diana Adamek este adusă în carte în calitatea
sa de prozatoare, în Dulcea poveste a tristului
elefant, prozatoare ce excelează în metamorfozarea
livrescului într-un real care farmecă simțurile. Din
proza Cara Aurita a Tatianei Dragomir reține
dramaticul punerii în tensiune a lui aici și acum. O
apariție insolită este romanul-poem al Ioanei
Nicolae, Cerul din burtă, un elogiu splendid adus
maternității, cu rădăcini în Geneză, valoroasă tocmai
prin lipsa de idealizare, dar nu mai puțin
emoționantă. 

Personajul-narator în mijlocul Poveștii este Radu
Sergiu Ruba, întâi ca prozator, apoi ca organizator
al antologiei scriitorilor nevăzători din România –
Constelația lui Homer. Cimitirul copiilor de Nicolae
Goja spune povești semnificative despre ieșirea spre
adolescență, apoi spre maturitate, ieșire ce se
confundă, adesea, cu moartea visurilor. Reprezentant
al Nordului, Echim Vancea îi ia pulsul creativ, ca
jurnalist și scriitor; personalitatea lui e organizată în
jurul ideii de „identitate”, de apartenență la singurul
spațiu cu care vibrează. Poezia altui nordic (prin
adopție), Nicolae Scheianu, în volumul Pietre din
Potop, este povestea unei reconcilieri: a sinelui cu
divinul, pentru că scrisul adesea are rol terapeutic,
terapia presupunând și reconcilierea sinelui auctorial
cu ceva, cu cineva. Poetul-duhovnic Gheorghe Pop,

în Neodihna gândului, se raportează la absolut, la
divinitate în manieră neoexistențialistă. Cartea de
poeme a lui Vasile Morar aduce o fuziune a
registrelor, în care „lirica trubadurescă nu se mai află
în competiție cu meditația asupra condiției umane;
ba chiar se completează în chip firesc” (p. 433).

Un loc consistent alocă receptării cărților
referitoare la critica și eseistica literară. Trei studii
sunt dedicate lui Gheorghe Glodeanu: unul referitor
la dosarul receptării operei lui Rebreanu, care
redelimitează un teritoriu epic prin urmărirea
evoluției „paradigmei naratologice rebreniene” (p.
115), altul dedicat scrierilor despre literatura de
autoficțiune a acestuia și ultimul – dedicat scrierilor
despre fantastic, toate trei direcțiile fiind detaliat
investigate. În cartea lui Ioan Derșidan, Catilinari și
temperatori. Eminescu și Caragiale, Delia Muntean
identifică trei domenii de analiză: imaginarul
complex articulat al secolului XIX, valorizarea
existenței și soluțiile estetice. Delia Muntean
observă spiritul investigativ al lui Răzvan Voncu,
care propune, în Zece studii literare, un mod
proaspăt de abordare a literaturii, fără a ignora
vechile exegeze. Tot un grupaj de texte este volumul
lui Mircea Popa Identificări. Contribuții și precizări
documentare, bazat pe cercetări minuțioase, care duc
la abordări mai puțin bătătorite ale textelor literare.
Din cartea Teodorei Fântânaru, Vitralii patinate.
(În)semne ale cărții vechi românești, Delia Muntean
reține raritatea demersului biblioestetic, făcut, în
acest caz, cu eleganță și temeinică documentare. Alte
cărți, alte zile de Alexandru Ruja se bazează pe o
documentare onestă, în țară și în străinătate, reușind
conturarea unor criterii valorice referitoare la critica
românească. Cum e și firesc, poetul maramureșean
Ion Șiugariu, analizat prin perspectiva structurilor
arhetipale de către Nadia Roman, creează punți de
legătură între creație și biografism, corect observate.
Tot pe linia biografismului aduce în atenția
cititorului cartea lui Sorin Preda, Moromeții –
ultimul capitol, cu descinderi în viața familiei
Călărașu. În aceeași matcă a biografismului este
discutată și cartea lui Stan V. Cristea, Marin Preda.
Portret între oglinzi. Cartea lui Dan Grădinaru,
Creangă, „zgândărește prejudecăți” (p. 307) prin
apelul la documente de epocă, Delia Muntean fiind
foarte abilă în a observa această legătură operă-viață,
care a cunoscut perioade de glorie și de ignorare.
Aceluiași autor îi este destinat alt studiu, pe aceeași
traiectorie hermeneutică, dedicat poeților așa-
numitei „epoci de tranziție” spre pașoptism.
Eminescologia nu putea lipsi (și chiar dacă putea,
era văduvitor), iar aici e prezentă prin cartea Tereziei
Filip, Eminescu – semne și simboluri de aur, viziune
interpretativă care are în centru codul cultural al
cheii de aur. 

Nici preocupările comparatișilor nu scapă
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autoarei, prin analiza culegerii de texte a lui Corin
Braga, Psihobiografii, care are ca element de unitate,
consideră ea, „procesul prin care autorul crește din
text, cu lumini și umbre” (p. 215); pe linia
comparatismului din perspectiva criticii culturale
evaluează cartea lui Carmen Dărăbuș, În lumea ex-
iugoslavă. Literatura ca studiu cultural. Relația
literatură-biografism, cunoașterea din interior sunt
bine punctate în analiza cărții lui Mircea Mihăieș,
Ce rămâne: William Faulkner și misterele ținutului
Yoknapatawpha. Aceeași radiografie a interiorului
adus artistic la suprafață o remarcă în Confesiunile
unui tânăr romancier de Umberto Eco – creație
născută dintr-o imagine seminală, axul în jurul
căruia își organizează autoarea analiza. Rătăcind
prin canon – studii de istorie literară de Mircea
Braga face un inventar al metamorfozei conceptului
de „canon” cu care operează critica de receptare de-
a lungul vremii – așadar ideea că el este „un
construct cultural” (p. 270). Studiul dedicat
Antoanetei Ralian este un portret al spiritului deschis
universalității, capabil, prin traducerile literare, să
transmită pulsul altor spații culturale. O excepțională
carte, Amazoanele. O poveste de Adriana Babeți,
este văzută ca reconstituire a unui imaginar aparent
eterogen, dar în fond unitar al condiției femininului,
mereu împins la luptă de mentalitățile epocilor. Două
studii dedicate lui Mircea Muthu pun, din nou,
problema canonului în exegeza literaturii, aflată în
conexiune cu spiritul artelor, în general, prin lectura
imaginii. Itinerarium în Cucania de Izabella Bejan-
Krizsanovszki este un excurs insolit într-un spațiu
ficțional de istorie a mentalităților, perpetuat, divers,
de-a lungul vremii.

O altă arie tematică ar putea fi cea dedicată
cunoașterii; cele două studii dedicate lui Ioan-
Gheorghe Rotaru se apleacă asupra cosmologiei și
antropologiei în gândirea patristică, având ca
instrumente de cunoaștere teologia și filozofia,
clarificând conceptele operaționale de „patristică” și
„patrologie”. Felul în care prezintă Aspecte
antropologice în gândirea patristică a primelor
secole creștine dovedește o bună practică a receptării
și redării conținutului, de la delimitări conceptuale
la sursele variate de documentare și valorificare a
lor, limbajul de specialitate totuși accesibil,
evidențiind relația logos-trup. Din aceeași arie a
cunoașterii filozofice face parte analiza cărții
filozofului, romancierului și jurnalistului austriac
Jean Améry, Despre îmbătrânire. Revoltă și
resemnare, victimă a lagărelor de concentrare
naziste, care face față brutalității istoriei și semenilor
prin „multiplicarea victimei” (p. 133), sublimându-
și experiențele prin intermediul personajelor. Titlul
O antropologie a culorilor de Ioan Botiș vorbește de
la sine despre investigația lumii prin simbolistica
cromatică. Nodul dacic de Ioan Marchiș este o

incursiune în arhetip cu bune conexiuni în
simbologia universală. Săluc Horvat, cu Cartea de-
a lungul timpului, este un elogiu adus „tuturor
cărților care i-au marcat devenirea” (p. 357), Cartea
căpătând semnificații generice. Partea nevăzută care
decide totul de Horia Roman Patapievici pune în
discuție paradoxul unei „civilizații fără cultură” (p.
381), iar părțile nevăzute ale acestei alcătuiri sunt
lămurite cu luciditate, într-o lume în care
pragmatismul castrant nu lasă spiritul să ajungă la
rotunjire. O minunată înlesnire spre cunoașterea
istoriei și a moravurilor dintr-un anumit timp și loc
este cartea Constanței Vintilă-Ghițulescu, Patimă și
desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții
cotidiene în societatea românească (1750-1860),
interval important în care „surprinde un timp al
prefacerilor lente, în care specificul mioritic,
opulența și aromele Orientului creează un melanj
bizar de culturi și civilizații” (p. 424).

Beletristica străină ocupă un loc considerabil: lui
Amos Oz îi dedică două studii (al doilea, Amos Oz
și Fania Oz-Salzberger), în care vorbește despre
drumurile formative ale autorului israelian și mai
ales despre rolul mamei în stimularea actului creator,
în Poveste despre dragoste și întuneric. În Evreii și
cuvintele, carte scrisă împreună cu fiica sa mai mare,
autoarea surprinde tot recrearea unui parcurs
formativ familial. Romanul rusesc al lui Meir Shalev
e povestea întemeierii unui moshav, cu evocări în
care alternează lirismul și ironia blândă. Scriitor de
origine română, dar trăitor în Franța, Matei Vișniec,
în Dezordinea preventivă, pledează, ca totdeauna,
pentru gândirea neîngrădită a individului și pentru
consolidarea resurselor interioare care ar putea (și
trebuie) să facă față manipulării. Două studii sunt
dedicate lui Andreï Makine, din perspectiva modului
în care reușește să descopere sensul din straturile
unei vieți plate. Lumea central-europeană transpusă
artistic, dinspre particular spre rezonanțe universale
o reconstituie în cele două studii dedicate scriitoarei
de origine polonă Olga Tokarczuk. Literatură
beletristică, imaginar cultural, este și romanul Laur
de Evgheni Vodolazkin – o reconstituire a Rusiei
medievale în fațete complexe. 

Delia Muntean îmbină, în doze potrivite, în
hermeneutica sa, instrumentarul teoriei literaturii cu
cel sociologic, psihologic și filozofic, știind să-și
adapteze alegerile la conținut. De asemenea, are
răbdarea și abilitatea de a vedea ineditul unui
demers, farmecul personal al unui scriitor, străină
fiindu-i orice superficialitate a actului critic. Ca orice
exeget care se respectă, cuprinde, în receptările sale,
scriitori locali, naționali și universali, pentru mai
dreapta construcție a unui tablou, compus din prim-
planuri, planuri secunde și fundaluri.
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UN LEVANTIN, ”OARECUM ANACRONIC” (Dan Petru;c[)

George Vulturescu

Citind poemele (1) lui Dan Petrușcă mi se
revela,vers cu vers,o figură de ”dandy” și nu reușeam
să-l ”leg”,nicidecum,de un Bacău ”bacovian”. Pe
parcurs, am început să cred că a te fi născut la Bacău
nu mai e sinonim cu ”târgul” prăfuit al poetului
”sfârșitului continuu”, din redutabilul portret făcut de
Ion Caraion.De fapt, cel de azi,poetul Dan
Petrușcă,știe că ”lirismul s-a convertit/s-a degradat în
epic” și locul  rimează cu un ”hău” (”orașul de vid” -
Scrie că nu poți să scrii), care poate deveni ”orice” -
”locul de care vorbesc e orice/s-ar spune un centru al
lumii...” (Trebuie să trăim cu barbarii). Nu alt fel
simte,nu prea departe, Emilian Galaicu-Păun levitând
deasupra (altui) orașului-ebonită - Ch-ău/Ch(iș-in)ău.
Energetica ”locului” începe să contureze și ”figura”
poetului - ”Sunt îmbrăcat în pantaloni albi de in, bluză
albă cu pătrățele albastre,pantofi albi și o șapcă
asemenea...”(pag. 168, în Semne din cărți, Ed.
Babel,2013), apoi îi pot îngroșa imaginea
suprapunând liniile din portretul pe care i l-a făcut
prietenului său, Gheorghe Iorga: ”...Parcul, biblioteca,
librăria, anticariatul, dar și ”ceaiurile”, cârciuma,
lungile convorbiri peripatetice până la ore târzii din
noapte era viața noastră obișnuită...” (pag.120).
Desigur, peste timp, și ”craii” se schimbă,îmi zic, dar
orașele se pot încrede în acei ”paznici de noapte” care
dau ora exactă chiar dacă sunetul ”cornului” lor sună,
precum o prevedea încă Bonaventura,” antipoeticum”.
Din acest remediu ”antipoetic”, de fapt, poezia lui
Dan Petrușcă se ”adapă” bine - ”anacronismul” nu e
o stare de neadecvare la real, la ”spiritul epocii”, e mai
mult un pretext de alcov căldicel (”legănare
monotonă”, în Desinențe aproape uitate), sau o tihnă
prelungă - ”și cum de mii de ani ne știm/să lenevim,să
lenevim”,în Avatar), un fel de ”lasă-mă să te las”, de
a păstra lumea în ramele ei ca să poți fredona
melodiile știute - ”abulic în baie mi-am aruncat apă
rece pe față/am scuipat ziua de ieri în chiuvetă/și
pentru că sunt oarecum anacronic, ușor expirat/ca în
colonii spaniole sau portugheze/m-am îmbrăcat cu
totul în alb/am ieșit pe trotuare în lume/vreau să ajung
la un market de cartier/hotărât să-mi înprospătez
rezerva de wisky...”(pag. 31, Oarecum anacronic ușor
expirat). N-aș zice că nu-mi amintesc de ”ieșirea în
lume” a ”crailor” mateini (”...Mă îmbrăcai și ieșii.
Era, spre căderea iernii, o vreme de lacrimi... Asta e
timpul care îndeamnă cel mai mult la băutură...” pag.
62, Întâmpinarea crailor, în Mateiu I. Caragiale,
Opere, Ed. Național, 2001), dar poetul nostru din
Bacăul de azi este atins de morbul zilei fără

”memorie”, fără ”mesaj” - ”...într-o zi perfectă
aproape ca aceasta/care nu trebuia nici să vină, nici să
fie trăită” (pag. 2).

Are dreptate criticul Ioan Holban să considere
această scriere un ”jurnal” al lipsei de mesaj (”scrie
că nu poți să scrii”), al ”ratării succesive a marilor
subiecte” (trimit la articolul Omul balcanic din Bacău,
Convorbiri literare, 2o18). E o ”postură” nu împotriva
curentului zilei,ci în acord cu scurgerea ei, de
”legănare monotonă”, de carusel, în care poți lua
lumea ”de sus”, lăsându-te ridicat/luat tu însuți ”în
stambă”, în poveste, care devine și povestea ta, care
te ”ține de viață” - ”de la persanii Ahmenizi Sasanizi
și până la/Abassizi să zicem sau înțeleptul arab
Masudi/poveste în poveste din poveste se răspândi/și
atunci mi-am închipuit că trebuie/să spun și eu/sau să
scriu un fel de balade/să așez vreme și locuri în
acolade/întors și destul de adormit în Levant/ziua tată
să fiu și seara amant...” (Inspre o mie una de nopți, în
vol. Si toate celelalte cuvinte). Așadar, nu acea
oțioasă ”plictiseală” a unui ”dandy” - din aurita
perioadă a ”certificatelor de noblețe” pe care o dădeau
saloanelor - este eticheta lui Dan Petrușcă, ci vertijul
clipei goală de frumusețe, care devine un mimetism al
vieții - ”pentru tine astăzi/e o zi care pe foaia aceasta
albă/se naște iarăși nimicul/nici nu cred că vei mai
găsi ombilicul/vreunei stări,vreunei idei/nu ai la
îndemână nici măcar/poala unei femei/ în care să mă
ajuți să mă legăn/să mă culc să mă trezesc să adorm/cu
toate cuvintele-n brațe/dintr-un idiom uitat și
diform/...eu sau tu, cu sandale de lemn în picioare/pe
umeri cu mantie/trăind mimetici/tocmai când începe
să fie/ziua aceasta de început de ianuarie/atât de
amânată așteptată inutilă și dilie...”(O zi
imponderabilă). Cât este un ”dandy” în aceste poeme
sau doar un... poet care, după fiecare întâlnire
amoroasă, își face penitență din lipsa lui de iubire -
”cu cât mâzgălesc mai mult despre dragoste/cu atât
iubesc mai puțin” (Pentru că n-am nimic de făcut)?
Citite ”în litera” sensului lor, poemele lui Dan
Petrușcă ne aduc aminte de celebrul portret făcut de
Barby d’Aurevilly - un dandy nu are frison ”în fața
nici unei cuceriri,nu se entuziasmează,nu își pierde
mințile. Din punctul său de vedere, seducția e strategie
în sine, o gratuitate aproape estetică” (Dandysmul,
trad. de Adriana Babeți, Ed. Polirom, Iași,1995, p. 28).

Aș spune că ”decalogul de dandy” al lui Dan
Petrușcă este ”în răspăr” cu epoca lui Baudelaire care
miza pe ”haină”, pe un ”spirit al hainelor”, pe o
”metafizică textilă” (citit după Thomas Carlyle din

decembrie 2018Poesis CroNiC{ litErar{



17

Poesis decembrie 2018 CroNiC{ litErar{

Sartor Resartus). Dan Petrușcă e mai aproape de
greci, de seducția trupului gol - nu ”arta îmbrăcatului
în fața oglinzii” e decalogul său, ci dezvăluirea,
nuditatea trupului de femeie. Ochii poetului sunt
adevărate oglinzi vorace (”...e toată-ascunsă în
oglindă/în gheare-albastre să mă prindă/...pândește-n
orișice secundă/sub țeasta mea să se ascundă”... - O
întâmplare cu rapsod) ale memoriei în care imaginile
par a persista precum liniile de pe pereții Altamirei -
”iar tu înăuntru erai o proscrisă/când la răsărit la apus
te dezbrăcai/plină de har/în oglindă sau în altar”...
(Metamorfoză). Sunt imagini în care șiroiesc alte
imagini din W.Blake (”fete de argint suav și aur
vehement”),în care recunoști ”afectarea impudică” a
lui Emil Brumaru (”Ti-e trupul scos din muzici/De
flaute subțiri/De-aceea de popoul/Tău singură te
miri”) salvată din lascive laviuri de ludicul privirilor
”cotoiești” (”Te sorbeam gemând cu ochii...”-Tu) care
aruncă ”lucori diamantine” cu care ne-au delectat
Craii lui Mateiu (”Pașadia dezbrăca o duduie grasă...”,
Pirgu pisa cu nerușinare o negustoreasă cu fața aprinsă
sub suliman...”-p. 68, op. cit.). Originalitatea lui Dan
Petrușcă se salvează în crudități care nu provoacă la
rut,precum pe cerbi,ci la contemplări vecine cu uluirea
- liniile licențioase te lasă ”mâlc”, se luptă cu tine să
le vezi,îți apasă mâna pe creta cu care continui
”unghiul coapselor ceresc”(Să mă joc) sau
arabescurile care te fac să simți ”zăpezi în carnea ei
și ruguri/să mușc din sfârcuri ca din struguri”.     

”Arta” jocului cu puritatea zăpezilor și a liniilor
senzuale ne dezvăluie o latură dublă - a unui
”magister ludi” și a unui ”magister muzicae” - în
textele lui Dan Petrușcă, pentru că un cuvânt îl atrage
pe altul, bricolajul e debordant ridicând în fluxul
muzical al rimelor (precum vântoasele ridică praful)
toate ingredientele naturii - sonuri de flaut și mugete
de cerbi în rut,arii de operete din castele medievale
sau sonuri de baladă de la focuri de barbari.E un vertij
nesățios de sonuri în care nu ai timp să identifici
vocile,ci doar reverberațiile lor - ”pielea ei e
reavănă/cu zăpada seamănă/scormonită cu
lopata/trupul ei e-aproape gata/să ia foc de la
buric/dintr-o dată din nimic/geme-n colțul ei de
rai/latră sau îmi zice hai/mă adapă cu arsura/sânul ei
mi-astupă gura...” (O întâmplare cu rapsod, în vol. Si
toate celelalte cuvinte), sau: ”mârâiau oglinda
ușa/cărți în rafturi și cenușa/mă-ntristam de carnea
lor/nu puteam de loc să mor/ să văd ce fierbinte e/țâța
lor de cremene/sfânt șold și de piatră le e/adormit de
Propilee...”(Vineri, în vol. Toate-s cam de pe când).
O astfel de risipire a apelor nu are pe toată întinderea
o la fel de bogată concentrare de săruri,substanța
”telurică” se subțiază - rimele nu ne mai arată
”artizanul”,”giuvaierul”, ci sunt doar
ropote,descărcări de ecouri - ”cu bani de taină pri
firide/vorbeam șoptit Nicolaide/aur susan halva
sirop/vindeam Calustian Agop/și printre ei mereu
copil/trecea uriaș și trist Rachmill...” (Bacău la șase

sute și, în vol. Si toate celelalte cuvinte)...
Deși ai impresia că poetul scrie ”jurnalul” unui

flaneur, Dan Petrușcă ”joacă”/”lenevește” într-un
singur decor - camera cu fereastră,la care se arată
femei dezbrăcându-se, și, în interior, un singur
mobilier important - patul (numit ”celest” în O
întâmplare cu rapsod, numit ”patul de sâmbătă” în
Toate-s cam de pe când, sau cel în care ”ne dăm noi
huța”, în Vineri). Tușele camerei sunt lăsate în negru
- ”sofaua turcească un fotoliu spre nord/o oglindă
întunecându-se/oarbe două tablouri”(Anamneză, în
vol. Toate-s cam de pe când).”E doar o scenă,un
moment”,spune autorul, în care ”se joacă” aceeași
”propunere de abis” - ”e aceeași scenă,același
moment/știu că nici eu n-o cunosc pre bine/pe femeia
din pat/mi se pare,privind-o ,că trupul ei/în cearșaful
alb,se destramă...” (Anamneză, în vol. Oarecum
anacronic). Decorul pare luat dintr-un tablou de
Malevici - pe albul cearșafului e albul trupului de
femeie,”înflorit” - ”miroase prelung a livadă/când în
fiecare dimineață/se ridica dezbrăcată și aburind/din
zăpadă...”(Știu). Măștile prodigiozității cad aici, în
cameră,una câte una - alb pe alb chipul femeii iubite
dispare,se aglutinează în ochiul-oglindă-memorie,nu
reținem nici o trăsătură - poemul arată precum lacurile
în care ai aruncat pietricele și reții doar răsfrângerea
cercurilor. Ele par doar ”semnale existențiale” ale
unor persoane surprinse de ”radarul” memoriei.
(Vibrația lor pe ecranul paginii pâlpâie și în grafica lui
Mihai Chiuaru, un fidel ”ilustrator” al eroticii
prototipului ”femeii necunoscute” - care își
destramă/reface fiecare trăsătură în liniile celeilalte
femei care va să vină în ”patul celest”).

E un vertij în aceste cercuri concentrice din
oglinzi, un vuiet de goluri pe care poetul nu-l poate
suporta decât prin multiplicarea imaginii femeii iubite
în liniile celeilalte care va să vină. De aici o notă
tragică, peste aceste dramolete, a nevoii de
inventivitate, de ”propuneri de plictis”, izbăvitoare, în
care speră să întâlnească, cândva, acea iubire
adevărată - ”floarea de romaniță” (Am găsit iarăși,
varianta 13). Poetul o descoperă într-o ”minunăție de
babă”, întâlnită la un market, imaginea ei îi revelează
”toate iubirile” (Oarecum anacronic și ușor expirat).
Simți în aceste momente că perdeaua de fum a
dulcilor ”rime” e un paravan protector: Dan Petrușcă
vrea să ne apere de acel ”șuier lung de cucuvea/tot cu
moartea și cu ea” (Dezlegare la femei), că în marele
plan al trecerii te poți salva/rezema de femeia de lângă
tine - ”între ea și între eu/stă de veghe
Dumnezeu”(Zvon din Levant).

_______________________

(1) Vezi volumele - Poezia îmi stătea pe genunchi,
2005, Toate-s cam de când, 2008, Și toate celelalte
cuvinte, 2011 - toate la Ed. Universitas XXI -
și Oarecum anacronic, Ed.Limes, Florești - Cluj,2018.
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Simona-Grazia Dima

Rugăciune

Mă iau așa cum sunt
și mă înalț, cu tot cu 
zgura – o va rări, din zbor,
câte o pasăre de gardă
sau vreo patrulă îngerească.
Stele, culegeți-mi cu nădejde
fiecare giuvaerica, 
fiecare stafidă smolită din piele.
Dedulciți-vă.
Nu mințiți, ardeți-mă 
la culesul noptatic.
Să dăm fără-ntrebări și,
după ce-am fost secerați,
să fim lumina.

Dragon adormit pe comoară

Dormi, dormi, biată fiară,
cât nu reîncep spasmele,
nu va fi niciodată prea târziu
să te trezești, dormi, dormi, 
de ce să vezi numărătorile,
mai bine să rămâi între
diamantele fluide, pe rugii
volatili de fructe nevăzute,
și-așa nu înțelegi comerțul,

prețurile, numai belșugul
din sfâșierea cristalelor
icnind în beznă, dormi,
dormi, biată fiară,
cu-ntreaga lume pliată-n
tine și intactă, aici nimeni
nu merită s-arăți ce-ai strâns,
dormi, dormi, pentru aceia-n stare
să crească fără zgomot, să are
cîmpul noaptea, în platoșă
te vei păstra, tezaurul te va feri
de toate, și-oricât de tare-or
încerca să îți deschidă carapacea, 
în tine se vor îneca, etanșă cazemată,
deschiderea-ți mărinimoasă din urmă,
când de la sine o vei oferi, 
nu te va dezarma, salvare-ți va părea
din somnul mut, din tânjitorul 
întuneric. Dormi, dormi, 
ca să-ți menții trezia,
și strânge pentru noi icoana
viitorului cu oameni fără măști,
dormi, dormi, nu-ți regreta trecutul,
zvârcolirea, în punctul de lumină
drumul și așchiile vor fuziona!

Metamorfoza

Cu țipete naive de victorie,
cei care măsoară lumea prin cuvinte 
și-au dat puștile la curățat, cuțitele 
la ascuțit. Făloși, au pornit pe aleile-mpădurite,
încotoșmănați în surtuce furate de la maeștri.
Alții ca ei îi întâmpinară la răscruce
târând trupul ucis al unui visător.
Pregătiră ceaunele, aduseră țuică
pentru ospăț. Dar deodată simțiră
că nu mai duc carnea jinduită, 
ci doar o umbră: originalul, în spate,
râdea, călare pe curcubeul ce inunda
orașul-pădure. Iar focul matematic
li se-abătu, o clipă, deasupra, apoi
se ridică. În locul lor, acum,
pe treptele clădirilor, tăifăsuiau, în cete,
lighioane sperioase, cu blăni zburlite,
ținând cu strășnicie în lăbuțe câteva
zarzăre și nuci. La vederea unui poet
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în trecere, tăcură, intimidate. Dar el
le mângâie pe creștet, le mai dărui
un pumn de mânătărci și
le trimise-acasă.

Vietate

Pe la periferiile orașului-zigurat,
o vietate gingașă ocolește
întunecatele amenințări din centru,
mic bibelou de fildeș, 
se-ndepărtează-abil,
printre cadavre sfârtecate,
fără s-o atingă vederea bătăliei
(detractorilor le răspundem fără teamă:
ființa ei nepătată nu refuză 
experiența din frică ori sfială,
ci fiindcă-a depășit-o). Poartă
la gât o jucăușă eșarfă de azur,
unul din paznicii porții își spune:
„i-o smulg, firavă cum cerul
iute-acoperit în vatră de cărbunatici
nori” și-ntinde mâna s-o apuce,
dar este doborât de-un fulger
de electrum în stăpânirea celui 
neînvins. Cu mâna arsă, dă-napoi, 
reurcă-n coella, să hrănească 
zeul urlător, înnebunit de foame, 
iar sus, de pe platformă, o zărește iar
pe-ntinderea de zgură trosnitoare,
e-acum un fir de-oțel sclipind departe.
Condamnat să dea de mâncare zeului
neînstare să-nghită, deși deschide larg gura
cu colți, pricepe: fără s-atingă
nimic, ea-mbrățișează totul și zboară
cu milenii înainte, deasupra zeilor
și-a zidurilor, într-o poiană
de lumină, unde trăiește veșnic.

Strălucire

Joci în spasme
îngrozitoarea piesă.
În pauze abia sufli,
gândind la urmare.
Aștepți să se desprindă 
odată sensul, să se limpezească
rostul. Dar el nu apare niciodată,
nu există un final. Sensul ai fost 
și ești tu. Piesa era astfel făcută 
încât să te ispitească 
să te gândești la ea mereu. 
Ca să vezi dacă mai poți avea 
în acest timp și un gând pentru tine. 

Chiar dac-ai căzut adesea în capcană,
tot ai învins și te-ai trezit
din jocul de-a bușilea,
proptit în brațe de-argint,
reînviat de strălucire.

Întemeiere

Monarhul (un rege-furnică, vioi)
umblă grăbit peste valuri,
în zgomotul de voci.
Are mâna mică, străvezie,
o rună de lavă. Abia o mișcă 
și erupe vulcanul unei lumi
necunoscute, încât aici
văzduhul cade ars de vântu-i tare,
iar limbile tac brusc. 
O mai deschide-o dată,
ca-n joacă, și prind
să se legene dune de aer,
limbile-nvie, se-ntrezărește
pe ape împământenirea cuvântului
nevăzut, el naște-un continent,
în strigătul turbionar, în zvonul
de maree, proaspăt. Și-n clocotul
de limpezire-a-ntemeierii, se văd
o clipă-n luciu marile drumuri
viitoare, purificatele răscruci.

Vedenie

Vedenia care niciodată nu piere
ne-aduce-aminte 
de lumină, apă și vis, 
de uriașele scoici rostogolite
prin urechile timpului,
și iarăși auzim mărfarele
cu aur fără rost, prelinse
prin disperate inele păduroase,
și cum aleargă lucrurile, lumea,
întoarcem capul îndărăt
și ne convingem, nimic
din cele văzute, vorbite 
cu patimă nu mai este, 
un alt agregat, taur de smoală 
furios, gonește prin noapte, 
iar noi am devenit aproape alții,
cu plânset ne lăsăm fruntea pe masa
plină de poeme în veci neterminate
și totuși depline.
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Nicolae Mare;

Sarea pământului sau despre Revoluţie 
/varianta II-a/

Mareşalului Józef Piłsudski – 
la 150 de ani de la naștere, și la Centenarul

Patriei de El construite - Polonia

Fără revoluționari hotărâți
încrezători în ceea ce-au făcut, 

la țintă nu s-ar fi ajuns nicicând.  
Nimic din ceea ce ei au săvârşit 

n-a fost în zadar.
Un erou al vremurilor sale a devenit 

Tânărul urcat în Tramvaiul Roşu
din vremurile sale

Polonezul 
care la Staţia Libertatea

jos s-a dat elegant
exact când a trebuit.

E x a c t!  
Fără revoluţionari de acest calibru, 

Lumea ar fi bătut pasul pe loc.

Fără revoluționarul întors în Polonia din
îndepărtata 

Siberie  
Ce s-ar fi ales din generaţiile de azi?

Fără încă o revoluție înfăptuită de ei?
Urmaşii lor ar fi ajuns nişte mişei.

Apa sub ei ar fi băltit
Entuziasmul patriotic de care dispuneau,

S-ar fi risipit.
. 

Revoluția a fost scânteia care a aprins putregaiul.

Revoluţia a dărâmat închistarea pripăşită în suflete
Vreme îndelungată.

La scara istoriei, 
Revoluţia,

într-o clipă,
a făcut loc progresului.

Oare și luminii?

Revoluția a  fost sarea pământului.

Revoluția-i Incandescența 
născută din lumină.

Vrând să urce pe-o altă treaptă, 
Revoluţia se transformă într-o flacără.

Revoluția-i veşnică,
Veșnic cântată.

Sămânța

Sămânța-i plină ochi de așteptare
Numai înghițit de pământ 

Poate rodi un bob 
Bobul sub brazdă pus știe de la Cel de Sus

Menirera lui.
Din bob se naște ceea ce i-a fost lui hărăzit, 

Nimic mai mult.

Sămânța nesemănată
Rămâne ca o fată nemăritată.

Fără a fi împerecheată
Cu glia roditoare

În plin soare
Sămânța rămâne stearpă.

N-așteptați să dea roade
Sămânța moartă 

Fără de viață. 
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* * *

Viață după viață?
Da, într-o altă lume.
Nu pe lumea asta.

*

Iubind zbori
Urând mori
încet încet
de pe cer

în întuneric
cobori

c
o
b
o
r
i
.

Triptic II

M-am aprins din necuvânt
Pâlpâind mă zbat
Lumină s-ajung. 

                                                                           
În veșnicie nu mai ai nimic de făcut

Trebuie doar să veșnicești.
E prea mult, e prea puțin

Rămâne să vezi 
Încotro s-o apuci.

Stejarilor  prea mult nu le-a trebuit 
Dumbravă din miriște să facă;

Ghinde avut-au din belșug
Câtă și-au dorit. 

Mirarea

Mirarea a fost gândită
De la începutul începuturilor

Curajoasă să fie
Nu ca azi mută.

Mirarea s-a născută o dată cu lacrima
S-a ridicat ca o floare frumoasă 

Și tare curiosă. 

Din ale mirării petale
Iubirea a tresărit încet, agale  

De la început, dornică de viață.

Mirarea a devenit cu timpul o zeiță
De înțelepți proslăvită 

De oamenii de rând doinită.

Fără mirare lumea n-ar fi mers înainte.
Mirarea n-ar fi devenit stea 

Nici lacrimă.

Cânt 

Am încercat de tânăr să aflu
Și încă n-am aflat

Din ce se naște lacrima.

Târziu aveam să aud 
Că lacrima un vis a fost la început 

Un vis nemângâiat, un  vis necuvântat. 

Din visul necuvântat se naște lacrima. 
O lacrima seacă și grea

Care ascunde în ea toată durerea.
În zadar am căutat să aflu

Ce se-ntâmplă cu lacrima mea.
Aflat-am doar 

Că lacrimă nu seamănă una cu alta.

Alta-i pricina din care a picat 
Lacrima dintr-o stea  

Lacrima mea.

Cine știe cu-adevărat
Din ce s-a născut lacrima?

Lacrima mea nu-i aceeași cu lacrima ta.

Clipa

Artistului cracovian Czeslaw Dzwigaj

Nu te mai miri
Când constați

Cât de mult se dilată
c l i p a.

Clipa se naște și moare
pentru că sortit i-a fost 

să nu fie veșnică
ci efemeră i-a fost dat să fie.

Clipa se naște și moare,
nu pentru că de ceva-i pasă. 
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Ea întruna-i pusă pe treabă.
Clipa moare să se nască o altă clipă

Poate mai înțeleaptă
Poate mai curajoasă. 

Clipa vrea să ducă înainte lumea.
Zadarnic vă feriți de ea.

Clipa-i pusă pe schimbări 
Fără să știe ce va făcea 

nici înainte nici după fapta sa. 
De nimic clipei nu-i pasă

Clipa-i ca o fată mereu nemăritată.
Dornică să  vadă o altă lume
O lume întruna schimbată. 

25 noiembrie 2016

Colind II

Flori de nu-mă-uita
Flori de nu-mă-uita

Așa fie-ne viața!

Azi nu te-aștepta
În ochii mei să vezi
Flori de nu-mă-uita.

Fosta-au cândva
În ochii mei numai
Flori de nu-mă-uita.

Florile de nu-mă-uita.
Din ochii mei dispărut-au

Pârjolitu-le-au vremea

2 decembrie 2016

Ciclul vieții

Din pustietate nimic nu se face
din nimic nu poate ieși un alt nimic

mori ca să învii
învii ca să mori

Acesta-i ciclul vieții
n-am spus-o eu

au spus-o înțelepții

6 decembrie 2016

Amintirile 

Amintirile sunt porumbei în zbor

Picasso a văzut în ei pacea și liniștea.

Amintirile pot fi și vulturi 
Albi și pleșuvi

Care privesc pământul și prada de sus.

Amintirile - un univers trăit –
Neterminat fără de sfârșit.

Peste care cu sârg te-apleci. 
Dar să le mai retrăiești 

În nici un caz 
În viața aceasta
Nu mai reușești

La optzeci de ani 
Să le (re)trăiești.

Ecoul nopții

Balsam pentru suflet -
Ecoul nopții 

nu poate fi simțit.
Ecoul nopții-i cântecul 

ce nu poate fi auzit.
Ecoul nopții-i zefirul 

de nepresimțit.
Pentru lumea de dincolo 

Pentru lumea viselor
Ecoul nopții-i un început

de vis.
Al visului nesfârșit.

Atotputernicia inexistenței

Cu inexistența nu te poți logodi.
Îi felicit pe cei care spun c-au reușit

Dacă izbândit-au.
Inexistența cu nimicul e logodită,

Și nimic din jurul ei nu se simte nu se vede.
Inexistența a fost condamnată
Ca de una singură să trăiască.

Cu inexistența nu m-am îmbrățișat niciodată.
De frică să nu rămân schilod o viață întreagă.

Și peste tot și toate-i opresiunea.
Azi de îmbrățișarea ei 

Nimeni nu scapă.

Dintr-o culegere în curs de apariție
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Vasile George D]ncu

Rugăciunea editorului

Tatăl nostru care ești în manuscrise
Consacră-se numele Tău
În volume publicate
Vie Împărăția Ta de cultură scrisă.
Facă-se voia Ta
În difuzarea și promovarea
Producției editoriale,
Precum în biblioteci așa și-n librării.
Iartă-ne nouă greșelile de tipar,
Precum îi iertăm și noi
Pe cei fără har,
Deși își spun scriitori.
Nu ne lăsa pe noi
În ispita cărților comerciale
Și ne izbăvește de scrierile piratate și plagiate.
Că a Ta este împărăția,
Puterea și slava cuvântului tipărit.
În numele Autorului,
Al Editorului
Și al Sfântului Cititor,
Amin!

La prière de l'éditeur

Notre Père qui es dans les manuscrits,
Que Ton nom soit consacré
Dans les livres publiés.
Que Ton règne vienne de l'écrit.
Que Ta volonté soit faite
Dans la diffusion et la promotion
Des productions éditoriales
Comme dans le bibliothèques et les librairies.
Pardonne-nous non coquilles,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui, dépourvus de la grâce,
Se disent écrivains.
Ne nous laisse pas entrer
Dans la tentation des livres commerciaux
Et délivre-nous du piratage et du plagiat.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
La puissance et la gloire du mot imprimé.
Au nom de l'Auteur,
De l'Etiteur
Et du Saint Lecture,
Amen.

Traduit du roumain par Jean Poncet.
(In Voix Vives de méditerranée en méditerranée
- Anthologie 2018, Sète, Editions Bruno Doncey)

Vasile George D]ncu
Maman univers
Universul mama

Ed. Jacques André Editeur
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Apa de masă

Instigarea la băutul apei de masă se pedepsește!
Cu vacantarea locului de casă.
Avem nevoie de tine, dar nu ne pasă,
Pentru că ai instigat la băutul apei de masă.

Pentru băutul apei pedeapsa este mică.
Te dăm afară de la masă.
Nu avem nevoie de nimeni să producă,
Ba chiar îți arătăm că nu ne pasă.

Pentru instigarea la băutul apei,
Fie ea de masă, plată sau carbogazoasă,
Te pedepsim cu vacantarea locului din clasă.
Mergi acasă.

Eu, tu și Roseanne

Eu, tu și Roseanne. O grasă.
O grasă, la televizor, impunătoare, 
Cu un tupeu fantastic de cumătră mare,
Ce nu-și răcește gura de pomană,
Încercând curat să facă, 
Doar pe scenă.
În cămară nu,
Acasă nu, 
Pe scenă da.
Acolo este casa noastră.

În spatele unui decor cu masă,
O scenă cu doi, 
trei, 
patru, 

cinci, 
șase copii.
Pentru că nu ne pasă.
Pe scenă nimeni nu i-a conceput.
I-au luat un pic cu împrumut.
Într-un model de casă.

Dar eu trăiesc singur, acasă,
Tu trăiești singură, acasă,
Și nouă, mult ne pasă,
De scena cu model de casă,
Unde Roseanne întinde-o masă,
Fără bucate.

Examenul

Ne-am întâlnit pe stradă
Urcând pe treptele automate.
Tu, grăbită spre facultate,
Unde plăteai o taxă.
O taxă ca la școală, 
Să mai dai odată un examen 
La care întârziaseși.

Autobuzul școlii circula pe alt traseu,
Pe ruta mea.
Eu îl prindeam, tu îl ratai.
Mereu, un alt examen tu plăteai.
Dar te-am văzut așa, într-o doară
Și-am zis să te conduc la școală.
N-a fost rău. Părea chiar bine,
Ai ajuns la timp cu mine.
Te-ai dus la prof să întrebi, așa distrată,
„Când pot să dau examenul odată?”

Eugen Lenghel

E.S. Lenghel este pasionat de informatică și literatură de peste trei decenii. O perioadă a frecventat
cenaclul studențesc Solaris, intrând în viața literară tot atunci. A debutat în Almanahul Anticipația 1990,
apoi a publicat în colecția Clubul SF. După o perioadă de consolidare profesională, și-a reluat activitatea
literară în paginile revistelor și a antologiilor, printre care antologia de proză scurtă Ferestrele Timpului,
Tracus Arte, 2013 şi antologia de poem fantastic Cerul de Jos, îngrijită de Mihail Grămescu, apărută la
Editura Virtuală, 2013. Debutul în volum este concretizat prin selecția de proză scurtă 9 Istorii Reutilizate,
Tritonic, 2014. În același an, iese de sub tipar volumul Numărătoare Inversă, Tritonic. În 2015 continuă
cu volumul Fermierul virtual, Tracus Arte, dublat de volumul Instabilitate cuantică, Tritonic. În 2017
urmează volumul Proximul cuantic, Editura Eikon, care include două proze premiate. Pe lângă volumele
de mai sus, contribuie cu proză scurtă, eseuri și articole în Luceafărul de dimineață, Revista Nautilus,
Fictiuni.ro și alte publicații. 
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În timp, nesuferit de mine,
M-am așezat la masă,
Lângă alți examinați,
La locul lor,
Așezați cum se cuvine. 
Cu idei, fără idei,
Îmbrăcați, dezbrăcați,
Neîmbrăcați, cultivați. 
Cu toate acele pe masă.

Și mă întrebam,
Oare tu ce examen vrei să treci?

Mărul

Un bar cu pufuleți.
Am intrat cu tine în bar.
Tu mă țineai de mână, eu te țineam de mână. 
A fost o revelație.
De cum am intrat în bar, 
Am întâlnit două fete care promovau ceva.
Nu știu ce… pufuleți…
Și de la pufuleți mi s-a tras.
Am mâncat mulți pufuleți la viața mea, le-am zis
spontan.
Poate și tu, la viața ta, ai mâncat pufuleți.
Dar eu am început să mănânc mult mai mult decât
pufuleți,
Iar tu ai rămas tot la pufuleți.
Slabă și elegantă.
Iar eu, un fost obez.
Dar fetele, drăguțe, au zis: Îți dăm un loz de pufuleți.
Un pachețel mic, modern, care trebuie spart 
Și-apoi ales obiectul dintr-un coșuleț...

Vai, ce frumos, ați câștigat un coșuleț cu pufuleți!
Vă dăm un kilogram de pufuleți. Și unde-l puneți?
Un kilogram de pufuleți ocupă mult… Un metru
cub.
Ei, nu chiar așa… Mai trageți odată!
Vai, am nimerit un pahar de iaurt!
Un pahar de iaurt e tot ce aveți nevoie. 
Vă ține sănătos până mâine.
Mâine vă gândiți la alt pahar de iaurt.
Oh, exclamă ea, cea pe care o țineam de mână. 
Ea mă ținea de mână, a exclamat și s-a bucurat.
Paharul de iaurt era tot ce aveam nevoie azi.
Iar eu, cuminte și ascultător, am mai tras un loz.
Pe care l-am cercetat cu mare luare aminte.
În timp ce fetele ziceau: Poate câștigați un aifon!
Dar eu am tele fon, am zis…
Nu-i nimic, poate câștigați altul.
Să vezi ce aifon drăguț avem!
Și trag la inspirație acel loz pe care-l desfac 
Și înăuntru… e un telefon micuț placat.

Nu înțeleg… 
Ați câștigat un aifon, exclamă fetele în cor!
Fiecare singură, amândouă împreună.
Prima și cealaltă… împreună…
Să vedeți ce aifon frumos avem.
Și-mi aduce o cutie. 
Care dintre ele, nu întrebați.
Dar ce e cu această cutie?
Nu seamănă cu un aifon.
Ah, nu, e o cutie de farduri pentru ea.
Ok. Și aifonul unde e?
Iphone-ul e înăuntru.
Un roz-auriu, drăguț, un aifon deosebit. Pătrat.
Dar… nu e aIfon!
Ba da, e aifon! Uitați, are un măr pe spate!
Așa a fost șarpele izgonit din Rai.
Când a furat un măr de pe aifon.

Mașina mea

Am parcat mașina în noroi.
De cum am plecat de lângă ea, mașina mea,
S-a și îmbulzit lumea grămadă, pe șosea.
Dar eu nu parcasem pe șosea.
Parcasem lângă ea.
Lângă șosea.
Dar lumea, grăbită să depășească mașina mea,
Se îmbulzea, în intersecție, pe șosea,
La 50-100 metri de ea.
De mașina mea.
Iar eu, pe pajiște, 
Stăteam și admiram un soare ce urma să apară,
Între nori ce urmau să apară,
Sub o ploaie care mă împiedica să văd cerul.
Dar mașina mea nu pleca
Și lumea se îmbulzea lângă ea,
Lângă șosea,
Căutând să parcheze lângă mașina mea.
Și atunci, mi-am luat inima-n dinți,
Și-am tras de ea,
Am scos cheia, 
M-am ridicat de pe pajiștea mea,
Sau a ta, sau a lui,
M-am dus la mașină
Și am plecat cu ea.
Dar lumea tot se îmbulzea,
Căutând mașina mea.
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De ce tu ai vrea 

Să pui stavilă chiar și încetul cu încetul
Tic-tac-ului meu,  despre care nici măcar 
Nu știi de unde a venit, prin ce meandre
De cântec, somn, îngânare – veghind să nu se stingă
Lumina !

Tu nu ești decât ce ai crezut că poți fi – un scrib – 
Dar poți fi mai mult – privind – 
Zările, poți fi cel care ascultă 
Cum tăcerile tălăzuiesc ca și cum 
Ar purta pe umerii lor și mări și oceane, 
Deșerturi – și-ar face să hohotească munții – în chiar
Tăcerea lor abisală de piatră și încleștată de piatră 
Iar în cascade pe verticale amețitoare – de piatră 
Piatra neștiută din vârful unghiului
Steaua – soare peste tot cuprins – necuprinsul...
Înspre ea ochii tăi din gând în mai gând – 
În liniștea neînserată din suflet 
Pur și simplu – pentru a petrece acolo
Înfiriparea fiecărei clipe de cum urcă
Spre buzele timpului, spre ochiul lui
În cercuri concentrice.

Scrib la piciorul firului de iarbă,
Un condei
De boabe de rouă
Măcar în el să te aduni cu ființa mereu primenită – în
rouă
Diminețile înveșmântându-te în cântec laolaltă 
Cu bătăile inimii tale și în poarta inimii tale. 

În voia liniștii – atunci când  întorci

Minutarele unui ceas, cu delicatețe,
De parcă s-ar răsuci în el un fin resort viu,
Cântecul monoton... susținut al greierilor
Fixează orizontul – face zările să răspundă fiecărui
val
În ritmul unei respirații care nu este numai planetară;

Dorul forjează atât de discret în tiparele
În care se vor sedimenta aceste rezonanțe fluide. 
Probabil vor fi aceste căușe - capsule ale timpului,
Primăvară, vară și toamnă-

Când iubirea exultă din străfundurile pământului
Unește atomi fluizi 
Până foarte departe, în zări, 
aproape însă de vederea noastră interioară.

Și, cu toate că greierii măsoară clipele în clepsidre de
mări,
Oceane sau nori...
De scorburi ... sau ochi, fie și ai unor extatici boemi 
Îndrăgostiți, plugari, marinari și asceți ...
Greierii incizează noaptea cu lumini subțiri, 
De multe ori dureroase ... alteori... 
Rostiri oblice se aliniază ca să trimită odată cu ele
sunete
ce ne fac a gândi la răbdarea și  umilința unei
țesătoare
aflate undeva într-un loc nebănuit: 
O fată oarbă, totuși fericită,
Pentru că numai așa poate a se auzi și cuprinde
Înțelesul acestui înscris în claritatea brizelor de
noapte,
Și asta nu oricum,
Numai - în voia luminii ...

Poem dedicat artistei Lidia Lazu, de la care am
preluat sintagma ”în voia luminii”

Dacă cineva ar dori să înveșmânte
vreodată un fruct 

În poleială de argint sau de aur 
Noi am zice: pură fantezie ori: neînțelegere, erezie;
Meridiane și circumvoluțiuni eliberează latent 
Un parfum iscat din văpaie... 
Portocalele din coaja lor – sacrificiu fiind 
Praporul dinlăuntru filamentos, catifelat,
Numai și numai miresme ...
Ciorchini de lacrimi vegetale,
Lipite ca și când nimic n-ar trebui să cadă în afară -
Meridiane și circumvoluțiuni – fruct paradisiac -
evocă 
O horă de mame unite să cuprindă pământul 
Tot astfel închipuie zumzetul tăcut al zămislirii
În mica retortă a cuvintelor, pentru a petrece aromele,
La fel ca și cuvintele uimirii,
În cerul gurii.
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Doina pornește din fluier, 
din piatra de râu,

Din trestie, din mătasea aspră a fânului, toamna ...
Ca să se înfioreze în țesătura funigeilor – seară de
seară 
Doina așteaptă apoi greierii – 
Ei trasează dungi stridente, paralele pe cerul nopții, 
Pe firul dorului   se unesc umile semne – ofrandă: 
Un scăpărat de amnar într-un cătun, vreun tropot
De cal într-un târziu,
Sau un buchet de miresme de câmp de răsuri dulci,
de arbori ...
Sau bruma – aspră și translucidă pe trunchiul brazilor. 

Plămânii mării expiră și în nisipuri se cern:
Uguit de păsări, țipăt de luptă,
Oftat de scoici muribunde
Rețele uscate de alge sau
Stomate avide ca niște ochiuri de apă.

Doina pornește din fluier și zice întruna 
Tot ce adierile rup din zăgazuri și                              
Toarnă: “torna, torna, fratre...”
Doina peregrină, desculță – ne rabdă 
Frați, ochi, buze, inimă, degete 
Pe un fluier – minutarul timpului – zăpada 
Să ningă pe creste – și peste creștete. 

Există niște femei care torc foarte
aproape de marginea lumii 

Aliniate sau grupate într-o ordine a lucrurilor
modeste, 
Drămuite însă temeinic. Ele torc și închipuie cu
trupurile lor
Pe o scenă mobilă, un dans, 
Mai degrabă, un ritual al răbdării – 
În răstimp – ele trec firele de la una la alta -
Fără să încurce niciunul, fără a cădea în uitare – 
Cât pentru a frânge o pâine, de a da de mâncare unui
copil,
Sau pentru a pregăti culcușul unui oaspete... 

Dar, fie că întețesc lampa, că cern făina sau veghează
somnul pruncilor,
Niciuna nu uită focul pe care-l are în grijă,
Astfel ca lucrarea lor să se desfășoare necontenit.

Am pus noiembrie pe un talger

Al inimii – în aerul fraged.
Pe altul – aurul în cascada

Frunzelor – seva-n culori schimbătoare, îmi pare
caldă.
Mi se încrucișează în zări foarte departe
Dungile aerul dens – prevestește zăpezi
Ce fi-vor scăldate – prospețime în toate – o primenire:
Dimineți de zinc și argint
Căptușite în lujeri – iubire!
Mai este timp – în ceafă îmi suflă clipe sfredelitoare
Prin oglinzile toate cu toxicul nimb;
Au trecut vârstele – ce mai stăruie oare?
S-au convertit sub semnul noiembrie într-un ghioc 
Cu sunet de mări, cu povești ce revin,
Ce revin și vor mai reveni...
Acesta-i un început de poem, iar mâna scribului nu îl
știe,
Inima sa palpită dincolo de pieptul său,
Dincolo de veștedele
Smulse, fâșiile de hârtie.

În conturul figurii  - plăsmuite de vis

Mâna își caută vibrația și ritmul promis
Unui poem – ce va fi să vină – cât îl presimte
Pe chiar textura palmei; vâna fierbinte
Călăuzește oarbă și totuși vede în sus
Arcuiri pe mătasea obrazului, fraged în surâs,
În respirația dubla a nărilor și mai departe
Dubla tăietură a pleoapelor pe pomeți – ca pe o carte.
De unde vii ca să-ți destăinui arderea dulce
În două pupile, vulcan de smarald?
Între rubine și licăr al amiezilor – vara
Cumpănești între rece și cald...
Jocul mâinii nu se astâmpără, până când
Nu dă o replică ori în cărbune, ori în lutul flămând,
Strivește materia inertă, cu palma, sau alunecă
Netezind răsuciri nesfârșite,
Din dreapta și stânga....
Freamătul devine scânteiere unică a unei singure
clipe
În stare chiar să înalțe ori să ucidă aparența de viață.
A pornit de la arcada fermă dinspre obraz
Și a dumicat fiecare moment al visului când
Renegat, când treaz, a măsurat
De-a bușilea, cu degetele, un chip care în simetrie
își rostește sinele
Dinspre grav înspre acute!
Iată și schița cu frânturile
În cărbune-așternute
Și sub pânza de o rară asprime!
Trăsăturile se îngână pe chipul răsfrânt și răsturnat în
lut,
încercând să rostească primul cuvânt
Cu buzele și limba din ancestral, divine,
Cum ar arunca ancora dinspre el înspre tine.
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Refugiul perpetuu

Ciuma roșie ne-a ars visele, 
ne-a ucis speranțele și libertatea.
Refugiu amar într-un oraș străin –
infern fără capăt, sterp loc al morții:
din demni, am devenit săraci și umili.
Asemeni evreilor în surghiun, 
am ascuns în noi înjosirea și teama, 
osânda lui Cristos.
Pe această Golgota a viselor zădărnicite, 
tata și-a purtat răbdător crucea. 

Am crescut lângă bruma noastră de avere – 
lada de zestre plină ochi:
cărțile de filosofie ale tatei, 
interzise sub comunism,
albumele cu poze, în care timpul se oprea în loc,
mici piese de mobilier, covorașe, două cuiere 
– un muzeu subiectiv –, 
toate amintind de o gospodărie temeinică, 
părăsită în mare grabă, 
iar noi, aruncați în brațele deznădejdii, 
pe un drum al chinului și al morții, 
pavat cu ură.

S-au rostogolit cu înverșunare anii.
Idealul sfânt unui întreg popor a triumfat 
cu prețul jertfei tinerilor –
cum aș putea uita muntele ridicat 
din trupurile lor de lumină în Piața Universității?
Poemul meu mă privește ironic din oglindă –
„Vrei să spui că avem astăzi dreptatea 
la care visam?”

Sens vertical

Mă înfioară și azi acel amin încrâncenat, 
șoptit cu speranță 
spre plafonul scund al încăperii noastre
sărăcăcioase.
În căușul palmelor înălțate spre cer la Prefacere,
tata Îi încredința Atotputernicului 
oceanul de tineri în formare –
stoluri mari de albatroși 
care îi sorbeau cuvântul.

Sub vântul rece al nopții 
îi recunosc acum pe foștii lui elevi sub alte chipuri: 
pe poteca bătătorită a Istoriei,
voci fără nume scandează în piețe înghețate,
încălzind cu respirația lor sămânța firavă a
adevărului.
Doar îngerii martirilor îi însoțesc, 
poartă în brațe tomurile de suferință și lumină 
ale lui Inocențiu Micu, 
Bărnuțiu, Maniu ori Vasile Aftenie,
pe care le trimit apoi spre înalt – 
păsări de foc, lampioane 
înscrise pe ecranul memoriei lumii.

Adierea de vânt îmi zvântă transpirația frunții.

Mi-e dor

La războiul casei părintești din inima Deseștilor,
sufletul tău a țesut mereu seninul din noi,
ai ascuns neliniști și vise 

Miorița Baciu

Miorița Baciu (25 noiembrie 1948, Sâncel, Alba) – doctor în filologie al Universității Babeș-Bolyai (cu teza
Argoul românesc, 1982), inspector general de limba și literatura română în Ministerul Educației în perioada
1990-2007, în paralel profesor în învățământul liceal și universitar. Președinta Secretariatului Național al
Învățământului Catolic din România în perioada 1995-2016. Autoare de manuale școlare, cărți cu profil didactic,
cursuri universitare și articole de specialitate, dar și a volumului de versuri Polenul clipei, cu o prefață de Cezar
Baltag (Editura Teora, 1996) și a cărții de memorii Istoria unui destin confiscat. Tatăl meu, martirul neștiut
Viorel Baciu, cu o prefață de Vladimir Tismăneanu (Curtea Veche Publishing, 2013).  
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pe cergile înșirate în pridvor.  

Imperii de fluturi, flăcări din lumina raiului 
dansau deasupra legendarului nuc când scriai,
râuri de stele îți mângâiau fruntea.
Te locuiau valori demult apuse – derizorii 
pentru cei mai mulți dintre confrați.

Cuvintele tale se rostogoleau în mine 
ca merele ionatan în liniștea grădinii raiului.
Azi regăsesc în lucruri 
doar umbra amurgului încărcat de arome 
din acel septembrie îndepărtat.
Îți cânt și acum în vis, cu mâna pe inima ta.
Mi-e dor de zborul păsării spulberând liniștea clipei
– 
săgeată către Creasta Cocoșului, pe Gutâi.

Solitudine

Viscolul a înghețat prematur florile,
pământul a obosit, iarba nu mai e verde.
Realitatea are brațe rigide,
îmi spulberă orice speranță,
firul gândurilor se rupe,
deznădăjduită străbat perdeaua de ceață a visului.

Sub tâmpla mea, aducerea aminte se poticnește
printre psalmi.
Toate s-au dus, mi-a rămas pe frunte doar cununa 
împletită de mâinile tale din ramuri de salcie,
care acum s-a uscat.
Veșnic obosite, brațele mele te cheamă.

Târziu

Îl aștept în fiecare zi și în neliniștea nopților reci.
Prin poarta ruginită a casei părintești
din ținutul nordic al dacilor liberi,
doar șuieratul pustiu al vântului și vegetația
îmbâcsită
năpădesc bătătura și inima mea.

Sub paloarea lunii, am nevoie mai mult ca oricând
de umbletul tainic, de timbrul cantabil, 
de iubirea lui cu gustul zmeurei.

S-a făcut târziu, mă cuibăresc cu gândul
în raiul sufletului său și îl visez.

Anotimpul tăcerii

Iubite, ești temelia casei construite
la răscruce de vânturi tăioase.
Peste ieri și azi, am reușit
să devin Ana lui Manole,
jertfindu-ți crinii vieții și visele albastre.
Suferința ta ne-a condus spre anotimpul tăcerii
în nopți de durere fără număr.

Mereu am gândit și am simțit mult prea intens,
amândoi am țintit prea departe –
pe drumul anevoios de la posibil la imposibil
floarea de colț luminează și acum
poteca inimii noastre.

O liniște cosmică ne înfășoară,
stele îndrăgostite încă 
ne răsfață cu simfonia sferelor.
Inima-mi – o continuă zbatere de aripi – ar vrea
să se cuibărească la pieptul tău plin de credință.

Luptăm să ne eliberăm de lutul omenesc,
drumul este greu, dar vom ajunge la poarta Cerului.

Mă vei recunoaște

În caruselul amețitor al anotimpurilor
anii mei au obosit, 
dar trupul poartă încă neștearsă 
amprenta mângâierilor tale –
flacără vie, 
rouă fierbinte culeasă 
de pe floarea de colț.

Mi-e dor de zborul înalt 
experimentat odinioară –
îl port și acum în amintire.
Curând îți voi alina tristețea –
vei recunoaște cântecu-mi duios
în poiana cerului inundată de lumină.
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2. Postmodernismul. O viziune asupra rupturii.

Termenul de “postmodern”, deja prezent de mai
mult timp în alte domenii, cum ar fi arhitectura sau
teoria literară, unde stîrnise aprinse controverse
metodologice şi stilistice, se încetăţeneşte şi în
filozofie, odată cu apariţia, în 1979, a lucrării lui Jean-
François Lyotard, “Condiţia postmodernă”.
Termenul, aşa cum era de aşteptat, nu a reuşit să
genereze un concept, deşi intrarea lui în dezbaterea
filozofică s-a făcut în forţă, polarităţile încercărilor
de surprindere, definire, nuanţare a sa fiind atît de
numeroase şi variate, încît numai însumate pot să
închege policroma geografie a acestui fenomen
cultural, artistic, social, istoric, politic. Rezumativ,
două sînt tendinţele majore de surprindere şi utilizare
a termenului în cîmpul literaturii filozofice actuale:
una este reprezentată de intensificarea eforturilor de
definire şi de conferire a unui statut cît mai demn
acestui termen, iar cea de-a doua constă în travaliul
de contestare şi de negare a aşezării discursului
filozofic, a spaţiului public ori a operei de artă sub
semnul postmodernismului. Semnificative în acest
sens sînt eforturile unor autori ca Jean-François
Lyotard, Gianni Vattimo, Jean Baudrillard, David
Harvey, Fredric Jameson – pentru prima tendinţă,
Jurgen Habermas, Karl-Otto Apel ori Richard Rorty
– pentru cea de-a doua. Considerînd modernismul,
din punct de vedere al plasării temporal-istorice, ca
întinzîndu-se pe durata a trei secole, între 1600 şi
1900, post-modernismul ar rezulta că desemnează
starea culturii în urma transformărilor care au afectat
regulile de joc ale ştiinţei, literaturii şi artelor
începînd cu sfîrşitul secolului al XIX-lea. Cu toate
acestea, cea mai precisă ipoteză de lucru deschide
drum postmodernismului odată cu schimbarea
statutului cunoaşterii, generată de epoca numită
postindustrială şi a culturilor în epoca zisă
postmodernă. Această schimbare a început să se
desfăşoare de la sfîrşitul anilor ′50 încoace, perioadă
care marchează pentru Europa sfîrşitul reconstrucţiei
sale postbelice, şi a fost mai rapidă sau mai lentă în
funcţie de ţară. 

Aşadar, începutul postmodernismului lui Lyotard
marchează sfîrşitul modernismului lui Vianu, sau
criza sfîrşitului de epocă a lui Vianu se continuă cu
criza epocii postmoderne a lui Lyotard, în ambele

variante, graniţa istorico-culturală este aceeaşi.
Eterogenitatea culturilor anunţată de Nietzsche
(despre care Heidegger spune că este ultimul
metafizician al Occidentului) şi considerată de Vianu
ca mortală în ceea ce priveşte comunicarea şi
contactul intercultural obligatoriu, devine, la Lyotard,
o completă atomizare a oricăror structuri, începînd cu
cele lingvistice, legate de sensul şi logica
comunicării, şi ajungînd la cele social-economice. Iar
atomizarea, dezagregarea, înseamnă ruptură,
discontinuitate, epuizarea în acest stadiu, de către
modernitate, a resurselor narative şi a strategiilor
metanarative: “considerăm ca «postmodernă»
neîncrederea în metapovestiri”. Condiţie a unui nou
tip de criză, mult mai greu gestionabilă, dispersia
funcţiei narative impune ca remediu nu corectarea
unui fir epic liniar, coagulat, beneficiind de logică
internă, aşa cum cerea să se întîmple soluţionarea în
criza modernă, ci efortul nu numai de încercare de
orientare între structuri şi elemente izolate, ci şi
utilizînd pentru aceasta un instrument de comunicare
dezagregat, devenit lipsit de coerenţă şi capacitate
adaptativă de semnificare, constructor de combinaţii
lingvistice instabile, dar fiecare dintre ele
reprezentînd fragmente narative cu valenţe
pragmatice, ponderabile în individualitatea lor
specifică. Iar de la discursul filozofic asupra ştiinţei,
privit de Lyotard ca metapovestire care şi-a pierdut
deja forţa şi legitimarea metafizică, se ajunge imediat,
prin contrast, la hegemonia informaţiei, la paradigma
informaţională a erei postmoderne, care, în afara
determinantelor politice, comercial-financiare,
comercial-informaţionale pe care le impune, ridică în
primul rînd problema rezolvării decalajului care apare
în cadrul sistemului cunoaşterii între • rostul şi natura
esenţială a conştiinţei, care este aceea de a clădi
spirite, dorinţa şi necesitatea utilizării ei în acest scop
de către om, şi • utilizarea ei ca marfă de către
“producătorii de cunoaştere”, situaţie în care
cunoşterea încetează să îşi fie propriul scop,
pierzîndu-şi “valoarea de întrebuinţare”. 

2.1. Cunoaşterea, informaţia şi sistemul social în
era valorificării şi schimbului.

Funcţia valorică a cunoaşterii, în acest moment
al dezvoltării tehnologiei informaţionale şi

“UMANISMUL, UN PROGRAM INFINIT” DE LA
FILOZOFIA CULTURII LA CRIZA SUPRAVIEŢUIRII 

Dragoş Niculescu
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telematice, îşi pierde capacitatea acţional-formatoare,
căci între destinator (emitent) şi destinatar nu se mai
ridică doar dificultatea fertilă, constructivă a
decodării unui simbol aderent şi consensual naturii
fundamentale, specifice a informaţiei, ci obstacolul
unui cod de cu totul altă factură, care nu poate fi
depăşit şi care modifică, schimbă natura şi scopul
imanent al informaţiei: subordonarea actului de
producţie şi difuzare a informaţiei interesului
financiar. De aici, schimbarea raportului obiectual şi
teleologic al actului informativ şi al actului de
cunoaştere: “Cunoaşterea este şi va fi produsă pentru
a fi vîndută, este şi va fi consumată pentru a fi
valorificată într-o nouă producţie: în ambele cazuri,
pentru a fi schimbată. Ea încetează să-şi fie propriul
scop, îşi pierde «valoarea de întrebuinţare»”.
“Informatizarea societăţii” apare astfel ca un proiect
discutabil, care scoate la suprafaţă, prin scenariul său
antiuman, nămolul unor interese meschine şi oculte.
Recesiunea mondială îl scoate în evidenţă ca pe o
realitate obsesivă, iar paradigma generală a
progresului ştiinţelor şi tehnicii  va trebui să ia în
calcul şi perspectiva cît mai apropiată a unei alte
orientări a tehnologiilor contemporane, care să se
poată constitui valid şi curat ca alternativă la actuala
orientare.  După cum marxismul ateu – cel care făcea
apologia valenţelor dialectice născute din
contradicţiile şi luptele interne, cel care nu îl acceptă
pe individ ca fiinţă singulară, stăpînă pe sine, ci doar
pierdută în- şi dependentă de o masă socială, şi
aceasta pentru că acceptînd individualitatea fiinţării
umane, trebuie să recunoască existenţa, forţa şi
acţiunea Fiinţei supreme – şi-a văzut eşuată
întemeierea teoretică într-o utopie, tocmai din cauza
unor puternice şubrezenii interne, teoria social-
sistemică a lui Talcott Parsons (nemaivorbind de
curentul marxist reprezentat de gînditorii Şcolii de la
Frankfurt) eşuează, pînă la urmă, din cauza aceluiaşi
motiv capital: îngustimea globală a vederii teoretice,
reducţia ontic-ontologică pe care o practică,
încercarea oarbă şi destinată fatal eşecului de a scoate,
de a izola constructul teoretic de sub puterea şi tutela
transcendentului. Orice încercare teoretică care rupe
această legătură dintre fiinţare şi Fiinţă, dintre
individual şi universal, dintre individ şi Absolut, are
valoare unui suflat cu paiul într-un butoi cu apă, al
unui orgoliu al exerciţiului teoretic cu pretenţie de
soluţie. 

În anii ′50, după război, Parsons asimilează
societatea cu un sistem autoreglat, cu o funcţionalitate
caracteristică, modelul funcţionalismului sistemic
fiind oferit de cibernetică, deşi ideea că societatea
formează un tot organic, structură fără de care
încetează să mai fie o societate (iar sociologia
încetează de a mai avea obiect), provine de fapt din
secolul al XIX-lea, cînd domina spiritul fondatorilor
şcolii franceze. Ambiguitatea este numele de ordine

al acestei teorii, iar concluzia sa nu numai că nu
explică ceva, dar coboară singură într-un punct din
care nu prevede nici o tentativă de ridicare: inovaţiile
acestei maşini inteligente, care este sistemul social,
grevele sau crizele sale, perioadele de şomaj sau
revoluţiile politice, care lasă să se creadă că există o
alternativă şi dau naştere unor speranţe, nu sînt în
realitate decît optimizări funcţionale, reorganizări
interne, al căror rezultat nu poate fi decît ameliorarea
“vieţii” sistemului, singura alternativă la această
perfecţionare a performanţelor fiind entropia, adică
declinul. Că teoria se rezumă, în definitiv, la
arhicunoscuta succesiune intern reglatoare entropic-
negentropică, fondată pe absurda, superficiala şi, de
fapt, lipsita de obiect teorie a hazardului, a
autodeterminării imanente, a indeterminismului este
uşor de sesizat*, dar cum se poate răspunde la
întrebarea legată de declinul final, şi anume: dacă
acest declin actual este de altă natură decît perioadele
anterioare istoric de declin? Se mai poate ieşi din el
doar prin lăsarea armelor jos, după uşurarea planetei
de o parte din populaţia ei? Se mai poate ieşi din el
doar prin reforme teoretice şi social-politice? Sau, iată
că, izolîndu-ne de Dumnezeu, crezînd că ne putem
explica singuri mersul speciei prin lume, ne trezim în
faţa unei realităţi de cu totul altă natură, aceea a
sărăcirii şi căderii conştiinţei individuale şi colective,
a necesităţii repunerii ei în legătură cu transcendentul
coordonator şi permanent veghetor. Dacă Talcott
Parsons se obişnuise ca orice declin să fie în cele din
urmă surmontat printr-o ciudată şi inexplicabilă forţă
imanentă de autoreglare, iată că lucrurile sînt de fapt
mult mai profunde, dramatice, şi declinul actual va
produce acea mutaţie de conştiinţă care va permite,
va impune înţelegerea puterii şi funcţiei sacrului,
renunţarea la ruinătorul antropocentrism, deschiderea
minţii şi sufletului către universul vast, copleşitor,
adînc, înalt-spiritual, perfect reglat funcţional într-un
Înalt determinism construit pe fundamentala sa
dimensiune teocentrică. Funcţionarea civilizaţiei şi a
omului nu ascultă de un tipar predictibil  şi romanţios,
ci este o experienţă fundamental dramatică şi absolut
necesară existenţei întregului Univers, acestui
perpetuu act cosmic suprem fiindu-i utile şi celelalte
fiinţe ale vastului univers, în aceeaşi măsură creaţii
ale lui Dumnezeu. Uitîndu-şi statutul de creaţie
divină, improvizîndu-şi o identitate falsă şi
delegitimantă, omul şi-a neglijat finalmente, prin
dezumanizare (nu şi prin dezDumnezeire, căci
aceasta nu stă la îndemîna forţelor lui), statutul primar
de creatură. 

2.2. Despre dispariţia metadiscursului speculativ
şi delegitimarea cunoaşterii.

Tema centrală a “Condiţiei postmoderne” a lui
Jean-François Lyotard, care se constituie într-o critică
pe cît de adîncă, pe atît de subtilă a condiţiilor de
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existenţă a societăţii şi ____________

Civilizaţiei postindustriale, determinante ale unei
crize globale, de structură sistemică, mentalitate,
conştiinţă şi responsabilitate umană, o reprezintă
dispariţia narativităţii denotative a spiritului
speculativ, a metadiscursului, care recurge la una sau
alta din marile povestiri, cum sînt dialectica spiritului,
hermeneutica sensului, emanciparea subiectului
raţional sau muncitor, dezvoltarea bogăţiei. Şi atunci
cînd o face explicit, am decis să numim “modernă”
ştiinţa care se raportează la ele pentru a se legitima.
Iată că, efect al avîntului tehnicilor şi tehnologiilor
după cel de-al Doilea Război Mondial, relansarea şi
prosperitatea capitalismului liberal avansat au avut un
impact puternic asupra statutului cunoaşterii. Deşi
discursul speculativ pare echivoc în raport cu
cunoaşterea, aparent permanent situate conflictual
faţă de discursul pozitivist ştiinţific, rolul său este
acela de “discurs de gradul doi”, cum îl numeşte
Lyotard, autonom în raport cu discursul ştiinţific
pozitivist, de gradul unu. El analizează şi descrie
narativ discursul de gradul întîi sau îşi metaanalizează
discursiv propriul subiect, completitudinea
cunoaşterii rezultînd din împreunarea celor două
tipuri de discursuri. În consecinţă, putem vorbi de
legitimitatea cunoaşterii numai în măsura în care 
cunoaşterea demonstrează că se poate dedubla în
aceste două compartimente funcţionale ale sale. Fără
una dintre funcţii, echilibrul se strică şi apare
delegitimarea cunoaşterii, alunecarea într-un cerc
vicios, căci singură, ştiinţa pozitivă nu a însemnat
niciodată cunoaştere, iar decăderea rostului ei prin
nesusţinere, hipertrofiază speculaţia, povestirea
speculativă, într-o manieră morbidă. De aceea,
actuala decădere a denotativului narativ speculativ, a
limbajului metafilozofic şi metafizic, prin presiunea
exercitată de pozitivismul pragmatic, devenit deja
ideologie sau instrument de putere, nu numai că
“dezvrăjeşte” cunoaşterea, dar îi strică echilibrul
osmotic, îi rupe legătura internă postmodernă,
crescută buruienos pe eroziunea internă a principiului
de legitimare a cunoaşterii, care, “slăbind urzeala
enciclopedică a spiritului speculativ”, corodează şi
dizolvă sensul jocului de limbaj – aşa cum arată
gînditori ca Wittgenstein, Martin Buber (“Eu şi tu”,

traducere de Ştefan Augustin Doinaş, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 1992) şi Emmanuel Levinas (“Totalitate
şi infinit”, traducere de Marius Lazurca, Ed. Polirom,
Iaşi, 1998) – înstrăinînd şi izolînd subiectul social,
rupînd complexa textură a legăturii sociale, aruncînd
şi abandonînd adevărul raţiunii cognitive (teoretice)
şi practice în braţele constrictoare ale unui unic,
nemilos scop: performativitatea**. 

Performativitatea are legătură nu numai
terminologică ci şi factuală cu performanţa, cu
cantitatea de cunoştinte şi realizări. În virtutea
substanţei acestui nou concept pragmatic, cantitatea,
acumularea de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice, are
capacitatea de a modifica criteriul adevărului; răzbate
aici ecoul materialismului dialectic şi istoric, al
trecerii de la acumulări cantitative la salt calitativ.
Este aici vorba de posibilitatea ca prin acţiune şi
realizare pragmatic eficientă, prin capacitatea
sistemului de a furniza cantitate valorică, să se
modifice datele adevărului. Deci şi acest unic referent
ontologic care ne mai rămăsese ca sprijin imuabil, de
nezdruncinat, fix şi îngheţat în datele lui eterne, se
vede astăzi vulnerabil, modificabil. Căci această
performativitate, aplicată în toate domeniile şi
devenită normă existenţială, mărind capacitatea de a
administra probe, o măreşte şi pe cea de a avea
dreptate: introducerea masivă a criteriului tehnic în
cunoaşterea ştiinţifică nu rămîne fără urmări asupra
criteriului adevărului. S-a putut spune acelaşi lucru şi
despre raportul dintre dreptate şi performativitate:
şansele ca un ordin să fie considerat just creşte odată
cu şansele pe care le are de a fi executat, iar aceasta
odată cu performativitatea celui care prescrie.
“Judecînd astfel, Luhmann crede că poate constata în
societăţile postindustriale înlocuirea normativităţii
legilor cu performativitatea procedurilor.” Iată ce
adînci mutaţii se petrec astăzi în conştiinţa omului, la
nivelul structurilor sale intime, categorial-valorice,
care pînă acum, armate în timp, dădeau modelul
directiv al existenţei: “Performativitatea unui enunţ,
denotativ sau prescriptiv, creşte direct proporţional cu
informaţiile despre referentul său”. 

2.3. Efectele delegitimării cunoaşterii 
şi performativităţii asupra învăţămîntului.

Una dintre cele mai grave consecinţe o suportă
învăţămîntul, căci învăţămîntul înseamnă cunoaştere
şi educarea pentru- şi prin cunoaştere, iar dacă
cunoaşterea se delegitimează prin hegemonia
principiului performativităţii, şi învăţămîntul, în
condiţiile în care este obligat să se legitmeze prin
performativitate, este supus delegitimării. Scopul său
nu mai este formarea unei elite, ci al unor simple
cadre eficiente în posturile pragmatice instituţionale
pe care le ocupă. Apoi, fragilitatea cunoaşterii,
cauzată de performativitate şi delegitimare, se reflectă
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* Aşa cum am arătat în Teoria Înaltului
Determinism Energetic, sub funcţionalitate
determinist-transcentivă, că autodeterminarea
simplă, hazardul, aşa numitul “indeterminism” nu
există din punct de vedere esenţial energetic, ele
sînt simple manifestări superficiale, de suprafaţă,
cu care omul nu a intrat decît în contact senzorial,
empiric şi constatativ, la baza lor stînd de fapt
Predeterminarea, ce permite o funcţionare
Autodeterminant-controlată a structurilor
energetic-spirituale simple sau complexe.
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nu numai în deposedarea ei de dimensiunea
teleologică, de scopul şi finalitatea ei fundamentală,
ci şi în scăderea, sau chiar pierderea capacitătii ei de
gestionare nu teoretică, ci administrativă a actului
educaţional: consiliile profesorale nu au aproape
nicăieri puterea de a decide în privinţa masei bugetare
ce revine instituţiei lor; ele nu dispun decît de puterea
de a repartiza bugetul care le este atribuit, iar aceasta
numai în ultima fază a distribuirii lui. De asemenea,
aplicarea noilor tehnologii, impunerea cu violenţă a
obligativităţii informatizării procesului de învăţămînt
schimbă complet natura cadrului său operativ, cu
capitale efecte asupra actanţilor săi – studenţi şi
profesori, asupra procesului educativ în esenţa lui.
Incidenţa asupra suportului comunicaţional este
radicală şi compromiţătoare: dascălul tradiţional este
asimilabil unei memorii, studentul devine redus la
tăcere în condiţiile în care nu i se mai predă
conţinuturi, ci utilizarea terminalelor, adică a noilor
tehnologii electronice, didactica putînd fi încredinţată
unor maşini conectate, împreună cu băncile lor de
date, la terminale puse la dispoziţia studenţilor.
Mutaţia aceasta ruinătoare în structura didacticii
clasice, cu efectul ei major de scădere a interesului şi
mijlocului de cunoaştere, ridică interogaţia
gnoseologică la nivel de proces al conştiinţei
existenţiale: “Întrebarea, explicată sau nu, pusă de
către studentul ce se profesionalizează, de către stat
sau de către instituţia de învăţămînt superior, nu mai
este: e adevărat?, ci: la ce serveşte aşa ceva? 

În contextul mercantilizării cunoaşterii, această
ultimă întrebare înseamnă cel mai adesea: este
valabil? Şi, în contextul creşterii puterii: este
eficient?”. După care, Lyotard continuă, ca 
o concluzie: “Enciclopediile de mîine vor fi băncile
de date. Ele depăşesc capacitatea oricărui utilizator.
Ele sînt «natura» pentru omul postmodern”. 

2.4. Hazardul şi paradoxul ştiinţei postmoderne.

În legătură cu ştiinţa postmodernă, ea suferă de un
paradox care îşi găseşte perfectă omologie în
disfuncţia sistemelor statale şi social economice.
Trăsătura evidentă a cunoaşterii ştiinţifice
postmoderne este imanenţa discursului despre
regulile care îl validează, adică metaanaliza
enunţurilor cu valoare de legi. Această operaţie nu
este deloc simplă, căci produce limitări în cîmpul de
aplicaţie al cunoaşterii. Dacă “demonul” lui Laplace,
cunoscînd toate variabilele care determină starea
universului într-un moment t poate prevedea starea sa
în momentul t ′> t, aceasta presupune existenţa unei
regularităţi, a unei traiectorii previzibile, a unei funcţii
continue. Definiţia stării iniţiale a unui sistem, adică
a tuturor variabilelor independente, dacă ar trebui să
fie efectivă, ar cere o cantitate de energie cel puţin
echivalentă cu cea pe care o consumă sistemul de
definit (într-o notă, Borges dă în acest sens un
exemplu ilustrativ: un împărat vrea să alcătuiască o
hartă absolut exactă a imperiului. Rezultatul este
ruina ţării, populaţia îşi consacră toată energia
cartografiei). Astfel încît, se naşte o contradicţie:
controlul perfect al unui sistem micşorează
performativitatea pe care declară că o sporeşte.
Această inconsistenţă din ştiinţă explică foarte bine
slăbiciunea birocraţiilor statale şi social economice:
ele sufocă sistemele sau subsistemele pe care le
controlează şi se asfixiază odată cu acestea. Admiţînd
că societatea este un sistem, controlul său, care
implică definirea precisă a stării sale iniţiale, nu poate
fi efectiv, deoarece această definire nu poate fi
realizată. Nu are rost să insistăm mai mult asupra
“temeiului” acestei teorii, care este dat de acelaşi
inconsistent hazard, de aceeaşi inconsistentă
probabilistică a evoluţiei sistemelor, pe care am
înfierat-o întotdeauna. Iar cea mai grosieră dovadă a
nevalidităţii acestor “teorii” de strat fenomenal, care
dau norma paradigmei ştiinţifice şi filozofice actuale,
cărora nu li s-a găsit niciodată o explicaţie, darmite
să fie interpretate, o constituie neconcordanţa dintre
existenţa simultană a unui hazard esenţial, “primar”,
dar şi a unei funcţii continue, suficient de apropiate
pentru a permite o bună previziune probabilistică.
Iată contradicţia majoră: hazard – continuitate
(regularitate). Ceea ce nu ştiu dogmaticii şi sterilii
utilizatori ai acestor două noţiuni polar opuse este că
hazardul nu reprezintă o funcţionare internă
autodeterminată, esenţial aleatorie, cu rol optimizator

____________
** Legat de pesimismul ce a însoţit criza filozofiei
speculative sau umaniste încă de la începutul ei, odată
cu germenii delegitimarii şi ai nihilismului, inerenţi
marilor povestiri ale secolului al XIX-lea,
mărturisindu-şi totodată credinţa optimistă într-o
salvare prin exerciţiul calitativ interacţional, Lyotard
spune: “Din acest pesimism s-a hrănit generaţia
începutului de secol vienez: artişti ca Musil, Kraus,
Hofmennsthal, Loos, Schönberg, Broch, dar şi filozofi
ca Mach şi Wittgenstein. Ei au dus, fără îndoială, cît
se poate de departe conştiinta şi responsabilitatea
teoretică şi artistică a delegitimării. Astăzi, se poate
spune că acest travaliu de doliu a luat sfîrşit. El nu
mai trebuie luat de la capăt. Wittgenstein însuşi a dat
dovadă de o forţă deosebită atunci cînd, refuzînd
pozitivismul dezvoltat de Cercul de la Viena, a
deschis, prin investigarea jocurilor de limbaj,
perspectiva unui alt tip de legitimare decît
performativitatea. Cu o asemenea legitimare are de-
a face lumea postmodernă. Nostalgia povestirii
pierdute s-a pierdut ea însăşi pentru majoritatea
oamenilor. Această nu înseamnă nicidecum că ei sînt
destinaţi barbariei, deoarece ştiu că legitimarea nu se
poate naşte decît din practica lor lingvistică şi din
interacţiunea lor comunicaţională. Înaintea oricărei
alte credinţe, ştiinţa care «îşi ride în barbă» i-a educat
în spiritul durei sobrietăţi a realismului”. 
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a sistemului, născută din nimic, aşa cum susţin ei, ci
ascunde sub haosul ei aparent reguli şi legi energetice
înalt deterministe extrem de precise, transcentiv
reglate în modul cel mai exact, a căror ordine şi
legitate riguroasă (aparţinînd ontologiei energetice de
substrat (v. Teoria Înaltului Determinism Energetic,
Dragoş Niculescu) iată că ni se dezvăluie, ni se
relevează atunci cînd multiplicăm observaţia
empirică. De ce apar, prin repetiţia fenomenului,
paliere de regularitate, sugestia existenţei unei legităţi
ascunse? De ce “zahardul primar”, al experimentului
singular, nu se păstrează şi în multiplicarea sa, pînă
la capăt? Răspunsul este unul singur şi suveran:
pentru că în spatele aparentului hazard, a înşelătoarei
contingenţe, se ascund legile precise ale unui Plan, la
ale cărui temeiuri şi mecanisme cunoaşterea umană
nu poate avea acces, dar pe care fiinţa umană le
susţine şi alimentează existenţial (v. Teoria Înaltului
Determinism Energetic, Dragoş Niculescu). Einstein
se revolta la ideea că “Dumnezeu joacă zaruri”.

2.5. Performativitatea şi funcţiile pragmatice ale
cunoaşterii.

Dacă pînă acum am vorbit despre caracterul
distructiv, delegitimant al criteriului performativităţii,
iată însă şi unele “avantaje” ale sale, atît de limpede
expuse de Lyotard, încît nu suferă nici un comentariu,
ci doar citare: “ El exclude în principiu adeziunea la
un discurs metafizic, impune abandonul fabulelor,
cere spirite clare şi voinţe reci, el pune calculul
interacţiunilor în locul definiţiei esenţelor, îi obligă
pe «jucători» să-şi asume responsabilitatea nu numai
a enunţurilor pe care le propune, ci şi a regulilor pe
care trebuie să le respecte pentru a deveni acceptabile.
Un asemenea criteriu pune în lumină funcţiile
pragmatice ale cunoaşterii, atîta vreme cît ele par a
se ordona sub criteriul eficienţei: pragmatici ale
argumentării, ale administrării probei, ale transmiterii
cunoscutului, ale învăţării imaginative”.

#
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TEOGONIA SAU DESPRE NAȘTEREA ZEILOR

Gheorghe Glodeanu

După Homer, Hesiod este considerat cel mai
vechi scriitor al Greciei antice. S-a născut prin
secolul al VIII-lea î.Hr. în Beoția. Poet epic, el este
creatorul celebrului poem Teogonia, în care, pornind
de la criteriul vârstelor, zugrăvește genealogia
divinităților elene. Cea de a doua creație importantă
a lui Hesiod este poemul didactic Munci și zile, un
elogiu dus trudei istovitoare a țăranului. Spre
deosebire de Homer, opera autorului Teogoniei nu
s-a bucurat prea mult de atenția traducătorilor și a
editorilor români. Dar nici nu a fost ignorată. În
1973, de exemplu, la Editura Univers din București,
a apărut volumul intitulat Hesiod Opere, în
traducerea și cu notele lui Dumitru T. Burtea și cu o
reușită prezentare grafică aparținând lui Mircea
Dumitrescu. Realizatorul traducerii este și autorul
unui amplu studiu introductiv, o  ingenioasă
incursiune în viața și creația autorului Teogoniei.
Volumul reunește trei texte fundamentale: Nașterea
Zeilor, Munci și Zile și Scutul lui Heracles. 

În studiul său introductiv, Dumitru T. Burtea
insistă pe importanța culturii și a civilizației elene.
Însetat de cunoaștere, geniul grec a fost preocupat
de studiul cauzelor, de originea și finalitatea omului
și a lumii. Căutând să exploreze căile încâlcite ale
universului, rațiunea umană a dus la apariția gândirii
filosofice, cu cele trei domenii de cercetare ale sale:
ontologic, cosmologic și teologic. Exegetul vorbește
de rolul miturilor în transmiterea tezaurului spiritual
al umanității, după care insistă pe marile producții
epice ale geniului grec purtând semnăturile lui
Homer și ale lui Hesiod. Dumitru T. Burtea insistă
pe „polivalența creatoare a geniului grec”,
întruchipată de către acești deschizători de drumuri.
Deși extrem de diferiți prin maniera lor de creație,
cei doi rapsozi se aseamănă prin măiestria cu care
prezintă tradiția elenă. Homer zugrăvește „într-o
relatare obiectivă, sobră și solemnă” oameni și zei,
a căror măreție este asigurată de „urzirea unei
succesiuni de fapte și suferințe neobișnuite”. Natura
rămâne doar un simplu decor exterior în uriașa
cavalcadă de întâmplări extraordinare. Spre
deosebire de autorul Iliadei, la Hesiod, cu
predilecție în Teogonia (Nașterea zeilor), natura
înconjurătoare este zugrăvită „sistematic și
cuprinzător”, așa cum a apărut ea. În ampla geneză
pe care o realizează, autorul epic descrie „toate
fenomenele din lume, toți zeii, toate forțele”, dar
ignoră oamenii, animalele și plantele. Prezentând

relațiile complicate dintre succesivele generații
divine, Hesiod se plasează la hotarul dintre mit și
filosofie. Arborele genealogic pe care îl schițează ne
lasă să pătrundem în intimitatea zeilor care au
populat odinioară Olimpul. Spre deosebire de
Homer care înfățișează în epopeile sale o serie de
situații și de caractere de excepție, în Munci și zile,
Hesiod îi zugrăvește pe oamenii obișnuiți, pe
cultivatorii umili ai pământului.

Autorul prefeței precizează faptul că poemul
Munci și zile conține două teme principale. Un filon
oferă „indicații și îndrumări pentru o cât mai
desăvârșită îndeplinire a treburilor gospodărești”, în
timp ce al doilea prezintă „un calendar care
precizează zilele cele mai potrivite pentru efectuarea
diferitelor munci”. La acestea se adaugă o serie de
reflecții personale, explicații, maxime și sentințe.
Bardul antic zugrăvește și conflictul său cu Perses,
propriul său frate, dispută provocată de moștenirea
pe care le-a lăsat-o tatăl lor, Dios. Chiar dacă nu se
cunoaște data exactă a redactării poemului, se
presupune că el a fost elaborat la puțin timp după
Odiseea lui Homer. Considerat primul poem
didactic despre agricultură, Munci și zile militează
pentru impunerea ideii de dreptate, care trebuie să
guverneze existența trudnică a agricultorului. Spre
deosebire de Homer, din Munci și zile lipsește
dimensiunea eroică. Totul este zugrăvit din
perspectiva omului simplu, al truditorilor
pământului. Către aceștia se îndreaptă simpatia
bardului, el însuși aparținând acestei clase umile. 

În opera sa, Hesiod prelucrează și două mituri
esențiale. Primul este cel al cutiei Pandorei, prin
intermediul căreia Zeus s-a răzbunat pe muritori
pentru focul (considerat un atribut al zeilor) pe care
l-a furat Prometeu, dăruindu-l oamenilor. Cel de-al
doilea mit este cel al vârstelor. Vârsta de aur, cea a
fericirii depline, este cea din timpul zeului Cronos,
după care începe declinul treptat și tot mai adânc
prin vârsta de argint, vârsta de bronz și vârsta de
fier, aceasta din urmă situându-se departe de
beatitudinea originilor. 

Cea mai cunoscută operă a lui Hesiod rămâne
Teogonia sau Nașterea Zeilor. Este vorba de un
poem de factură filosofică, în care se prezintă
genealogia divinităților ce populează panteonul elen.
Mai exact, poetul urmărește apariția celor trei
generații divine consecutive, dar și teribila luptă
pentru putere dintre zei. Nu se cunoaște data exactă
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a elaborării creației, dar se consideră că este vorba
de o lucrare ulterioară poemului Munci și zile.
Comentând versurile 27-28 din Teogonia („…
minciuni aidoma cu adevărul/ Știm să rostim, dar
când vrem știm să vestim adevărul”), Dumitru T.
Burtea vorbește despre funcția cognitivă a mitului.
Textul dezvăluie cultura vastă a rapsodului. Hesiod
cunoaște foarte bine atât mitologia elenă, cât și
cosmogoniile orientale. Are informații vaste legate
de ontogeneză, despre generațiile succesive ale
zeilor și lupta lor pentru putere. Cu toate acestea,
opera în care este prezentat panteonul grec
dobândește noi dimensiuni prin recursul la alegorie
și simbol.  

Autorul prefeței relevă faptul că organizarea
lumii divine, raporturile ierarhice dintre zei
prezentau un caracter instabil și confuz. Mai mult,
zeii aveau adesea origini, însușiri și atribuții
contradictorii în tradiția homerică, beoțiană și în
teogoniile orfice. Hesiod are meritul de a fuziona
„selectiv miturile elene privitoare la zei, le confruntă
critic cu tradiția mitică orientală și realizează astfel
codificarea mitologiei grecești”. Rapsodul grec este
primul care consemnează mitul lui Prometeu, care
nu este menționat în eposurile homerice. Hesiod reia
povestea în ambele creații ale sale, ceea ce denotă
importanța acordată acesteia. Concluzia
prefațatorului este aceea că, deși nu constituie în sine
un poem gnoseologic, Teogonia „este totuși un
început de poem filozofic care, prin implicațiile și
analogiile sale, depășind crusta religioasă a
tradițiilor mitologice, pătrunde printr-o intuiție cu
adevărat genială în profunzimea miturilor pe care i
le punea la dispoziție tradiția”. 

Asemenea epopeilor lui Homer, Teogonia lui
Hesiod se deschide cu invocarea muzelor, a căror
menire este aceea de a aduce inspirația: „Muzelor
din Helicon cântare slăvită să-ncepem,/ Celor ce au
stăpânirea în sfântul și marele munte/ Și împrejurul
fântânii limpezi, cu zvelte picioare, Lângă altarul
Cronidului plin de putere, dansează”. Poemul
continuă cu un elogiu adus zeilor, în frunte cu
divinitatea supremă, Zeus. Fiecare zeitate primește
o scurtă caracterizare: Zeus e „purtătorul egidei”,
puternica Hera este „cea cu locașul în Argos” și cea
care pășește cu condurii de aur, fiica lui Zeus, Atena,
are „ochi ca cicoarea”, Apolo este evocat alături de
sora lui, zeița Artemis, „săgetătoarea”, Poseidon e
„cutremurul lumii”, cel care „ține pământul”,
„venerabila” Temis e „cu gene frumos arcuite”,
Hebe e încununată cu aur, Afrodita e „născută din
val”, Cronos e cel „cu gânduri ascunse” etc. Muzele
sunt cele care l-au învățat pe Hesiod „viersul
divinelor imnuri”. Totul pe vremea când rapsodul își
ducea oile la pășune „sub Heliconul cel sfânt”. Este
interesant – dar și foarte modern – faptul că, la
începutul textului – Hesiod se include ca personaj

în propriul său poem. 
Urmează un elogiu al muzelor Olimpiene, fiice

ale lui Zeus. Primul mesaj al acestora către tânărul
bard sună în felul următor; „Neam de rușine, păstori
ce dormiți lângă glie, cu gândul/ Numai la burtă,
minciuni aidoma cu adevărul/ Știm să rostim, dar
când vrem știm să vestim adevărul”. Chiar dacă are
o origine modestă, Hesiod face elogiul spiritului,
spre deosebire de cei „cu gândul numai la burtă”. O
altă idee importantă este aceea că opera de artă poate
exprima la fel de bine atât adevărul, cât și minciuna. 

Creația este imaginată ca destin, ca o nobilă
misiune atribuită de către muze: „Fiicele marelui
Zeus, ce drept glăsuiesc, îmi vorbiră/ Astfel și
sceptru mi-au dat , vlăstare-nverzite de dafin/ Ele
atunci le-au tăiat din creanga abia-nmugurită/ Viers
de profet insuflându-mi, să cânt îmi dădură
poruncă/ Cele ce fi-vor cândva și câte au fost
înainte/ Neamul ferice să-l laud al celor în veci fără
moarte,/ Dar să le laud pe ele și-n primul și-n versul
din urmă”.

Oda adusă zeilor începe cu cinstirea Muzelor,
„care în cânturi desfată/ Marele Duh al lui Zeus ce
stăpânește Olimpul”. Rodul celor nouă nopți de
dragoste dintre zeul suprem și zeița Mnemosyne
sunt cele nouă muze: Clio, Euterpe, Thalia,
Melpomene, Terpsihora, Erato, Polimnia și Urania.
Ele și „arcașul Apolo” sunt cei care au contribuit la
apariția pe pământ a cântăreților, a vestiților
chitarezi. Hesiod vorbește despre funcția terapeutică
a cântecului, de unde și versurile: „ferice acela pe
care/ Muzele sfinte-l iubesc, căci curge din gura-i
cânt dulce./ Când la vreunul durerea ori frica-i
pătrunde în suflet,/ Mâna pe strune de-și trece cel
ce slujește pe Muze,/ Fapte de seamă cântând, de
vrednici străbuni săvârșite/ Ori pe nemuritorii ce au
în Olimp stăpânire,/ Grabnic se uită durerea atunci,
iar frica se șterge,/ Darul zeițelor lesne
îndepărtează mâhnirea”. 

De la Muze cere poetul inspirația necesară pentru
a cânta neamul etern al zeilor: „Fiți fericite copile
din Zeus și viers dăruiți-mi/ Cântecul vostru să-mi
cânte, neamul ce veșnic trăi-va,/ Care din Geea-i
născut și din înstelatul Uranos”. Hesiod se
consideră doar un modest „grefier” al inspirației și
al informațiilor primite de la muze privind maniera
în care s-au ivit zeii și pământul, apele, „marea
întinsă cu unda învolburată”, „Stelele care sclipesc
sub cerul boltit fără margini”. Poetul vorbește despre
nașterea lumii din Haos, un haos care domina totul
la începuturile lumii. În esență, apariția lumii
echivalează cu ordonarea unui material preexistent
inform. Din haosul primordial s-a născut pământul,
care a devenit sălașul zeilor și al oamenilor. Hesiod
insistă apoi pe rolul lui Eros, deoarece nașterea
elementelor și a ființelor ce alcătuiesc lumea este
concepută din unirea a două principii contrarii, unul
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masculin și unul feminin. Slăvita Geea, zeița
pământului, a născut cerul și stelele ca să fie locaș
al zeilor. A născut munții și grotele pentru ca aici să
își găsească adăpost nimfele, „zâne ce-n peșteri de
munți își fac locuința”. Din unirea Geei cu Cerul
(Uranos) s-au născut „înspumatul” Oceanos, Coios,
Crios, Iapet, „zeul luminii”, Hiperion, Theia și
Rheia, Temis și Mnemosyne, Febe și Tethys „cea
iubitoare”. Ultimul născut este Cronos, „cel mai
temut din copii și care urâtu-și-a Tatăl”. Apoi au fost
zămisliți Ciclopii, Brontos, Steropos și Argus,
mezinul fiind „cel plin de-ndrăzneală în cuget”.
Ciclopii sunt considerați la fel de puternici precum
zeii, semnul lor distinctiv fiind singurul ochi „înfipt
în mijlocul frunții”. Ei sunt cei care i-au dăruit lui
Zeus două arme teribile, fulgerul și trăsnetul.
Interesant este faptul că Hesiod acordă o importanță
deosebită onomasticii, care nu este aleasă la
întâmplare. Astfel, Brontos este tunetul, Steropos e
fulgerul, în timp ce Argus, prin trimiterea la albul
strălucitor, semnifică trăsnetul. Semnificativ se
dovedește și numele Ciclopilor, care provine din
Kyklos, care înseamnă cerc, și ops-is, ceea ce
înseamnă ochi. Drept urmare, Kyklops înseamnă
ochi rotund. Tot din unirea Geei cu Cerul (Uranos)
se nasc trei „feciori cu statură semeață”, Cottos,
Gyes și Briareu. Ființe fabuloase, aceștia aveau „o
sută de brațe ne-nfrânte” și cincizeci de capete.
Foarte puternici, ei au fost urâți de către tatăl lor încă
din momentul nașterii, deoarece Uranos vedea în ei
niște rivali periculoși în lupta pentru putere. Acesta
este motivul pentru care, imediat după naștere, tatăl
cel crud i-a ascuns în bezna grotelor. Gestul mârșav
al părintelui este pedepsit la solicitarea mamei. Geea
este cea care cere răzbunare de la copiii ei și tot ea
este cea care făurește arma răzbunării, o seceră din
oțel. Cronos este singurul care îndrăznește să își
pedepsească tatăl nevrednic, pe care îl castrează.
Este vorba aici atât de un act justițiar, cât și de o
teribilă luptă pentru putere. Sângele care se scurge
din rană fecundează pământul, astfel se nasc
Eriniile, Giganții „cu armură/ strălucitoare ce-n
mâini cumpănesc ascuțite lăncii” și Nimfele.
„Mădularul cel sfânt, atunci retezat cu oțelul” este
aruncat în ape, fapt ce explică nașterea Afroditei din
spuma mării. Uranos, tatăl Titanilor și al Ciclopilor,
a devenit celebru prin faptul că, știind că va fi
detronat de unul dintre copiii săi, îi ținea închiși în
Tartar. Fapt interesant, pentru a-și păstra puterea,
mijloace de precauție similare va lua și Cronos, cel
care își detronează părintele, luându-i locul.

Poemul lui Hesiod se transformă într-un lung șir
de nume, greu de urmărit de către cititor. Panteonul
zugrăvit este foarte vast, arborele genealogic
devenind tot mai labirintic. Nu întâmplător, multe
dintre divinitățile invocate azi sunt uitate. Din
poveștile de dragoste ale acestor făpturi divine se

nasc cele mai ciudate personaje, Unele pozitive,
altele negative. Unele frumoase, altele urâte și
diforme. Câteva sunt fabuloase, având sute de mâini
și zeci de capete. Iar lista pare interminabilă. Cum
noțiunea de incest nu era cunoscută, căsătoriile
dintre frați sau rude apropiate nu constituiau un
lucru neobișnuit pe vremea originilor.

Un spațiu mai amplu este dedicat conflictului
dintre Cronos și fiul acestuia, Zeus. Întruchipare a
timpului care trece implacabil, Cronos este fiul lui
Uranos și este cel mai tânăr dintre cei 12 titani. Cu
el începe cea de a doua generație de zei. Din
dragostea dintre Cronos și soția acestuia, Reia (Rhea
la Hesiod), se nasc următorii descendenți: „Hestia,
blânda Demeter, Hera-n sandale de aur,/ Hades cu
trup viguros și inimă ne-nduplecată,/ Ce sub pământ
locuiește, Poseidon, cutremurul lumii,/ Zeus cu
minte-nțeleaptă, Părinte-ntre zei și-ntre oameni,/
Care întinsul pământ cu tunetul zguduie aprig”. 

Cronos ocupă tronul imediat după momentul
castrării tatălui său Uranos. Sub domnia lui și a
soției sale, Rhea, începe o perioadă de armonie,
fericire și bunăstare cunoscută sub numele de
„vârsta de aur”. Cu toate acestea, fericirea zeului nu
este deplină deoarece se temea să nu fie detronat de
propria sa progenitură, asemenea tatălui său,
Uranos. Pentru a evita acest lucru, Cronos își
devorează propriii săi copii încă în momentul
nașterii lor. Ca să îl aducă pe lume în siguranță pe
Zeus, Rhea, fuge în Creta. Mai târziu, își păcălește
soțul dându-i să mănânce, în locul noului născut, o
piatră. Ajuns la maturitate, Zeus se întoarce de pe
insula Creta unde a crescut departe de furia tatălui
său și împlinește profeția făcută de Geea și de
Uranos: „Căci profețitu-i-a Geea și înstelatul
Uranos/ Cât de puternic ar fi e scris în urzelile
soartei./ Fi-va supus de-al său fiu, prin planul
marelui Zeus/ Fără de țintă copiii nu-și înghițea”.
Susținut de Gaia (Geea), Zeus reușește să își oblige
tatăl să regurgiteze toți copiii pe care i-a înghițit. Cu
ajutorul fraților săi reveniți la viață, tot el este cel
care a condus revolta împotriva tatălui său și a
titanilor. După o confruntare aprigă ce a durat zece
ani, Zeus a reușit să îi învingă și să îi exileze,
devenind astfel stăpânul universului. În teribila
confruntare cu titanii, în ajutorul lui Zeus au venit
ciclopii și hecatonheirii, niște uriași cu o sută de
brațe. Devorându-și urmașii, distrugându-și propria
creație, Cronos rămâne o întruchipare a timpului, un
veritabil stăpân al acestuia. 

Hesiod își continuă povestea prezentând apariția
altor figuri mitice. Din dragostea dintre Klymene,
„Oceanida fecioară”, și Iapet se nasc Atlas,
Menoitios și Prometeu. Pentru îngâmfarea sa, Atlas
este pedepsit să sprijine pe umeri tot cerul. Hesiod
vorbește apoi despre mitul lui Prometeu, „cel cu
mintea rodnică-n intrigi și planuri”. Pentru că a furat
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focul de la zei într-o tulpină de soc și l-a dăruit
oamenilor, este înlănțuit de o stâncă. Personajul este
osândit la niște chinuri veșnice deoarece, în fiecare
zi, un vultur îi sfâșia ficatul. Fiind vorba de un
nemuritor, rănile din timpul zilei se vindecau
noaptea. Această repetare la infinit a supliciului
apropie pedeapsa lui Prometeu de cea a lui Sisif. Dar
iată cum sună povestea cântată de către bard: „Zeus
legat-a în lanțuri de nedezlegat și-n cătușe/ Pe
Prometeu, cel cu mintea rodnică-n intrigi și
planuri,/ Prinsu-l-a de o coloană de piatră stârnind
împotrivă-i/ Vultur cu aripi întinse care să-i rupă cu
pliscul/ Nemuritorii rărunchi, dar tot ce-i sfâșie
ziua/ Apriga pasăre iarăși întreg peste noapte
renaște”. Drama titanului este curmată de către
Heracles, fiul lui Zeus, care ucide vulturul și rupe
lanțurile. Totul, bineînțeles, cu încuviințarea tatălui
ceresc, care dorește ca faima fiului său să fie cât mai
mare. Dar Hesiod vorbește și de supărarea lui Zeus
provocată de viclenia lui Prometeu cu ocazia
sacrificării unui bou. Acesta înfășoară măruntaiele
grase și carnea în burta boului, iar oasele le învelește
în grăsime. În felul acesta, vigilența zeului este
păcălită, iar carnea ajunge la oameni. Hesiod dă,
însă, o interpretare personală evenimentului. El
afirmă că Zeus se lasă păcălit în mod deliberat,
pentru a se putea apoi răzbuna. 

Pentru focul furat, Zeus îi pedepsește pe oameni
trimițându-le „o momeală vicleană dată năpastă” din
care se trage seminția femeilor ispititoare. În acest
sens, cu ajutorul lui Hefaistos, celebrul meșteșugar,
el plăsmuiește din lut „o formă cu chip de fecioară./
Suflet i-a dat și podoabe Atena cu ochi de cicoare,/
Haină ca neaua de albă, un văl aruncat peste
creștet,/ Cu iscusință țesut, de drag să-l privească
oricine./ Pallas Atena din proaspete flori a-mpletit
coronițe/ Fermecătoare și peste cosițe o
încununează/ Jur împrejur, o coroană de aur îi pune
pe frunte,/ Cu dibăcie făcută de însuși vestitul
Hefaistos,/ Mâinile lui au sculptat-o pe placul
părintelui Zeus,/ Tot ce se naște în mare și pe
pământul statornic,/ Viață având, a-ncrustat în ea,
desfătare privirii”. Chiar dacă nu poartă nume,
această ispită supremă nu poate fi alta decât
Pandora, prima femeie de pe pământ. Povestea
prezintă unele asemănări și cu mitul lui Pygmalion,
dar și cu cel al Golemului. E interesant faptul că, în
viziunea lui Hesiod, femeile sunt cele care aduc răul
în lume. Aceasta deoarece, chiar și cel care își alege
o soție pe măsură, va avea o existență în care răul se
amestecă cu binele. În cazul celui căruia ursita i-a
hărăzit o soață rea, viața se va transforma într-o
„neostoită durere”.

Rapsodul insistă apoi pe confruntarea dintre Zeus
și Titani. Asemenea războiului troian, conflagrația
se prelungește timp de zece ani și preia dimensiuni
cosmice, zguduind Olimpul. De obicei, Hesiod

rezumă întâmplările, iar descrierile sale sunt
concentrate la maximum. De data aceasta, însă,
lucrurile stau altfel. Utilizând o succesiune de verbe,
poetul redă dinamismul unei bătălii apocaliptice.
Este partea cea mai reușită a poemului, unde bardul
antichității își demonstrează din plin calitățile. În
esență, este vorba de o luptă pentru putere ce s-a
repetat de-a lungul istoriei, de nenumărate ori, și la
nivel uman. În cazul zeilor, descrierea ia dimensiuni
cosmice: „Zeus nici el nu-și mai ține strunită în sine
mânia/ Forța întreagă-și arată din plin și vrerea cea
dârză,/ Și deodată din Ceruri și din Olimp se
aruncă,/ Fulgeru-avându-l tovarăș de-aproape,
grabnic se-avântă/ Trăsnete, fulgere dese cu tunetul
zboară deodată/ Din viguroasele-i brațe,
rostogolindu-și dogoarea,/ Geea, pământul cel
rodnic, mugește cuprins de văpaie,/ Nemărginita
pădure pârâie-ncinsă de flăcări,/ Fierbe întregul
pământ, Oceanul și Marea cea stearpă/ Se-
nvălmășesc, iar un abur fierbinte cu-aprinsă
dogoare/ Prinde pe zeii Titani, pământeni, iar când
flacăra suie/ Zveltă spre sfinte văzduhuri,
strălucitoare lumină/ Zboară din trăsnet și-orbește
chiar ochii celor puternici”.

După ce Zeus își învinge rivalii și este recunoscut
ca divinitate supremă în Olimp, se insistă pe copiii
făcuți de acesta cu diverse divinități. Prin
intermediul numeroaselor sale progenituri, puterea
zeului crește neîntrerupt. O altă observație
importantă a lui Hesiod este aceea că există o
ierarhie între zei, în funcție de rangul primit de la
stăpânul Olimpului. Zeus ne apare asemenea unui
seducător nesățios, unui Don Juan mitic, ce are
numeroase neveste și care este gata oricând de o
nouă escapadă amoroasă. În plus, el se iubește și cu
numeroase muritoare, ceea ce a dus la apariția
semizeilor, ființe cu puteri extraordinare, dar care,
spre deosebire de zei, erau supuse morții. Un bun
exemplu rămâne în acest sens Hercule. 

Prima nevastă de care vorbește Hesiod este Metis,
care dă naștere unor odrasle înțelepte precum Atena
și Tritogeneea. Cea de a doua soție a lui Zeus este
„Themis cea strălucitoare”. Despre ea se afirmă
următoarele: „Orele ea le-a născut. Eirene
înfloritoarea/ Dike și Eunomia ce au sub oblăduire/
Faptele celor vremelnici și Moirele cărora Zeus/ Cel
înțelept dăruit-a cea mai aleasă cinstire,/ Cloto,
Antropos, Lachesis ce dau muritorilor oameni/
Binele-n viață sau răul, tocmind rânduielile soartei”.

Cea de a treia soție este „fecioara lui Oceanos,
Eurynome,/ Mândră la chip”. Din această căsătorie
se nasc „Grațiile pline de farmec”, „Thalia cea
iubitoare”, „Eufrosyne și-Aglaie”. Cum Zeus nu era
tocmai celebru pentru fidelitatea lui și era mereu
mistuit de patima iubirii, seducătorul mitic a mai
avut legături și cu alte divinități. Din trecerea lui prin
„iatacul atothrănitoarei Demeter” se naște Persefona,
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„fecioara cu brațele albe”. Din aventura cu „zeița cu
dalbă cosiță/ Mnemosyne” apar „Muzele-ncinse cu
aur”. Din iubirea pentru Leto s-au născut Apolo și
„săgetătoarea Artemis”, „Cei mai frumoși dintre zeii
uranieni”. 

Cea mai cunoscută soție a lui Zeus rămâne, însă,
„Hera înfloritoarea”. Din această căsnicie se nasc
Hebe, Ares, Eileithya și Hefaistos. Ares devine zeul
războiului, iar Hefaistos, celebrul meșteșugar, ajunge
zeul focului şi protectorul fierarilor. Deși urât și
șchiop, Hefaistos a rămas celebru prin armele pe care
le-a făurit: sceptrul lui Zeus, tridentul lui Poseidon,
scutul lui Hercule, platoşa lui Ahile etc. 

Povestea se termină la cea de a treia generație a
zeilor. Generația următoare nu mai contează, deși
trebuia să populeze, în continuare, Olimpul.
Îndepărtarea de origini ar accentua, însă, ideea de
desacralizare a universului. În plus, divinitatea
supremă continuă să rămână Zeus. 

Terminând ampla și stufoasa genealogie a
mitologiei elene, Hesiod își ia rămas bun de la zeii
Olimpului. Schimbând subiectul, el se ocupă de
„neamul zeițelor” care s-au iubit cu muritorii și din
legătura cărora s-au născut „copii cu zei asemenea”.
Pentru a spune povestea acestora, rapsodul cere din
nou ajutorul muzelor: „Zei din Olimp aveți casa,
acum rămâneți cu bine,/ Valuri sărate, ostroave,
uscături, cu bine rămâneți,/ Muze Olimpiene, cu
glasuri plăcute, copile/ Celui ce poartă egida, lui
Zeus, cântați-mi acum/ Neamul zeițelor care, fiind
fără moarte iubit-au/ Vreun muritor și-au născut
copii cu zeii asemenea”. 

Urmează un lung șir de exemple, unele mai
cunoscute, altele mai puțin. Astfel, din iubirea dintre
zeița Demeter și eroul Iasios se naște Plutos,
legăturile dintre Cadmos și Armonia, fiica Afroditei,
duc la nașterea unor fiice precum Ino, Semele și
Agave. Pasiunea dintre Heos și Tithon duce la
nașterea lui Memnon, regele etiopienilor, și a lui
Hemation. Rodul iubirii dintre Thetis și Peleus este
„neîmblânzitul Ahile”. Fiica lui Helios Hyperionidul,
Circe, îi naște lui Odiseu doi fii: pe Agrios și pe
„voinicul Latinos”. Din iubirea dintre nimfa Calipso
și același Ulise vin pe lume Nausithoos și Nausinoos.
Și exemplele continuă, iar concluzia poetului se
dovedește elocventă: „Astfel de oameni vremelnici
cu dragoste îmbrățișate,/ Mladă divină născut-au
zeițele nemuritoare”.

Lucrarea pare neterminată, deoarece se încheie
cu anunțarea unui nou subiect, dar acesta nu mai este
dezvoltat: „Muze Olimpiene, fecioare din zeul
Egidei,/ Glasuri vrăjite, cântați-mi acum despre
neamul femeii”. 

Teogonia lui Hesiod are o importantă valoare
documentară, ducând la mai buna cunoaștere a
mitologiei elene. Ea vine să completeze bogatele
informații existente în opera lui Homer.

Raftul 
“Poesis”

Andrei Zanca
Trezitorii

Ed. Limes

Octavian Doclin
Poeme libere

Ed. Gordian, 2018

Marian Dopcea
Poeme de pe Insula 

de Smarald

Ed. Karograf, 2018

Traian :tef
Epopeea 

;obolanului Louse

Ed. :coala Ardelean[,
2018



40

Apologia  iubirii la Nicolae Dabija 

Denisa Cr[ciun

În primăvara aceasta a apărut la Editura pentru
Literatură și Artă din Chișinău, cea de-a doua ediție
(5000 de exemplare) a romanului Te blestem să te
îndrăgostești de mine! de Nicolae Dabija. Apologie
a iubirii, scrisă cu umor și ironie, cartea este dedicată
îndrăgostiților din toate timpurile. Nimic siropos ori
plictisitor în romanul acesta în care narațiunea „pe
sertare“ este încadrată de povestea de dragoste dintre
un arhitect și o profesoară de matematică. După
dispariția Oanei Nour, naratorul diegetic devine, din
disperare, culegător de „iubiri imposibile“. 

Capitolul „Iunia“ prezintă o poveste de dragoste
similară celei din romanul lui Umberto Eco, Numele
Trandafirului. Tânărul călugăr Pahomie are o primă
(și ultimă) experiență erotică cu o frumoasă
necunoscută. Extazul acelei experiențe îl va însoți
toată viața, chiar și în rugăciune: „Doamne,
Doamne, dă-mi mie tot păcatul ei și fă-o înger, și fă-
o serafim, și fă-o arhanghel, să te bucuri și Tu de
frumusețea ei“. Monarhul trăiește întreaga viață cu
regretul de a nu fi cunoscut numele inițiatoarei lui
în deliciile iubirii : „A uitat să mi-l spună atunci, dar
și eu am uitat să o întreb. Iar de numele ei am nevoie
ca de numele unui sfânt la care mă rog“. La fel Adso,
novicele benedictin din romanul scriitorului italian,
nu a cunoscut numele țărăncuței datorită căreia
cunoaște extazul și dulceața dragostei. 

Cititorul operelor lui Nicolae Dabija, descoperă
în personajul părintelui Yoann Florenski, din
romanul Tema pentru acasă,  un avatar al
călugărului Pahomie. În închisoare, pe patul de
moarte, părintele Yoann se confesează în fața
celorlalți deținuți, povestindu-le că în tinerețea sa,
când era călugăr într-o mănăstire din munți, se
îndrăgostise de frumoasa Efrema. Părintele
mărturisește zbuciumul cumplit al ființei sale: de-a
lungul vieții imaginea obsesivă a fetei l-a urmărit și
bântuit într-atât că iadul gulagului i se pare
nesemnificativ în comparație cu iadul imposibilității
acestei iubiri. Spre deosebire de Pahomie, Yoann
trăiește o iubire platonică, fără împlinire în plan
fizic. Cu toate acestea, în cele din urmă, pasiunea
sublimată pentru Efrema se dovedește a fi la fel de
puternică ca iubirea pentru Dumnezeu; ea îl ajută să-
l cunoască și mai mult pe Tatăl și să se apropie de
starea de sfințenie.   

O altă povestire din registrul iubirilor imposibile
din Te blestem să te îndrăgostești de mine! este
„Diavolul îndrăgostit“. Fantastică și bucolică

această poveste a iubirii dintre o ciobăniță și un
Aghiuță cu ochii ca „doi cărbuni aprinși“ și zâmbet
„obraznic“ este o împletire de stiluri: pastoral,
magico-religios, romantic. Diavolul, care aduce mai
degrabă cu un Cupidon neastâmpărat, este trimis să
ispitească inima neprihănită a unei copile : „Inocența
ta ne amenință...N-ai greșit încă niciodată. Nu te-ai
supărat pe nimeni, n-ai urât pe nimeni, n-ai invidiat
pe nimeni, nu te-a văzut niciun om, niciun animal
sau vreo pasăre să fii mâhnită, cuvintele s-au bucurat
de fiecare dată când au ajuns pe buzele tale, n-ai
strivit nicio gâză, n-ai rănit niciun mugur...Nouă nu
ne plac oamenii fericiți... Crezusem cu toții că ești
prea mică. Dar alaltăieri ai împlinit 16 ani... Este
vârsta cea mai periculoasă...“.  Însă cel sedus va fi
el. Romantism pur, scena umanizării diavolului
precede „apocalipsa“ de la final. „Când îl văzu în
pragul bisericii scunde, abia-l recunoscu. Era ca o
pasăre fără aripi: slăbit, cu ochii încercănați,
cuvintele îi erau șovăielnice, le deslușea cu greu. Se
omenise nu știu cum: semăna cu cei pe care-i
cunoștea dânsa... Era aproape sigură că acum el nu
mai știa să-i spună ce va visa la noapte...“. Cei doi
merg să se căsătorească la un schit, însă unirea lor
nu este permisă. Forțele naturii se dezlănțuie pentru
a zădărnici încercarea lor de a transgresa legile
ordinii cosmice. Biserica ia foc, iar el o salvează cu
prețul vieții sale.  

Capitolul „Pustnicul“ mărturisește și el
convertirea ispititorului. Recurgând la nenumărate
vicleșuguri  o curtizană își pune în gând să
cucerească un călugăr. Se preface bolnavă și cere la
ceas de noapte găzduire și ajutor. Pustnicul o
primește în chilie, unde aceasta se cuibărește ca un
șarpe și nu mai vrea să se lase dusă. În cele din urmă,
datorită unui profunde transformări lăuntrice, alege
să se retrage într-o mănăstire de maici din apropierea
Mării Moarte. În apropierea acestui om sfânt, se
produce nu numai miracolul vindecării sufletești și
al umanizării femeii ci și aspirația la îndumnezeire.
Unul din elementele miraculose din această
povestire este acela al transformării crenguței uscate
de nuc într-un pom roditor : „...creanga uscată,
culeasă la întâmplare cu luni în urmă dintr-un
morman de alte vreascuri, pe care o udase mai multe
nopți, avea câteva umflături pe coajă, semn că se
pregătea să scoată muguri. Lemnul prinsese viață. Îl
cuprinse o bucurie enormă“. Învierea crengii moarte
și metamorfoza ei în arbore, vine ca o redublare
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simbolică a metamorfozei spirituale a curtizanei. 
Observăm la Nicolae Dabija asemănari cu

imaginarul magico-miraculos al prozei lui Vasile
Voiculescu. Capitolele „Călugărul fără schit“,
„Icoana cu șerpi“, „Duhovnicul lupilor“ și chiar și
„Actorul“ ne amintesc de universul scrierilor lui
Voiculescu. Micro-povestirea „Duhovnicul lupilor“
din romanul lui Dabija, prin savoarea arhaică a
limbajului și prin transpunerea literară a credințelor
populare, ne duce cu gândul la nuvela „Schimnicul“
din volumul Iubire magică, în care scriitorul
interbelic tratează tema licantropiei, a prefacerii
omului în lup. Arin, unul din naratorii intradiegetici
din „Duhovnicul lupilor“, povestește cum într-o zi
un călugăr excomunicat este găzduit în satul lor de
un surd. Noaptea, în timpul rugăciunii călugărului,
se adună în grădina surdului lupi ce urlă. Sătenii
omoară lupii care vor veni în număr și mai numeros
în noaptea următoare. Întrebat de ce urlă fiarele
atunci când se roagă el, călugărul  răspunde: „
Pentru că atunci eu mă rog pentru sufletele lor (...)
ați luat asupra voastră toate păcatele lupilor.
Sufletele lor au și ajuns în rai“ Sătenii se sperie și
renunță să mai vâneze „dihăniile“. Apoi călugărul
dispare și odată cu el dispar și lupii. În narațiunea
voiculesciană, călugărul Antonie ține parte lupilor
atunci când, retras în pustietatea munților, este
solicitat din nou să alunge fiarele ce asaltau turmele
mănăstirii. „ – Ei, și ce ? voi nu mâncați pe Cristos,
mielul lui Dumnezeu?ˮ, le răspunde acesta fraților
trimiși de stareț.  

În „Actorul“ ni se vorbește de misterul aspirației
și al identificării cu divinitatea. Un banal actor de
provincie aspiră să obțină rolul principal într-un film
despre viața lui Iisus Hristos. Respectă cu strictețe
indicațiile fostului lui profesor, se retrage în
singurătatea muntelui, unde duce un trai aspru, dar
în strânsă comuniune cu natura. După o vreme
coboară în oraș și este acceptat pentru rol. În timpul
filmărilor săvârșește vindecări și alte minuni, însă
după terminarea filmului are loc decăderea din
starea de grație. Actorul, cu rucsacul doldora de bani
în spate, se reîntoarce la condiția sa inițială de om
egotic și mort întru cele ale spiritului. 

Dar tematica micro-narațiunilor este totuși
variată, nu ni se prezintă numai asceți și artiști, ci și
tot felul de alte personaje, de la intelectuali la
oameni simpli. În „Istoria unor bănci înmugurite“
miraculosul nu mai este însoțit de religios, ci
dimpotrivă, el apare într-un context al renegării lui.
Într-un liceu încep să înfrunzească și să
înmugurească niște bănci, iar conducerea face tot
posibilul ca lucrul acesta să fie ascuns. Singura
explicație a acestui fenomen este adusă de
profesorul de literatură: „Este vorba de doi elevi
îndrăgostiți“. Pentru că materialista etică a societății

comuniste exclude miracolele, inclusiv pe cel al
îndrăgostirii, „Romeo și Julieta“ sunt despărțiți prin
transferarea lor la școli diferite. În final, totul revine
la o „normalitate“ rece și cenușie, iar directorul
liceului răsuflă ușurat deoarece s-a reușit eradicarea
oricărei urme a miraculosului.

O povestire deosebit de frumoasă este „Fluturele
de aur“. Tipul de fantastic folosit aici este inedit.
Deși, prin introducerea motivului strigoiului, se
apropie de atmosfera din romanul „Domnișoara
Christina“ a lui Eliade, fiorul fantasticului ține mai
mult de sfera epifaniei și a sublimului decât de gotic
:„Și atunci l-am văzut! Era el, eroul lipsă al
raportului meu științific: fluturele de aur“.  Este
surpinzător să remarcăm că relatarea experienței
Numinosului începe la fel ca și epifania ce deschide
Pendulul lui Foucault, cel de-al doilea roman al lui
Umberto Eco : „Atunci am văzut Pendulul“.

Vederea fluturelui (precum cea a Pendulului) este
însoțită de o stare modificată de conștiință, de o
trăire inefabilă: „Am slobozit amândoi, eu și acea
fată, pe care aproape nici n-o cunoșteam, un strigăt
comun de uimire și de bucurie, și am prins imediat
să alergăm după el, printre oameni, printre case,
printre mașini, apoi când fluturele a ieșit din oraș -
printre arbori, printre clăi de fân, printre stânci
singuratice - tot mai sus către crestele munților, tot
mai către minele părăsite din creierul lor, tot mai
către asfințitul de soare în care se aliniau alți și alți
fluturi aurii, tot mai fantastici și tot mai reali, și cum
plasa de prins ceanateie și aparatul de fotografiat îmi
rămăseseră la Stațiune, încercam cu Raza, acea ființă
extraordinară, să prindem măcar unul, cu palmele
făcute căuș sau să-i reținem cât mai mult în privirile
noastre, așa cum le apar aceștia oamenilor doar o
singură dată în viața lor atât de săracă în minuni“. 

Numele fetei, este simbolic. Prin alegerea unui
asemenea nume, neobișnuit, scriitorul vrea să
sugereze emanația imaterială, strălucitoare, a
spiritului uman. Raza, fie de soare, fie a aureolei
unui personaj sfânt, face trimitere la partea de
eternitate a ființei noastre.  

Lirismul, fluiditatea, narațiunea imprevizibilă,
limba română proaspătă, limpede, înmiresmată oferă
cititorului o multitudine de savori estetice. Nu există
forță mai mare decât aceea a vacuității. Dobândit
prin cuvânt, vidul din Te blestem să te îndrăgostești
de mine! face din acest roman o operă luminoasă,
poetică, vie. Puterea rezonatoare a cuvintelor ce o
compun deschide nebănuite porți ale percepției
pentru ca iubirea, miracolul, sacralitatea să ne
salveze de la o existență banală, cu creșteri doar în
plan orizontal și în definitiv zadarnică.  
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Cu Focul rece și alte poesii Vasile Dan (n. 8 mai
1948) pare a încheia, declarativ cel puțin, un capitol
de istorie literară. Și nu e singurul autor al generației
sale tentat să lase ceva în urmă – tentat a trece la
pasivul bibliografiei sale o sumă de experiențe,
esteticește, încă, valide, cum vor fi fost și cele care
au scos tânăra poezie a anilor ’70-’80 din veacul
trecut dintr-un context festivist și gregar : „mi-am
uitat într-o magazie/ mașina mea de scris olivetti
lettera./ pe banda ei sînt încă scrise/ poemele mele
de dinainte de 1989/ într-o limbă română esopică/
pe care nu o mai înțeleg bine/ nici eu acum./ distilam
rahatul până ajungea alcoolul/cel mai pur/ de
cincizeci de grade/ care ne ardea gîtul/ tuturor la
lectură.”(limba esopică). Posibil ca liricul de astăzi
să se înșele : nu de o limbă esopică este vorba în
scrisele sale de tinerețe, cum vituperează Vasile Dan,
ca și cum limbajul poetic ar fi depozitarul tuturor
relelor posibile în literatură, ci de o formulă lirică,
de un mod de a înțelege poezia : situare în cultură,
basculare din cotidian în mit, salt de la terestru la
cosmic, capacitate remarcabilă de plasticizare a
ideilor. Că orfevrul de până mai ieri pare dispus a
privi acum mai ales către ceea ce socotește a fi
partea goală a paharului ține de o percepție
personală: una care pune între paranteze
condiționările timpului în care și-a scris și i-au
apărut cărțile într-un interval de un deceniu și mai
bine.

Reflexive şi elegiace, tandre şi ironice, graţioase,
delicat senzuale, ţesute într-o canava fastuoasă de
metafore cu o tehnică proprie liricii barochizante –
după cum şi contemplative, elaborate, extrase unui
context livresc, ce poate fi al textelor sapienţiale
orientale, poemele primelor volume ale lui Vasile
Dan se situează programatic sub semnul
Evenimentului: cosmic, însă, iar nu aparţinând
ordinii existenţei cotidiene, investind autoscopia ori
reminiscenţa memorială cu un halou greu definibil
de spiritualitate: „Abia răsărise Soarele. Eram în a
XII-a zi în noua Constelaţie/ a Peştilor./ Blînde
stăteau animalele într-o aură/ pe care nările lor o
expirau. Aşteptam, pentru o clipă,/ încremeniţi
evenimentul: explozia cosmică, dezghiocul/ în
munte al Fragedei, imparei – / demult presimţita –
Galanthus nivalis.// (Inima mea – odată ce ai
început,/ împărăteaso fără de nume,/ să o asculţi,
numărîndu-i bătăile.)” (În noua Constelaţie)
În mod esenţial, poezia lui Vasile Dan celebrează.

Exaltă categorialul, esenţele, pornind de la comune
peisaje mundane, convoacă materia cea mai banală
a spectacolului diurn spre a-i asocia cele inefabile.
O lumină celestă, iscată din intermundii, scaldă
peisaje campestre sau citadine, o secretă aspiraţie a
sufletului transformă poemele într-o perindare de
fiinţe şi lucruri gracile, translucide, eterate: „Alb ca
fulgerul/ în cochilia albastră/ a cerului” (Descîntecul
melcului) sau: „Lumina ce înverzeşte prin crengi o
auzi:/ prin fisura ferestrei, cu un şuier subţire,/ se
strecoară în bibliotecă până la tine/ în timp ce
întoarce de o mie de ori mai iute/ decât ai putea tu
însuţi citi filele cărţii/ exact până la noul pasaj, în
plină reverie/ în care – în sfârşit – inima e un canar/
cu un instinct invizibil de apărare.”(Canar).

Vizibilă, mereu, în culegerile de poezie ale lui
Vasile Dan este voinţa de elevaţie: în latură stilistică
precum şi în ordinea percepţiilor, a trăirilor ce fac
obiectul consemnărilor poeziei. Consecinţe
imediate: subordonarea expresiei unui principiu
calofil care, dacă nu discriminează în rândul
vocabulelor limbajului curent, ţine la loc de cinste
expresia căutată, turnura elegantă a frazei – o
retorică, în ultimă instanţă, protocolară, aulică:
„Poetul/ în mână cu o hîrtie ce se aprinde singură,/
îndată ce o atingi, – /pură Posesiune.”(Ars poetica).
Sunt, acestea, câteva dintre opţiunile unuia dintre cei
mai bine structuraţi lirici apăruţi spre sfârşitul anilor
’70; cărţi ale imaginilor (Priveliştile, 1977; Nori
luminaţi, 1979; Scara interioară, 1980; Arbore
genealogic, 1981; Întâmplări crepusculare şi alte
poeme, 1984; Elegie în grădină, 1987, Drumul cu
fiinţe, 1990) tot atât cât cărţi ale universurilor şi
fascinaţiilor imaginarului, culegerile lirice ale lui
Vasile Dan documentează, elocvent, nu mai puţin
elocvent în orice caz decât au făcut-o în primele
volume autori din primul val echinoxist, asupra
implicării poeziei într-o experienţă culturală
esenţială; mod nu atât de a reconcilia lirismul cu
formulele moderne ale poeziei (domeniu de aplicaţie
pentru tentativa poetică a generaţiei anilor ’60), cât
de a da o poezie pe măsura şanselor oferite de
asimilarea unui limbaj poetic modern. Nu voinţă de
artă, prin urmare, ci o poezie crescută pe un sol
saturat de cultură; nu orgoliu al întemeierii, nici
fatuitate a singularizării –, asumare a libertăţii, în
schimb, de a clădi cetate proprie prin reordonarea
unor structuri lirice consacrate. Examen autoreflexiv
al poeziei, contemplaţie şi interogare a spectacolului
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Lumii; fantezie asociativă dar, deopotrivă,
prelucrare, codificare simbolică, congruenţă
vizionară: „Frumuseţe sălbatică: Odată îmbrăcai
Roua./ Odată eram prinţul de fier.”(Frumuseţe
sălbatică). 

Nu vor surprinde, în contextul până aici evocat,
nici atestările livreşti ale poeziei lui Vasile Dan, nici
artele poetice numeroase : „Caută cuvîntul inspirat
pentru acest cadru acustic:/ iluminata noapte în care
respiră desfoliat ca bobocul / unui lujer, pămîntul;
în care aleargă căluţii de mare în dulci/ herghelii, iar
clopotul îngheaţă albastru în turnul etern./ Cu cîtă
sfială risipindu-şi fiinţa/ însă există planeta poetului
în universul poemului/ în care toate vibrează în
fluxul şi refluxul cosmic/ al unei vieţi” (Caută
cuvântul inspirat), sau: „Precum un corp cu centrul
de greutate în afara sa,/ precum o lebădă,/ precum
iedera căţărătoare, iluminată, cu unghiile dureros
înfipte/ în Zidurile eterne” (Poezia), nici
rafinamentul metaforelor, somptuozitatea uneori
rilkeană a imaginii: „Tu ţii ca pe o carte în palme
sufletul/ meu, îl simţi ca pe o flacără în degete,/ ca
pe o mierlă în auz. Iată memoria îţi restituie cîntecul/
ca marea corabia patriei” (Ecce…).

Să notăm însă că toată această mobilizare de
mijloace, inventarul de imagini, calofilia, o tensiune
către tot ce reprezintă aspectul graţios, latura diafană
a lucrurilor, nu spun totul despre poezia lui Vasile
Dan. Evident, poemele acestuia descriu, cu asumată
fervoare, panorame ale unei naturi mitologizate, ale
unui univers aflat sub regim muzical, supus legilor
armoniei: „Acum coboară duios cîntăreţul la flaut,/
o brumă sublunară sonorizează văzduhul,/ cîmpia în
solitudine. Rîuri fără pod, ca ale Styxului,/ în care
se scutură frunze aprinse din cer – / se arată în carul
său de luptă, cu spiţe orbitoare/ alergînd: Eol,
neînfricat – ca un scut/ de seminţe” (Ca un fluture e
soarele), închipuie atitudini hieratice, spaţii utopice,
focuri ce izbucnesc din păduri, metamorfoze şi
procesiuni vernale. Poetul enumeră, descrie, evocă
– poezia sa este, însă, un mod esenţial, mai mult
decât o simplă bucolică, altceva decât o pastelizată
evocare a unui spectacol naturist. O ordine
simbolică poate fi distinsă în spatele desfăşurărilor
picturale – acestea închid mai întotdeauna un
ceremonial, sunt o celebrare a unui spaţiu al
Logosului, al poeziei: „Ce limbă (larmă divină)
vorbesc păsările sub cerul curat,/ trebuie să existe o
patrie, o insulă a lor în ocean,/ în aer un turn al
cîntărilor să se înalţe subţire ca un fum./ Cum
sclipeşte ca şarpele vegetaţia crudă/ sub tălpile moi
de copii exaltaţi de un zeu paşnic,/ cum o strivesc
roţile carului său suplu, ea// împrăştie pulberea de
seminţe pe pămînt./ Cum cade steaua unei
constelaţii galbene în aerul/ unei aşezări de poeţi”
(Un turn al cîntărilor).

Este ceea ce a învățat, în urmă cu decenii, să facă
mai bine Vasile Dan – ceea ce face, nu o dată, poetul,
și în ultimele culegeri lirice, Pielea poetului (2000)
şi Carte vie (2003), Lentila de contact (2015) și
Focul rece și alte poesii (2018), în care se pot
distinge totuși un accent parcă mai insistent în latura
expunerii biografice, o anumită tensiune
oximoronică a discursului, alternanța, între epic,
epigrafic şi epigramatic: „Are un picior alb şi unul
negru./ Are o gură mută care ţipă./ Are un deget
arătător rupt./ Are o inimă care-i atîrnă/ în piept de
un singur fir de aţă./ Are pielea întoarsă, sîngerie, în
eczemă./ Are sexul în erecţie în timpul rugăciunii./
Acum are respiraţie./ Acum n-are respiraţie./ Dacă
se întoarce înaintează/ spre tine care-l urmezi/
precum părinţii pruncului Iisus/ care este singurul
copil orfan/ prin naştere.”(Portret). Alte texte ar
putea atrage atenția asupra unui lucru esențial pentru
receptarea autorului : repertoriul de imagini și
tematic nu se se schimbă în mod dramatic de la o
carte la alta, diferă, în unele cazuri, modul de a privi
lucrurile. Să-i spunem o schimbare de semn : „Într-
o grotă a aerului seara am văzut stîrvul luminii.//
Apoi o cruce cît o pasăre oprea vîntul.// Era
duminică./Eram singur la marginea lină a apei./
Deasupra ei sus pe stîncă negru/ agăţat ca un lest.
Jos lacul. În adânc miriade/ de focuri clipind.
Liturghia luminii.// …// Pe chipul meu subţire
lumina ca apa/ în nisip.” (Poemul de la Colibiţa). 
Alegerea lui Vasile Dan și, posibil, a unor autori din
aceeași generație : poezia ca ingenium (în liberă
traducere dicționărească – ingeniozitate, inteligență,
agerime, iar pentru un context mai larg :
spiritualitate, cultură) versus text literar extras din
biografia de fiecare zi, expunere de sine insistentă,
lipsită de prejudecăți, agresivă. Sau toate acestea,
împreună.
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„A scrie poezie înseamnă  a folosi  din limbă 
un uzaj mediumnic,

care ne pune în legătură
cu incognoscibilul ființei, 

fără a ni-l dezvălui pe acesta.” 
(Jean Poncet)

Oaspete al orașului nostru pentru a doua oară,
(prima dată la ediția de anul trecut a „Zilelor Poesis”,
din 14-17 septembrie 2017, când a fost distins cu
premiul „Pentru traducerea operei poetice a lui Lucian
Blaga în limba franceză”), Jean Poncet este prezent la
actuala ediție a aceleiași manifestări literare în calitate
de poet, autor al  volumului, intitulat blagia „Lumina
tăcerii” (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013). Volumul
este tradus în românește de Elena-Brândușa Steiciuc și
de Horia Bădescu, el însuși poet de prim rang al
literaturii noastre actuale, inclusiv de expresie
francofonă, autor „cu certificat european”, cum l-a
calificat  renumitul critic literar Ioan Holban. 

Activitatea literară a distinsului nostru invitat
cuprinde și colaborarea de peste un deceniu la
prestigioasa revistă literară Sud, de membru în
comitetul redacțional al revistei Autre Sud ca și de
membru fondator al revistei Phoenix, publicații în care
a promovat și poezia românească, aducând-o la
cunoștința publicului francofon.                     

Ca filolog, specializat în limba engleză,  a tradus
din literatura popoarelor anglofone. Ca diplomat,
investit cu atribuții culturale, a cunoscut cultura multor
popoare orientale prin intermediul căreia și-a îmbogățit
instrumentele de cunoaștere și, mai cu seamă,
modalitățile de reflecție asupra lumii și a ființei. A
cunoscut România mai întâi ca  profesor de civilizație
la Suceava, împrejurare care i-a prilejuit și contactul
cu poezia lui Lucian Blaga, poet de care s-a atașat
profund și cu care și-a  descoperit  ulterior multe
afinități. Cucerit de  poezia lui Blaga  a învățat limba
română și a tradus în limba lui Voltaire și Baudelaire
volume întregi, apreciate și distinse cu valoroase
premii, printre care:  Lucian Blaga sau cântecul
țărânii și al stelelor, distins cu Marele Premiu al
Târgului de Carte  Oradea, 1996, Lucian Blaga.
Poezii, pentru care a primit Marele Premiu al orașului
Cluj, 1997 și Premiul Special pentru traducere al
Festivalului „Lucian Blaga”, Cluj, 1998, precum și
volumele Poemele luminii și Pașii profetului. Recent
a finalizat și transpunerea volumului În marea
trecere, (Jacques Andre Editeur - Școala Ardeleană,
2018) realizând astfel traducerea operei poetice
blagiene, eveniment literar de rezonanță europeană.

Rămâne angajat într-un cuprinzător proiect de
traducere în limba franceză a operei integrale, poetice
și filosofice, a lui Lucian Blaga. 

Pentru răspândirea culturii și literaturii române în
Franța a mai tradus poeme cuprinse în antologia
Vocea României, (Sud 1997), „Ioan Țepelea (1949-
2012)” (Encres Vives, 2012), Reviste literare ale
exilului românesc (Institutul Cultural Român, 2013);
de asemenea a acordat atenție liricii contemporane
traducând poeme de Cezar Ivănescu, Horia Bădescu,
Cassian Maria Spiridon și recent, spre mândria
sătmăreană, George Vulturescu (Les Pierres du Nord,
Jacques Andre  Editeur, Lyon, 2018). A fost oaspete de
onoare al Festivalului  Internațional de Carte
Transilvania din  2014.                                           

Diplomat de carieră, cu investituri culturale
importante în mai multe  țări din Europa, Asia și
Oceania, invitatul  orașului nostru este și un poet
valoros, autor al volumelor Katiuchka (1974), Il faut
lutter (1991), Chemin de lune (1997),  Champs
d`amour brûlés (1997),  Des lieux et des hommes
(1998),  Rythmes shetlandais (2013) și  Lumière du
silence (2013), volumul cu care se prezintă  la ediția
actuală a Zilelor Poesis. Opera  distinsului  poet din
Marsilia a fost tradusă până acum în limbile chineză,
croată, italiană, română, semn de înaltă apreciere pe
mai multe  meridiane ale  lumii.  

Evocând și elogiind „locuri și oameni”, cum
procedează în volumul cu același titlu din 1998, Jean
Poncet dedică  aproape toate poemele sale unor
cunoscuți și apropiați, unor  oameni de literatură și
cultură  recunoscuți în lumea francofonă actuală,
omagiindu-le astfel activitatea creatoare. Prin acest
procedeu paraliterar se aduce în actualitate și
personalitatea și creația acestora, pe care și-i asociază
în  promovarea mesajului  liric, declarându-și astfel
solidaritatea cu parteneri de experiență de viață și de
creație. Aceștia nu rămân doar nume menționate în
dedicațiile poemelor; ca destinatari ai discursului liric
ei reprezintă parteneri discreți de dialog, alăturându-se
figurii de „interlocutor tăcut”,  ipostază  a cititorului
ipotetic frecventă în poezia modernă. Ilustrativă pentru
prezența acestui interlocutor este persoana a doua a
verbului și mai cu seamă a pronumelui personal,
echivalent al impersonalului „on” din franceză. În
acest fel și cititorul este implicat în discursul auctorial,
devine partener de dialog, solicitat direct să reflecteze
asupra mesajului poetic. Prezența acestui destinatar al
discursului, altul decât beneficiarul indicat în dedicație,
evidențiază nevoia de dialog a omului contemporan și
accentuează dimensiunea persuasivă a discursului

„Lumina tăcerii” sau despre funcția metanoietică a poeziei

Alexandru Zotta

decembrie 2018Poesis lECtUri
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auctorial, condiții necesare receptării creației pe care
poezia lui Jean Poncet le realizează cu ingeniozitate.  

Statutul de ridicată altitudine al poeziei, pe care
autorul îl promovează prin întreaga sa creație,
urmărește în mod esențial participarea ei la edificarea
ființei, la sensibilizarea și conștientizarea asupra
locului și rolului acesteia în lume. Din cuprinsul unei
ample „diabaze a ființei” poetul selectează ipostaze
majore, esențializate,  prefigurate mai întâi în spațiul
existențial și cultural de origine. În poezia lui Jean
Poncet dimensiunile ființei se revelează preponderent
prin ipostazele de pelerin (un ciclu se intitulează
Pelerinii de la Conques) aflat în permanentă căutare
a sensurilor și valorilor vieții și de păstor, exponent al
organicității și cosmicității lumii. Dincolo de
determinările concrete ale spațiului mediteranean, de
legăturile cu realitatea, constituite în valoroase repere
pe drumul edificării ființei, ipostazele menționate
reprezintă arhetipuri umane, comportând și o rezonanță
biblică. Ca alternative ale acestora, călătorul, inclusiv
marinarul, și călugărul, ori copilul și pustnicul, fără a
se constitui în cupluri complementare, diversifică
ipostazele arhetipale, dar contribuie, mai cu seamă, la
diminuarea abstracției în actul reflecției și, cu
deosebire, în expresia  poetică.    

Propus fiecărui individ în parte, pelerinajul
urmează un traiect ascendent, edificator de ființă, cu
numeroase și dificile încercări; pe parcursul acestuia
se produce o adevărată prefacere metanoietică în urma
căreia se poate accede până  la „poarta”
incognoscibilului, a „nepătrunsului ascuns” și a
„sfântului mister” blagian.  În determinările concrete
ale spațiului mediteranean, pelerinajul reiterează
„anticul drum pavat, urmele pașilor pietrificați ai
legiunilor lui Cezar, ai răsculaților și negustorilor”
sau  străbate „albul dogoritor de pe drumul păstorilor
/ unde fiece pas se hrănește cu / speranță / și curaj.”

De altfel întregul spațiu meridional se dezvăluie ca
rezultat al unor prefaceri de mari proporții,  petrecute
printr-un îndelungat și amplu proces alchimic
consumat într-un cuptor uriaș, un Athanor în care „în
taină-ndelungă / se împlinesc / nunțile / țărânei și
sării”; în urma acestora „câmpul pietros  s-a unit cu
tăcerea  calcarului”.

Începute de la nivelul mării, văzută ca o tainică
„închisoare de adevăr”, loc unde „își dă întâlnire
lumina / lumilor”, (poate un alt fel de „cimitir marin”),
căile pelerinajului prilejuiesc, în orientarea lor
ascendentă, revelații succesive ale misterelor lumii și
vieții.  

La nivelul ființei, traiectul metanoietic urmează
ascensiunea, de la „sfidarea” inocenței infantile, care-
și imaginează miraculos o viață „de fericiri
descătușate” numai prin râsul unui copil, până la
„încuviințarea” sapiențială a valorilor și limitelor
ființei, descoperite prin experiența cognitivă a
senectuții. Abia în urma întâlnirilor  revelatoare cu
miracolul  și misterul lumii și vieții, prin acestea fiind
edificat și   „întărit, / ajungi la / adăpostul /

înțelepciunilor simple”. 
De la inocența copilăriei la înțelepciunea senectuții,

parcursul vieții urmează o adevărată escatologie.
Escaladarea  ei este posibilă numai  prin împlinirea
condiției ființei, aspect care imprimă multor poeme o
autentică valoare sapiențială; purificarea catharctică
cere în primul rând angajare și participare personală,
fiindcă „focul nu va coborî nicicând / peste creștetul
vostru // dacă-n voi / lumina nu se află deja // căci doar
/ iluminarea  naște / o flacără / veșnică.” Calea
escatologică pune mereu la încercare puterea credinței
care  se poate spori și întări prin sinceritate și
solidaritate umană:  „în privirea omului / călește-ți
credința” și, mai cu seamă, prin puterea de a urma
neabătut lumina stelei călăuzitoare: „aura stelei / nu-i
înșelare”  întrucât  „doar trupul / nu visul / sângerează
/ de spinii umbrei”, cum frumos se exprimă poetul
printr-o memorabilă metaforă. Cantonarea în condiția
existențială comună e limitare a cunoașterii și
convertire a ființei: „năvod e  încă lumina / pentru
omul de lume / orbit.” A urma calea spre adevăr (și,
prin acesta, spre a descoperi și a înfăptui condiția
ființei)  înseamnă a privi dincolo de limitele existenței,
a cuprinde  integral  spațiul și timpul;  altfel „ești /
precum orbul / dacă-ți deschizi privirea doar vieții //
precum orbul / de scrutezi încăpățânat  numai
moartea.” Și poemul conchide sapiențial: „Cel ce vede
totul / doar el / pătrunde  frumusețea adevărului.” 

Concretizând ipostaza de pelerin, condiția ființei se
întregește și se consolidează prin actul rugăciunii:
„departe de violențele veacului / rugăciunea  și-a
înălțat dantelate pietre /  acolo e / poarta.” Se pare că
rugăciunea desăvârșește traseul escatologic consfințind
accesul ființei pământene la treapta lui cea mai înaltă.
Este spațiul purificat prin alchimia materiei, inclusiv a
mineralului, temeinicia ființei transfigurate de
împlinirea procesului metanoietic: „acolo sus / piatra
te-adapă / piatra te hrănește / piatra te-adăpostește //
doar tu sub cerul / vecin.” Procesul metanoietic și
ascensiunea escatologică duc ființa la această poartă
de piatră, dincolo de care se întinde  nemărginirea,
veșnicia, necunoscutul. E poarta spre „sfârșitul care
nu se mai termină” de unde  „totul se grăbește în
neant.” Poetul reflectează asupra limitelor temporale
ale  vieții în raport cu  nesfârșirea veșniciei, între care
nu există măsură comună: „orologiile prea grăbite n-
au timp ca să măsoare veșnicia (...) / nu-s limbi de ceas
să poată arăta ora misterului sau să închipuie-un
sărut”  și avertizează cu fermitate: „ferește-te de
veșnicie / ea nu măsoară decât moartea.”

Spre ilustrarea condiției împlinite a ființei autorul
propune modelul biblic al Sfântului Gheorghe.
Urmând chemarea ființei acesta părăsește „pacea
blândă  a copilului în brazdele din Lydda, pentru că
inima (...) dreaptă / refuza  umbletul resemnat al
catârcei de țară” asumându-și o misiune mai înaltă:
„trebuia să izbăvești oamenii”. Metanoietic misiunea
îl preface în „centaurul războinic” care împlinește o
hierofanie „ridicând  sulița doar prin puterea /



credinței / dimensiune și valoare metafizică, întrucât
„credința nu are nevoie de trup.” Prin acest act fostul
„agricultor” (în grecește georgyos) a devenit „sfânt /
în vecii vecilor”, dar totodată „și pe veci în exil / în
cetăți pe care nu le-a văzut  nicicând” dobândind prin
sanctificare condiția universală de model al ființei.   

La poarta de piatră a veșniciei, în nesfârșită lumină
și  deplină tăcere, în vecinătatea de nepătruns a
misterului, ființei îi mai rămân ca posibilități de a lua
cunoștință de existența  acestuia, mirarea și uimirea,
facultăți complementare cunoașterii raționale și
senzoriale. Încercând să-l perceapă cu  instrumentele
sensibile ale imaginarului, poezia creează un limbaj
mediumnic, care sfârșește  într-o tăcere expresivă. 

*  *  *
Poezia lui Jean Poncet aduce în proximitate și

în vecinătate domenii vaste reprezentând ordini  ontice
distincte. Asocierea din titlu, lumina tăcerii, indică
tocmai o asemenea vecinătate. Chiar dacă nu-și
propune transferul metaforic de sensuri și semnificații,
proximitatea, remarcată încă de  Aristotel, ajunsă
învecinare, pune reciproc în evidență valorile ontic
distincte, similitudinea și diferența lor. 

Lucian Blaga observa că metafora este cu atât mai
pertinentă cu cât asociază realități din ordini ontice mai
îndepărtate. Configurate în urma unui proces de
„lămurire” alchimică a materiei sau de purificare
catharctică a ființei, elementele aduse în vecinătate își
reduc din atributele fenomenologice, din prezentarea
descriptivă a particularităților lor configurând profile
și imagini esențializate. Asociată cu sobrietatea și
simplitatea limbajului poetic, austeritatea imaginii
alcătuiește însă un aspect cu totul diferit de
demetaforizarea și deliricizarea poeziei, mult invocate
în creația de dată recentă. 

Prin asocierea de elemente din ordini ontice diferite
poezia rămâne metaforică în esența ei. Însemnând
etimologic „trecere dincolo”,(meta forein), în altă
ordine ontică, metafora permite prefacerea ființei,
metanoia, cu atât mai mult cu cât asocierile facilitează
percepția unor realități metafizice. Succesiunea
metaforă, metafizică, metanoia jalonează o relație
capabilă să întrețină percepția, să reveleze esențialul
și să edifice ființa. Cu aceleași valori și funcții le
întâlnim și în poezia lui Jean Poncet, autor care
asociază salutar conștiința civică și harul poetic. 
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O ANTOLOGIE  DE ANIVERSAREA  ANEI  BLANDIANA -
UNA DINTRE  MARILE POETE  ALE  EPOCII NOASTRE

Alexandar Shurbanov

În Bulgaria cunoştinţa noastră cu opera celebrei
poete şi laureate a Premiului Herder, Ana Blandiana,
(ce nume sonor minunat – ca de clopot! – exact ca
pentru ea), cunoştinţa noastră cu opera ei, cum
spuneam, a început încă spre mijlocul anilor
şaptezeci ai secolului trecut şi continuă deja de patru
decenii. Acum, în anul de împlinire a şaptezeci şi
cinci de ani de la naşterea ei, avem ocazia specială
să revenim  la această operă, şi să o privim prin
divesitatea ei impresionantă şi unitatea ei interioră.
Această nouă întâlnire o datorăm entusiaztului
traducător şi popularizator al poeziei române la noi,
Ognean Stamboliev, care a redat în limba bulgară
creaţia unor nume mari ca: Mihai Eminescu, Ion
Luca Carageale, Ioan Slavici, Lucian Blaga, Panait
Istrati, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea
Dinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Matei Vişniec

s.a. Într-un volum de aproape 500 de pagini, o ediţie
splendidă a editurii „Ghea Libris”, intitulat
„Populată de cuvinte”, astăzi, el ne oferă o
antologie reprezentativă a Anei Bladiana, a cărei
conţinut trece de la eseistică, poezie, interesanta ei
proză fantastică, reflecţii şi fragmente aforistice,
până la interviuri şi anchete. Ca rezultat, în faţa
noastră se conturează  imaginea completă a
scriitoarei. Ştim că Blandiana este legată predestinat
de rezistenţa poporului român împotriva dictaturii
lui Ceauşescu, şi de marea schimbare din decembrie
1989, dar şi de eforturile încordate de mai târziu
pentru realizarea acestei schimbări. Ţinem minte
această parte importantă din biografia ei şi ne
aşteptăm că în textele ei - de versuri şi proză - vor
predomina teme sociale şi politice. Şi ele într-adevăr
erup din nou şi din nou, dar aproape niciodată nu
apar declarativ. Se simte angajamentul autoarei nu
numai pentru problemele vitale ale zilei de azi şi de
mâine a ţării sale, ci şi de ale lumii în care trăieşte,
dar aceste probleme întotdeauna o conduc spre
reflecţii şi îngrijorare pentru om, mult mai ample
decât obişnuita viaţă cotidiană. 

Yordan Radichkov spunea că, noi, bulgarii,
suntem o naţie de monologişti. S-a dovedit, însă, că
nu doar bulgarii sunt aşa. În eseul  „Dialog”,
Blandiana spune: „Noi toţi mereu monologăm”. Şi
încheie prin conclizia: „În ultima instanţă
democraţia nu este nimic altceva decât un dialog –
acţiune în care majoritatea ascultă atent, amabil şi
cu stimă (iar stima naşte şi stimă de sine!) opinia
critică a majorităţii”.  Cât de importantă este această
observaţie pentru noi, democraţiile, din partea de est
a Europei care sunt la prmii lor paşi! Tot timpul
găsim în carte noi şi noi revelaţii de acest gen, care
luminează calea actualei noastre dezvoltări. 

Însă, accentele de bază ale operelor adunate în
vol. „Populată de cuvinte” sunt mult mai filozofice
şi superioare actualului: omul şi natura, etica, arta şi
literatura. Si, deşi în fiecare dintre aceste teme se
simte nervul contemporanului nostru, în ele se
deschid şi incomensurabile dimensiuni ale
eternităţii. Temporarul răsună în infinit şi capătă o
valoare eternă. Reiese că răspunderea noastră nu
este doar în faţa zilei de astăzi, ci şi în faţa întregii
existenţe. 

Insuflă respect şi paleta bogată de genuri a



operelor incluse: miniaturi lirice, parabole, povestiri,
impresii...Proza Blandianei nu este mai puţin
poetică, decât versurile ei, iar adesea este şi mai
consecventă în căutările sale. Cu certitudine putem
atribui autoarei cele spuse de ea despre ceilalţi: „În
opinia mea nu există nimic mai mişcător şi fără
apărare decât proza unui mare poet. O străduinţă
tenace de a numi ceea ce nu poate fi denumit. Este
ca o aoreolă care incearcă să dobândească forma de
pălărie”.

Şi în încheiere,  să menţionăm şi ceea ce, de
obicei, se omite în ediţiile de traduceri - rolul
traducătorului în crearea lor. Limba bulgară în care
Ognian Stamboliev ne oferă această multicoloră
selectare din opera  poetei române, este admirabil
stăpânită, flexibilă, expresivă şi melodioasă. Şi ceva

caracteristic pentru adevăratul traducător - în anul
aniversării lui, el a preferat, în loc să iasă în
avanscenă, să aducă sub lumina proiectoarelor una
dintre autoarele lui preferate şi să o prezinte aşa cum
ea într-adevăr merită, şi cum el cu siguranţă ştie să
o facă. Felicitări pentru amândoi! 

Profesor dr. Alexandar SHURBANOV,
Universitatea din Sofia

————————————      

Ana Blandiana,  Populată de cuvinte, selectare
şi traducere de Ognean Stamboliev, Sofia, 2018.

decembrie 2018Poesis lECtUri



49

Poesis decembrie 2018 lECtUri

Eminescu `n limba bulgar[

Ognean Stamboliev 

Eminescu în  limba bulgară este o temă largă,
care merită o cercetare profundă sau conferință
specială. Voi semnala numai anumite momente,
după opinia mea, mai importante.

Prima traducere în limba bulgară din opera lui
Eminescu a făcut-o poetul Dimităr Popov. Un om
talentat, de mare cultură. Este vorba de poezia
Somnoroase păsărele care a apărut  în 1894. Cine
citește traducerea făcută acum peste 120  de ani
rămîne uimit  de felul minunat în care acesta a reușit
să redea  în limba lui Hristo Botev poezia lui
Eminescu. Ritm, rimă, măsură, totul e respectat,
poezia sunând ca în original.

Una din poeziile eminesciene care s-a bucurat de
multe traduceri la noi a fost Împărat și proletar.
După prima traducerea, semnată de renumitul

politician socialist Krastio sau Kristian Rakovski,
cunoscut și ca fondator al Partidului comunist român
-  au urmat traducerile lui Hristo Kapitanov, Boris
Kolev, Iordan Stratiev, Ivan Radoev și Pirin
Boiadjiev.

În perioada dintre războiele mondiale au fost
publicate în volume și mai ales în presa literară
traduceri, realizate de traducători că Boris Kolev,
Elisaveta Bagriana, Dimităr Panteleev, Hristo
Radevski, Iordan Strariev - poeți și traducători de
seamă. O subliniere specială merită poeziile traduse
în bulgară de cunoscutul slavist italian din Roma –
profesorul Luigi Salvini - Venere și Madonă și O,
mamă, publicate în revista Bulgarska misal în 1934.
Poezia O, mamă are apână acum 10 traduceri
semnate de Salvini, Boris Kolev (4 variante), Hristo
Radevski, Elisaveta Bagriana, Vatio Rakovski,
Nicola Indjov și Sevda Kostova...

În aceeași perioadă tânărul poet și traducător
Boris Kolev a publicat în interval de 30 de ani mai
multe traduceri din Eminescu, printre care trei
versiuni ale Luceafărului, foarte reușite și primite
bine din partea criticii literare. Prima traducere a
apărut în volum în 1933. Boris Kolev respectă exact
rima originalului, modificând însă ritmul.

În 1939 Boris Kolev  editează cu succes
antologia - Rumunski poeți - Izbrani straniti -
(Poeți români - Pagini alese).

În 1943, cu prilejul împlinirii a 50 ani de la
moartea poetului, poeta Elisaveta Bagriana prezintă
o nouă versiune bulgară a Luceafărul.  

Până acum pentru Luceafărul în Bulgaria avem
4 variante de Boris Kolev -  din 1933, 1939, 1950 și
1953  -  2  variante semnate de marea poetă
Elisaveta Bagreana - din  1943 și 1956 și încă 2
semnate de valorosul și cunoscutul poet Dimităr
Panteleev - în 1950 și 1963.

Poetul și diplomatul român de origine bulgară
Nicolae Crevedia a pregătit în 1943 un număr
special a revistei literare Serdica - numele latin al
orașului Sofia - dedicat special a literaturii române,
în care un loc important ocupă poezia lui Eminescu.
N. Crevedia prezinta la București și o antologie a

Coperta la volumul Sărmanul Dionis



50

literaturii bulgare.

O etapă nouă în cunoașterea reciprocă a
literaturii celor două popoare vecine începe după al
doilea război mondial. Până acum au apărut peste
400 de volume de proză, poezie și studii. Personal
am publicat 45 de volume.

Boris Kolev realizează 2 antologii Luceafărul și
alte poezii în 1950 și Versuri alese în 1953.

În 1956 a apărut la Sofia într-un tiraj de 30.000
de exemplare, marea antologie “Poeți români”.
Eminescu a fost prezentat pe larg în traduceri noi ale
poeților celor mai de seama; Ivan Radoev, Rădoi
Ralin, Elisaveta Bagriana Iordan Stratiev, Dimităr
Panteleev, Maria Grubeslieva, Hristo Radevski

În 1963 în colecția Mari poeți mondiali a
prestigioasei edituri “Narodna kultura” din  Sofia
a apărut volumul Mihai Eminescu: Poezii alese
tradus de poeți și traducători de seamă.

În 1973 apre volumul masiv “Trei clasici români
Eminescu, Caragiale, Sadoveanu” - în colecția
clasică mondială a aceleași prestigioase edituri
pentru literatură universală Narodna kultura. În
volum au fost cuprinde 55 de poezii eminesciene, în
traduceri mai noi inclusiv poemele Luceafărul și
Călin.

În anul 2000 poeta și traducătoare Sevda Costova
din Varna a publicat volumul Mihai Eminescu.
Versuri. Cu 35 traduceri noi inclusiv Luceafărul și
Călin pe care le consider foarte reușite.

Până acum în Bulgaria avem 8 traduceri ale
poemului Luceafărul ceea ce cred că reprezintă un
record.

În 2017 a fost editat la editura Avangardprint cu
sprijinul ICR, București un masiv volum de proză
eminesciană cu titlul Sărmanul Dionis. Selecția,
traducerea și prefața au fost realizate de Ognean
Stamboliev.

Volumul a fost premiat la Salonul cărții de la
Chișinău în 2017 și în același an la festivalul
Eminescu din Turnu Severin.

Din cele de mai sus se vede clar că traducerile
din Eminescu în Bulgaria a fost una din preocupările
de seamă ale poeților și traducătorilor bulgari. Deci
tălmacirile în limba bulgară nu sunt puține – avem
multe versuri bune ale Luceafărului și multe
variante pentru mare parte din poeziilor
eminesciene.

Din însemnările prezentate rezultă în primul rând
că poezia lui Eminescu s-a bucurat și se bucură și
acum în Bulgaria de tot mai multe și din ce în ce mai
reușite traduceri. În doilea rând, aș remarca faptul
că unii dintre cele mai buni poeți de la noi și-au
închinat eforturile pentru asta. În anul 1937,
Elisaveta Bagreana a scris aceste rânduri: “Am
început să răsfoiesc volumul de Eminescu în
franceză și pe măsură ce citeam versurile, mă
simțeam stăpânită de forță, de vână poetică, de
uriașul clocot al poezie eminesciene. Îi simțeam
mânia și amarul, cântecul. Infiorarea. Lirismul
gingaș, suav...” Iar despre Luceafărul poeta bulgară
de faimă mondială a spus: “Mă simt pentru
totdeauna legată de acest poem eminescian –
tulburător și fascinant!” 
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Flavia Armina Adam

Marș

El șoptea, palma lui contura
un soare lichid. 
Ce bine ar fi
să putem sfărâma între dinți
această sigurătate, spunea –
vorbele lui îmi păreau aproape de adevăr.
Aș fi vrut să-i ating 
măcar o secundă cuvintele,
să le sorb, să le-observ 
izbindu-se de aerul gros,
sclipind în auriul amiezii
precum niște avioane de luptă,
pline-ochi cu soldați de oțel.

Stâlpul

Desigur, am atâtea să iert.
Dar, știți, îngăduința e-o treabă cât se poate
de complicată.
Dacă priviți prin mine, vedeți
o femeie defectă.
E și asta ceva: să rămâi împietrit,
în timp ce-n jurul tău lumea se schimbă.
S-aștepți să-ți alunece 
vântul în păr,
în timp ce brațul cuiva se usucă.
Mai am atâtea de zis,
atâtea de dat.
Dar viața mea e un copac de ciment,
un fel de stâlp cu ramuri concave,
o masă de oase și carne
pe care, dac-o privești de aproape,
nu dai doi bani.

Vată de zahăr

Cu toții suntem obosiți.
Tuturor ne e grea ridicarea.
Din prisma unui curent descendent,
plămânii noștri sunt instalații defecte.
E doar o minciună
agenda în care notez
cum pe stradă se scurge încet
rochia femeii în verde.
Mă gândesc că, la urmă, 
mințile noastre vor fi
niște cabluri mișcate.
Că unii vor fi fericiți,
că noi ne vom bucura pentru ei
ca de o vată de zahăr învârtită pe băț,
în albul căreia ne vârâm simultan
degetele.

Efect secundar

După ce toate s-au stins,
după ce toate s-au îndepărtat
și, dacă te-oprești doar o clipă, auzi 
lumina târându-se pe sub ușă.
Când rămâi ca o piatră în luciul amiezii,
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fără vreo pârghie să te ridice în joacă,
fără vreo mână să te înhațe
și să te-arunce de viu peste gard.
Când stai de vorbă cu tine
și gura să nu îți răspundă 
și oasele nu te ascultă 
ci doar se lasă mai mult, tot mai mult,
până când corpul tău greu se rezumă
la un scâncet în somn.
Când nimeni nu îți pregătește cafeaua
și te tot muți dintr-o parte în alta 
și te întrebi la ce bun să mai speri,
de vreme ce tocmai tu 
tragi cu putere-acea sfoară imensă
și faci să răsară un soare umflat
ca burta lui Sandu din capătul străzii
după ce-a stat trei zile și-un pic
înainte să-l scuipe apa la mal.

Taxonomie

M-aș fi putut întoarce: toată
o apă, toată un zâmbet. Nicio revenire
nu e mai spectaculoasă decât 
aceea în care te verși cu tot corpul.
Când te uiți la tavan și ți se pare c-observi
un soare albastru.
Admit: sunt outsider-ul
instruit să ucidă.
Poemul meu e taxonomia tuturor
femeilor pe care ți-ai așezat
sternul.
Rochiile lor sidefate, pielea
de o textură perfectă.
Momentul
în care poți vedea ca-n oglindă
cum aerul nopții se schimbă
și se prelinge 
curat, 
tacticos,
în particule fine.

Echilibru

Toată rutina, toată durerea
dispersia unui scrâșnet metalic,
praf în ochi,
praf în ochi,

teii în floare, felia de lime,
plânsul acesta târziu,
îngustat,

tarabele cu maracas,

senzația unei singurătăți colorate,
un pod pe sub care
umbrele noastre 
se târăsc,
se târăsc,

nașterea sau cum galopăm
dintr-o moarte în alta,
zgomotul străzii ,
aroma de soare,
dragostea –
un algoritm încă neînțeles,

un fel de măslină într-un pahar cu Martini,
pe care nu te înduri să o guști,
de teamă că poate-ai să strici
echilibrul.

Jumătate

L-am întrebat ce visează.
Dar eu nu visez, mi-a răspuns,
în timp ce fața i se umplea de o lumină verzuie.
Într-o zi, de-atâta drag o să mor.
Dar tot mai sper că voi pocni din degete și că
brusc
îmi vei spune și tu te iubesc.
Și ce bucurie mai mare decât să dai la o parte
pământul
și să te-ntorci printre vii,
acolo unde cineva te așteaptă.
Și ce fericire mai mare decât să respiri 
taman deasupra dâlmei sub care
credeai că vei sta.
L-am întrebat cum trăiește.
Dar eu nu trăiesc, mi-a răspuns, 
eu doar te iubesc.
Și dacă pun de un ceai 
și îmi dă ceaiu-n foc,
și dacă mă lipesc de plasticul telefonului
și nu mai am somn,
și dacă mănânc doar o dată pe zi
și totuși mă simt ca un rege, sunt viu.
I-am spus să mă uite.
Dar cum să te uit, mi-a răspuns,
când tu ești soarele meu,
când, dacă tu nu răsari, se face-ntuneric,
când, dacă tu nu-mi vorbești, urechile mele sunt
surde,
când, dacă tu nu-nflorești, cerul meu nu rodește?
I-am spus c-am murit, dar nu m-a crezut.
Doar mâinile lui ca o ninsoare tăcută
s-au alungit și le-au cuprins pe-ale mele
și-au îngropat durerea acestui poem
de parcă n-ar fi contat niciodată
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că nu se poate trăi
cu o singură jumătate de inimă.

Zimți     

Ca iarba cea neagră crește 
inima mea,
ca plânsetul unui miel ce nu știe
că-n zori va pieri.
În fiecare zi, cineva mă ucide.
În fiecare zi, pupilele mele măsoară
masa de frică,
doar sângele, sângele meu obosit,
sângele meu ca o pășune uscată
se întinde la soare.

Ca iarba cea roșie crește 
inima mea,
ca lacrima lumânării în dreptul 
icoanei.
Vă zic: de m-ați privi cum 
priviți măruntaiele calde,
vi s-ar face rușine.
De m-ați iubi cum iubiți
cerul mat, rubiniu, 
gurile vi s-ar strepezi 
și nimeni
n-ar mai scoate o vorbă
în preajma acestui poem
căruia nici măcar o rază zimțată
nu-i poate răni gâtul.

Straturi   

Mi-e teamă de puținul ce sunt,
de preaplinul ce m-ar putea locui:
o mână roșie sub o mână albastră,
un dumnezeu învelit în alt dumnezeu.
Lumea ca o matrioșcă de sticlă,
corpul ei înghițind alte corpuri.
Și eu, undeva în adânc,
fără inimă,
fără zel, 
fără aer,
fără să pot absorbi
lumina aceea lichidă
din diminețile de vară în care
în jurul nostru cresc grămăjoare de lut,
atât de multe grămăjoare încât
ne astupă amândurora 
gurile.

Acustic  

Pentru cei plecați dintre noi, 
pentru cei care nu-și amintesc:
paharul pe jumătate cu  vodcă, 
pe jumătate cu aer,
trei sunete a câte treizeci și două 
de clipe.
Pauzele de cincisprezece, 
în care-ți permiți un cumul de flash-uri: 
tendința de juxtapunere, recipientele cu 
formol, exfolierea cu mijloace non-invazive.
Căldura din timpul unui atac de panică nou, 
când stai la cheremul propriei spaime
și strângi între dinți oxigenul străin:
să te despovărezi de cei de dinaintea ta,
de cei care vin după tine,
să pretinzi 
că frica e doar un leș uriaș,
pe care soarele-l survolează atent,
cu ritmicitate.

Poem de seară  

Singurătatea e întunericul 
ce mă umple
de fiecare dată când pleci
și corpul meu obosește să fie
perfect. 
Numai tu poți convinge
o pasăre de hârtie să zboare.
Numai tu poți cruța 
un fluture de la moarte.
Numai tu levitezi deasupra orașului,
deasupra tuturor mărilor –
o lumină rarefiată, tardivă,
dincolo de care văd luna căzând
printr-un horn de argint.
Ce vrei de la mine, dragostea mea?
De dorul cui tot înalți
dumnezei de zăpadă?
Nu e nimeni aici să numească
râul acesta ce crește
între cerul tău și al meu,
nimeni să creadă-n povești,
în obrajii noștri lipiți,
în albiile invadate de brusturi,
în malul ce-ascultă mirat
cum eu îți bat ca un clopot în piept.
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Vasile Gogea

Nocturnă (II)

Ajuns, miraculos
la etajul 65
al existenței mele
fixez, noaptea,
pe boltă
stele
în piuneze de argint.

Pentru lună -
plină și grea - 
încă mai caut
cuie de aur

Teama de pământ
a devenit mai mică
decât grija
de a nu tulbura Cerul

(Cluj, noiembrie, 2018)
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Angela Melania Cristea

Street life

toamna asta gutuile miros a moarte
și  a limpede  apă de râu a pește înnodat în  cârlig
iar frunzele acești daimoni ai câmpiei scad și  cresc
lumini 
peste  dealurile unde copilăria se zdrumică  precum
pietrișul sau nisipul măcinat
de pașii profetului urban
cu logica lui de om al străzilor 

toamnele curg prin canalele  orei-ceaslov
eu nu mă pot desprinde cu facerea în  cuvânt 
o noaptea valpurgică 
a inserierii eului

dacă  nu sunt eu/ eu sunt acel ecou 
vocile toamnei subterane 
înfipte  in cateterul inimii mele orgolioase
și  metafizica vârstei când numeri 

secundele planurile unghiurile orbirea înțelepțirea
vorbirea și  nevorbirea 
cuvintele asexuate
mâinile a doi bărbați  împreunate pe mijlocul 
toamnei referendumul și  ideea de  căsătorie
ectoplasmatică 
iar toamna este ultima la urnă 

plouă  neestetic 
femeia cu gene false savurează țigara 
o stinge cu tocul  
frunzele putrezesc prin parcări 
iar mama împletește  pentru prietenul 
ei imaginar

Last October

frunze și pantofii mei cu toc firav
țigările tale stinse pe pământ 
până  mai ieri dragostea greiere rătăcit 
în  fântâna  arteziană 
și  toate toamnele cu rujul siclam...

dincolo de casa păpușilor mama tânără 
râde  spre tatăl  meu care își  vâjâie motorul
nu a cunoscut eclipsa vieții  
venită de pe dealuri aroma vinului a îmbătat 
prezentul

din octombrie vom circumscrie letargii
și  vom semăna  nebunia nopților  în  doi 
pe terasa îngustă  a blocurilor
tu și  larma sturzilor din grădinile orașului
vă veți  ipostazia 

clipele sunt purtate în  lesă  de câini  pe care nu îl
revendică  nimeni
iar noi tragem retușuri cu toamna aceasta
peste anarhia umbrelor  îndrăgostite
apoi dăm  foc frunzișului
nerisipit de ciclon

toamne se pliază  devin
mai noi decât  pantofii de carton ai morții
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Arta@self respectului

codul penal
s-a inventat să  nu abuzăm  de condiția artei
până  și  poeții  pot da de pământ 
cu arta 
pot abuza ostentativ cuvinte
le pot transforma în  corzi de kick boxing
unde își  trântesc  adversarii literari

furtul unor sintagme poate echivala
cu hoția trivială 
căci  un poet este ca un pet cu vorbe de hartie
cum poți  să  nu incriminezi
furtul artistic?

se fură  sentimente brute falii de viață 
utopii pigmenți 
arta nu are cod 
oricine se poate așeza  la drumul mare
nelegat la mâini 
să își  scrie memoriile fără  self respect
față  de arta din penitenciare

Amprente vizuale

miroase a ziar a stârvuri politice
ador să  circul cu metroul să  aud vocea aceea neutră
cum anunță  piața  victoriei
iar eu să  cobor la următoarea 
lumina difuză se oprește  pe volanul încins 
la trecerea de pietoni așteaptă  femeia vieții  tale
are pantofi galbeni și  un smart phone care poate
identifica amprenta vizuală 
sigur nu se mărită  nici vara asta simte de la distanță
ratații și  preferă  să  stea în  zona
de unde poți  să  faci un selfie fericirii ce îți  erupe
prin toți  porii ca vulcanii noroioși 

la poșta  din titan era mereu coadă  trimiteau la post-
restant vederi cu un text laconic
Vă îmbrățișăm din Herculane, ai voștri 1 2 3
eu nu am văzut oameni mai stupizi ca cei 
ce postează  instant voiajuri 
după cortina de fier s-a inventat cortina virtuală 
cu cinci mii de corifei iubiri nestatornice și colorate
plus o extrafericire sezonieră 

cărțile  acești dinozauri preistorici vând  
omul
imaginea astăzi  face cât  o mie de cuvinte
și  scriitorii umblă  călare  pe elefanți 
ca niște  circopiteci prin piața  orașului  atins de
febră 
cum deschizi geamul simți  miros de gaze 

de eșapament 
și  de mingi de cauciuc bătute  pe asfalt
fotbalul ca un delirium tremens face victime
colaterale 
copii neșcoliți umplu stadioane unde se
uniformizează  mentalul colectiv

simt gust de porumbi fierți miriștea a luat foc
iar câțiva rauri obraznici anunță  școala  și  ciugulesc
resturi de la masa politică 
am uitat să  cobor la aviatorilor azi nu voi ajunge la
poștă să  trimit cele câteva  cuvinte albe împachetate
grosier
am să  mă  duc la coafor  să  îmi  vopsesc în  roșu
torționar  #viața #perepede #înainte

Zile cameleon

timp faleze pietriș toate pictate
în pântec de oraș 
deschizi ușa cazinoului și  vezi oameni care beau 
iar aura norocului se dezbracă  de sofisme
cu tocuri de egretă femeia din colț  numără
rămășițele nopții 
sau adaugă  încă  un conținut  în  povestea cu mirt

sentimentul că  ploile vor ucide furnici nu mai există 
doar o masă   amorfă  de ciment gata să  se
prăbușească  fără  unde seismice
doar unde radio prin care poți  auzi porta-vocea
realității 
se schimbă  șefii  politici cad structuri ale statului se
pune bază  într-un om atât  de singur încât își  înghite
chitul

de peste tot din orașul  dement pluvial 
auzi mașinăria  de rumegat despre schimbarile
cameleonilor politici 
nimeni nu intelege de ce un magistrat
#nupoateajungepresedinte
când  a țesut  pânza  de păianjen  a existenței 
și precum Calypso i-a transformat pe toți  în  porci
captivi
iar  azi-ul a devenit  bastard 
singura opțiune  fiind un deadline pentru mâine 

niște  concitadini pescuiesc din balcon cu tălpile
goale atârnate  la fereastră
peștii nu au coloană  vertebrală  se lasă  pescuiți între
secunde muți 
de ce toate curg într-un flux și  reflux din care scapă
doar elfii acești  orășeni  demodați ce nu își  pun
capul pe tăietor?
plouă  prin imperiul orașului  metafizic
cu oase cu pietre cu ziare on-line
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Moartea lui @

mor poeții se fac vânt  și  îngroapă cuvintele-
efemeride
într-o mie de @
nu pare tragic să  dispară  iluminații
atâta timp cât franța  a câștigat în  rusia și  leaderii

oferă  flori unei doamne frumoase
care întâmplător conduce o țară 
sau pupă  fierul vechi cupa aceea stereotipă 
fără  pic de rasism doar este victorie

femeile se plâng  de masculi s-au împuținat  
devin tot mai perisabili 
dar bărbații cer imposibilul #lafemmefatale 
diavolul roșu  al nopții  deghizat în  alizeu
acum oamenii au drept de vot și  aleg
denuclearizarea 
o lume provegan cu dumnezeii ei iconici pe zidurile
stațiilor de  metrou

poeții  nu mor ca oricine ei beau absint cu vene
subțiate de acel drog al viului
și #iubescfemeilereale
detestă  plasticul și  nu îi  găsesc  întrebuințare
iar printre noi trec ca niște dependenți  de diurn de
roata aceea mirobolantă  numită  azi

se pot multiplica poeții  oamenii aceștia  surzi
emoțional  orbi afectiv îndrăgostiți  doar de ideile
politice ale momentului
capabili să  se teleporteze în  acele locuri unde  încă
mai progresează  înarmarea nucleară 
pot să  se rateze literar din dorința  disperată  de a
elimina rasismul sărăcia  și  razboaiele chimice
căci  nu-i așa  premiul nobel se dă  pentru oameni
iar în încercarea  de a deveni oameni 
sunt așa  de vulnerabili poeții #carenumordeabinelea

Turbulențe

ziceam în trecut că  orașul arde cu luminile lui
false cu acea calea unirii unde pictorii seduc femeile 
doar dintr-un fum de trabuc iar adolescenții  se dau
cu parapanta

printre demisoluri decorate kitch-os și  discoteci
turbulente

dar arta urbanului mi-a intrat în  plex ca o respirație
efervescentă  
și  nu mai pot descălța sandalele hai-rup-iste 
nu mă  mai pot clona să  fiu a satului cu umbrele sale
vitange
foamea de artă  demolează
#mitulvesnicieinascutelasat

din enclava numită  orașul-meu-flamboaiant toți
piticii vor 
să  mă  scoată   vie  abulică victimizată 
să îmi  poată  scrijeli pe piept logica rațiunii pure
cea conform căreia nu ar trebui să înot 
între  cele două  emisfere moarte/viață cu masca de
oxigen  pe chip 

simt cum  orașul se întinde ca lava peste minți
murdare
aici deținuțiii evadează  avem zile zen și  oamenii
politici se așază  pe esplanadă  
umăr  lângă  umăr într-o tovărășie stupidă 
doar eu poeta mironosiță #rezist

Submarinul politic

am învățat să scriu
cu cretă  colorată 
și  să  sar șotron

între  liniile lui strâmbe 
nu am reușit  să  găsesc 
acel submarin ce mă  poate dispersa
în  apele oceanului 
unde pot vedea rechini cu colți
înroșiți 
care  îmi  sfâșie  semenii

eu cea care  mă  tem de pisica-de-mare
îmi voi  întinde  tendoanele rechinului-om
cel care dezumanizat și  brutal 
prinde în  malaxorul vieții 
victimele politicii stradale
căci, nu-i așa, sub presiunea străzii 
se naște  vântul  libertății 
și  poți  evada tu din tine
îți  poți  îneca decibelii vocii subconștientului 

abia apoi vei putea să  hașurezi un șotron imaginar
prin care să  sară acele egouri 
care pot umple o pasarelă 
și  pot defila fără umbra ta ivorie
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Poemele dintr-un oraş ireal

Dan Anghelescu

unde nu te aşteaptă /nimic / şi nimeni cu nimeni / eşti un
taxi pustiu/ pe care îl
cheamă / auind/ niciundele şi o pură atingere a / celor care/ trecând chiar
prin tine mureau...
în uimirile acestui oraş ireal/ la pauza de masă/ triste dactilografe / or să-şi bea
indiferente/ ceaiurile / reci...furtuni luminoase din sud/ ies din poşete lor uzate...
de dinafară de lume/ e cineva ascuns în mine / care te strigă/...dar
despre asta nu se poate spune nimic/ umbrele verii s-au ascuns/ în pereţi...
să rămânem/ dară/ cu ochii închişi /...sunt lacrimae rerum/ nu
se întâmplă nimic/...aş fi putut desigur să spun rugăciuni/ să calc
pe lemnuri/ de cruce / ele scârţâie îngrozitor... prin străzile/ înoptate
paznicii  îmi ştiu întunecimile/ pe-de-rost / ba chiar le scandează/uneori
uimiţi de câtă iarnă/ mă ascunde în ele
unreal city/ unreal city/

să nu adormi pe noaptea oglinzilor/lui / ai crede că e toamnă
şi că-i deajuns să priveşti / palida cădere de îngeri...
şi n-ai de ce să plângi/ n-ai de ce/ gunoierii/ domnişoară
moarte/ înalţă poduri
de frig şi amurg/ cu vaste miresme/ de somn şi uitare/... ce să facem...
neatenţi/ ne pierdem în a ta/ prea târzie/ la malinconia...mari
aurii semnalizatoare/ ridică oraşul pe dealuri/ într-un neverosimil
deasupra.../ dacă m-aş fi trezit/ pentru el inventam o grădină.../dar
e mereu mai departe/ cu pânzele umflate/ de noapte şi tăceri...

la uşa îngerului/ aş fi plâns cu toată iarba amirosind / sub coasă...
priveşte în mine şi ai să vezi/ce ninsoare coboară/ pe inima mea...
aş fi vrut să mă strigi/ ţi-aş fi dat orizonturi/ şi carnea 
de femeie/ fremătătoare a mării.../ iar mâine ţi-aş fi spus
c’est à mon tour d’être son sang...

te povestesc pe străzile / acelui unreal city.../ cu
tot îngheţul fără-de-speranţelor/ lui... sau poate ale / mele...
poeme neterminate/ întâlnirile noastre/ semne ascetice / vrăbii
ciripitoare/ munţi înceţoşaţi/paşi şi grădini înnoptate/... se tălmăcesc
în culori/...acum /se rostesc ofilirile şi/ spasmul/ lung muzical/... când plouă 
toate scrisorile pe care nu / le-am mai scris.../ mă inundă

vorbele se-nchid în surzenia mea/...şi tot
mi se pare că merg/  că trăiesc/ şi că sunt/ unreal city/ unreal

fără nimeni/ fără un bun rămas/ secetă a non-locurilor /unde
o vreme totul se scurge/ în totul / ca de la sine/... somniile lunii
cu braţele lungi îngânate/ de-un palid unreal city /...şi lasă-ţi
pantofii la uşă/ să nu rămână nicio urmă/ timpul
nu e decât o filă iluzorie/ pe care crezi că ai fi putut să/scrii
ceva despre tine/...îngheţul / fără-de-speranţele/ şi a ta the dark room...

după o asemenea cunoaştere /apare/şi acesta în care nu se mai poate crede...
unreal city/ unreal....
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n-ar trebui să/ mai scriu/ ...poemele mă vând/ mă spun/mă povestesc/mă trădează...
în liniştea ceasurilor somnolente de după-amiază/ îmi
agaţă pe toate gardurile/din cartiere/ vocea secretă a orelor .../ oricând
puteam fi atins cu-o /  răstignire/... prin pieţe/ prin târguri/ sub poduri/ în cotloanele
sordide ale aurolacilor/ eram o încuviinţare a /umbrei...
roată fecundă a/ sfincşilor albăstrui...
.../ e de ajuns o singură dată să fiu/ privit...
şi vine uitarea/ cât frigul bobotezei/ ...neluminoasele nopţi ale  
a unui cuvânt.../ nimic/ din mine n-ar mai rămâne viu.../ fastuoasele sărbători
încep totdeauna cu/ micile îndeletniciri ale morţii...
surâsul femeii din vis îţi /este un altfel de singurătate/ una şi mai severă...
(peut-être qu’elle va s’appprocher/... et alors, fermer les yeux, et attendre...)
n-ar trebui să/ mai scrii /...e tot o infinită / îndeletnicire a morţii...
ar trebui să compui rugăciuni/ mântuitoare: Doamne Numele Tău/ În Numele Tău...
ca un orb îngenunchez lângă/ sufletul uşilor închise/...şi...
şi în faţa poemului-noapte/ a poemului-copac/ a cuvintelor încă adolescente
în faţa poemului-amurg/ mă opresc...

poemul mă/  vinde/... în pierdere/...  de iluzii/ de clacsoane/ de grădini
înnoptate/...mai eşti în măsură să te recunoşti ?.../să mă recunosc/ să mă recunoască?
nemărginirea/ labirintul/ necuprinsul/  apeironul/ vin fără anotimpuri/...
rădăcina/ migălos răsfirată a singurătăţii mele/...îşi continuă tăcerile/ despre tine...

să nu te sun la telefon.../şi vezi / les chaînes sonneront et/...
la pluie composera ma nuit...astfel am să învăţ/aşteptarea /dragostea /îndoiala/ 
bătrâneţea/ şi stingerea depărtatelor stele/...
...et grâce à toi l’absurd/ est devenu tendre/...veux-tu/ réinventer
la/ douceur du silence?/

ca după o lungă/ noapte de beţie/ lucrurile/ îşi povestesc
momente ale vieţuirii lor/...şi poate chiar noi eram lucrurile/ acelea
ori altele/ cât de altele..../ vara pe care tocmai o pierduserăm
îşi punea cu blândeţe/ aurul vechi peste/ paraginile tramvaielor goale...
şi poate că ai să-mi scrii...noaptea de octombrie e ca o poartă/ de fier...
la ora când/umbrele caselor se topesc/ sub coroanele/ negre ale copacilor...
şi dacă ni se va permite /o să vorbim nestingheriţi/... dacă ni se va/ permite...
în camera asta tăcută/ tăcută/ tăcută.../ vom crede că e iarnă/...şi poate
chiar o iarnă va începe/ să fie.../vom sta acolo/ între străzi/ pe o bancă/ la
intersecţia aceea pustie/ şi vom începe să semănăm cu/ lumina / galbenă
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a felinarului.../perhaps you can writ..to me.../seară de seară/ după ce termini
tot ce ai de făcut/ ne vom căuta viitorul închipuit/ şi bilanţul va fi/ deprimant...
ori poate că tu/ numai tu/ ai să găseşti/ că  nopţile/ timpul/ nu mai
există/ învârtindu-se lent/ prin mine/ prin tine/ prin sine.../ aşa că ne vom
trăi / luminile şi întunericul/ şi marginea nesigură/ de lume...
ca după o lungă/ noapte de beţie/ lucrurile/ îşi povestesc
mareu câte ceva.../ melodios...I keep my countenance/... şi numai cu El putem 
coexista/ El  învierea şi viaţa/ El  învierea şi viaţa.../ El  învierea şi viaţa...a toate
sunetele / care nu mai ajung/ a toate  străzile/ care îngână paşii/...  în
cele din urmă/ degetele subţiri ale ierbii/ fac semne/ de sub pământ...
perhaps you can writ..to me...

eram/ sunt/ rămân/ în după-amiaza unei duminici de/octombrie/ singur
prea/ singur/...îmi iau pardesiul pe umeri/ ca să-mi aducă aminte că.../în
lumina asfinţitului/ I grow old... I grow old/...
aş fi vrut/ chiar despre străzile acelea/ să-ţi spun .../ cum se ridică/ ele în
mine/cum cresc în mine/ iatacuri ale pustiului..../ca şi cum ar fi / prietenii
rudele/ mele apropiate şi  dragi/ cum se răstesc la mine / cu glăsuirile lor
de mortar/  de pietre şi cărămidă/...chiar fiarele lor/ ruginite/ chiar ele/ îmi
îmbrăţişaseră acolo/ sufletul/ tăcerile/ singurătatea.../ mereu stăpână.../ea n-are

nimic împotrivă să mă împartă/ cu cineva/ cu oricine/...dar /e ora când doctorii/ îşi
vizitează pacienţii.../în faza terminală /s-ar putea să plouă/ s-ar putea să 
ne amintim/ şi de noi înşine.../perhaps you can write to me/...un anotimp al
fotografiilor/ vechi/ în sepia/ vociferează în mine/ şi nu încetează.../mulţimi 

obscure venind mereu/ de nicăieri/ când/ nu mai e nimic de
spus/ când se trag obloanele/ şi trenurile imaginare/ brusc
se opresc/ şi tac/ les trains se taissent/tout d’un coup..
....la joie des lignes/  vent autour de toi...
pentru maladiile astea/ nu sunt doctori/ spitale... nici
suflete/...nici leacuri... 
sub/ ireversibila lor depărtare /tout d’un coup/ eu le aud în toată/ nevorbirea...
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Gela Enea

femme fatale 

port eticheta de femme fatale/asta e tot ce va reține
istoria
dacă te simți într-adevăr bărbat 
când inima mea se autosfidează
închide circulația pe străzi
eu voi veni pe alte căi
o să mă desprind cum se desprinde retina de ochi
voi vedea totul negru 
numai pe tine roșu-aprins

sunt borna kilometrică zero
am să-ți spun
accidentele se țin lanț/unii au plătit cu viața alții cu
ora
tu ce alegi?
ia aminte
sunt gheara ce ți se-nfige-n gât 
ori de câte ori vei vrea să rostești numele altor femei

în delirul frazeologic al curajului 
mă țin de barele supraviețuirii cu ambele mâini
nu te uita că uneori mă clatin

tocmai de-aceea am nevoie de tine
dacă te simți într-adevăr bărbat 
vom traversa împreună viața asta de scârnă
la capătul căreia se află o gară 
trenurile merg pe sub pământ
ajungem direct la madam tussauds
să ne recompună din frig și tăcere
acum dă sonorul mai tare
cântă elvis un rock’n-roll
și mai e timp

imposibila stare 

scriu 
pentru că  nu am curaj  să trăiesc altfel
nu am curaj  să ies din casă la o bere cu prietenii 
(asta pentru când mă travestesc  în bărbat)
acum  sunt femeie
nu am curaj  să ies la  un suc la o bârfă 
la un agățat
scriu ce trăiesc alții 
și eu cred că fac poezie/fac pe dracu
la televizor nu mă uit
la el nu mă uit
la mine
mă mai uit din când în când
și mi se face greață

sigur  n-o să ajung 
cetățeanul de onoare al planetei
când mă gândesc mai bine/simt 
cum îmi pătrunde  frigul  până-n măduva minții
am ajuns o ființă  polară 
înconjurată de cercuri
inima repatriază oameni de zăpadă de pământ
și de aer
uneori plâng după ei 
alteori râd

scriu
pentru că nu am curaj să trăiesc altfel
nu am curaj să opun castanietelor  febra palmelor
goale
dacă nu mă credeți
priviți-mă  cum alăptez  acest  soare mic și fricos
căruia degeaba îi arătați  voi cerul
fiindcă nu are nicio putere
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xxx

m-am dus la femei
sunt vinovat
strepezit și zurliu
acoperă crima cu părul tău lung
pictează-mă-n vitralii de nesomn 
dacă vezi că mi se rupe sufletul
pune-mă-n ghips
sunt bolnav caroline
fă-mi frecție după iernile astea atât de lungi
ia-mă de mână 
trece-mă viața
nimeni ca tine nu taie pâinea în felii egal de subțiri
nimeni nu plânge așa cum plângi tu 
când speli pe jos și nu e nicio urmă

am decupat un hublou în memoria mea bișnițară
am plătit să te văd

*** 

de obicei fumăm în bucătărie fără să spunem nimic
fiecare fum e o torpilă fiecare pauză 

altă torpilă 
mi-aș dori să fac ceva util< cum ar fi să repar chiuveta
să schimb un bec/să 
deretic prin cufărul cu istorii recente
stau fixată în aceeași idee< că ai putea să mă atingi/ori
să chemi ambulanța sub pretextul că ești grav 
îndrăgostit
ca acum un an 
ca acum zece ani 
ca acum o sută de ani/când
nu se inventase planningul 
se iubeau atomii între ei/mamă ce se mai iubeau
atomii
morții care n-apucaseră să se iubească de vii/mamă
ce se mai iubeau morții 
își legau mormânt de mormânt cu verigi de iarbă și
flori
era o dragoste absolută
astăzi
fumul trece pe lângă noi în geometrii previzibile
salturile memoriei nu depășesc sfoara lui cenușie
se îngustează culoarul de aer
și eu cad în mine cu zgomot 
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Mircea St]ncel

atât de fragedă

ești atât de fragedă ca un sentiment înșelat
într-un cartier aglomerat ce știe bine mecanismul
pierzării 
din care abia îmi scot nasul ca să respir; 

încă nu ai descoperit sala de fitness 
bucură-te;

în tine adoarme un bărbat 
căruia nu i-ai pus tării pe masă 
și ești atât de fragedă ca primul fior
ca un mit în fața unei mulțimi revoltate
și eu sunt tentat să-ți cumpăr o apă curgătoare 
în care nu s-au scăldat femeile ultimului veac;

apoi creierul meu aprins 
lângă creierul tău 
ar putea să oprească pentru un ceas destrămarea 

dar tu îți împletești cozile 
din neliniștile mele finale;

mă pierd în seara asta cu totul pe străzi 
în căutarea unei dimineți sigure în care să ne
ducem

ce nu mai poate fi influențată de darwin 
caut o figură de stil ce nu știe ucide aura lunii
și nu vede un pericol așezându-se pe canapea 
civilizat 
în poem;

- hai să consumăm din iubirile vremurilor viitoare;

ești din ce în ce mai sigură pe tine 
te pregătești de spectacolul primei explozii
și arunci tandrețea celor puternici;

bărbatul cu pieptul spart 

căzut într-un tău el are fața descompusă
degetele mâinii drepte înghețate pe o trestie
verde/uscată
probabil a vrut să scrie ultimul cântec
pe luciul rece al apei din septembrie;
a avut toată viața dinți incisivi și după moarte;

(e-un început de secol strivit de mașini);

pieptul lui e spart de guzgani și hiene tinere
în jur e alcool nicotină și multe 
multe femei doritoare de spectacol și bani 
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iar moartea face cărțile cu impertinență și precizie;

doar parfumul femeilor îi mai țin încă celulele
treze
în damful ăsta de mlaștină ardeleană;

ar fi scris el și așa dar degetele de la ambele mâini
îi sunt roase de melci carnivori 
ar fi dictat liedul acesta cu buzele încă vii 
dar în jurul tăului în septembrie nu era nimeni
dispus să asculte;
oho sfâșiat din toate părțile are încă putere
un sunet de corn de s-ar auzi împrejur ar putea să-l
ridice;
chiar dacă pieptul lui e supt de puterile apei de
toamnă;
ficatul îi este cel mai zdrobit dintre toate organele
chiar și testiculele-i sunt acum mai lăsate 
doar șira spinării îi este întreruptă de lovitura
mistrețului; 

mai vede oare cum cade praful în valuri
inima lui s-a oprit brusc într-o dimineață 
de la începutul veacului  al 19-lea 
(veacuri și spirite amestecate domnilor…) 
desigur;

dar e bine că sângele i-a înghețat în vene și nu
curge
probabil un sunet de corn l-ar trezi într-o zi;

(e-un început de secol strivit de mașini) 

în bucătăria de vară

în bucătăria de vară bunica mea învață 
rețeta vieții de dincolo
în timp ce întinde magiunul 
pe o clătită uriașă 
eu știu de fapt că bunica mea construiește 
nostalgii aromate
pe care eu nu le mai pot dărâma;

mâinile ei strâng un cuib cald de barză
în care să încapă bine pretențiile mele 
mâinile ei torc un fir 
ce mă leagă de ombilicul casei dezmembrate
de țâțânile porții; 

mă duce de mână prin pomet 
și are darul de a opri vara în loc 
până mă satur de scaldă 
bagă degetul în apa râului și-o încălzește
și apa își imprimă vocea pe pielea mea crudă
și sărutul ei nu dispare multă vreme 

după aceea;

poveștile bunicii mișcă sălciile 
seara aduce luna până la geam 
și o rotunjește 
atât de perfect încât mi se pare un nasture alb 
de la care eu pot dezveli pieptul nopții; 

schiez pe viciile bunicii mele titrate; 

dimineața îmi udă fața cu aburi din nările vițelului 
și bunicul îmi ascunde frica în spatele unei
înjurături grele 
ce condensează pur și simplu aerul în jur; 

în timp ce aluatul din covata bunicii crește 
să mă ajungă din urmă
aromele din cuptor sunt singurul meu punct de
sprijin;

și nu cred că tărâmul acesta se va stinge aici;

casa cu o mie de crăpături 

unde găsesc cimentul indestructibil 
(mâna lui da vinci foșcăie prin preajmă?)
dar mai ales unde găsesc cărămida fără fisuri
iubita mea se mai așează oare din nou în ziduri 
între toate moleculele cu ciment de turda
în mortarul ce îngheață pentru totdeauna
între cărămizile roșii ca sângele?

calfe mari urcă pe o schelă înaltă cu mobilul legat
de gât;
cât o fi costând metrul pătrat de pământ în paradis?
mă uit în tablourile lui vincent van gogh 
pe colina asta părăsită de toți și învolburată de
flăcări 

lângă el e un râu leneș ce mai șerpuiește 
în căutarea mării;

dați-mi un alt loc sub luna asta părăsită de
imaginar
dă-mi o altă soție tu deal/ vale
tu picior de plai ce șchiopătezi din ce în ce mai
tare
în drumul tău spre paradis;
(îmi spui că biletele s-au cumpărat de mult
și am rămas pe dinafară);

nici șoaptele 
nu-mi mai servesc la nimic acum
pot veni ele pe hornul liber prin geamul deschis;
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e o altă dimineață în fața calculatorului cu sunete
și mirosuri 
în casa asta cu o mie de crăpături;

furia

este o poveste pe care o voi scrie cu furie 
până la capăt
și autorul este necruțător cu personajele sale
el ia o pagină din 1940 
ce pare din ce în ce mai proaspătă azi
care poate fi oricând un kalașnikov;
cu toate acestea doar pe granițele limbii sunt sigur
acum
cele geografice pot intra la apă 
ca o haină de bumbac;

el ia o icoană din secolul trecut
și ne arată cât de caldă fusese camera 
în care s-a născut ca un miel;
cortul peștera par a fi din ce în ce mai atrăgătoare

aici nu mai așază nimeni tablouri;

el vede armatele cum se înghit unele pe altele
ca într-un text postmodern trecutul și prezentul
și probabil că femeile vor naște mai departe
între cârpele unui cartier dărâmat;

dar cine mai poate respira fără tine iubito
e ultima revoltă în sângele nostru
ultima bănuială că ai venit târziu acasă
în fiecare seară venele mele crapă și dau în afară
și în mulțimea asta derutată 
aș vrea să nu te mai pierd;

o clipă fără tine ar fi cu adevărat un secol;

și carnagiul nu este altceva decât o imagine veche
așezată greșit pe un perete parfumat;

schimbarea seamănă tot mai mult cu moartea unui
prieten
la care nici nu te aștepți
cu furia ce merge până la capăt;
și totuși un alt zeu 
ne poate scoate din această scenă impură
cât tu vei fi aproape de mine;

alpinism în maramuʹ

aici este agățată românia în cui 
și chiar tremură se poate oricând prăbuși în gol
poate crăpa la miezul nopții; 

se sprijină mereu într-o țepușă de lemn
să nu-i alunece prea mult călcâiele în levant
ea stă cât se poate de strâmbă pe un perete stâncos
în care s-au tras cu toate săgețile cu toate tunurile
unii s-au urcat cu scări au ajuns în pod
dar încă nu i-au luat toate țiglele;

se proptește cu picioarele în firide în pietre în
colțuri;

dar când un bolovan alunecă opincile lui sunt atât
de triste
hainele lui plâng blugii lui se bucură;

doar regii au știut cum se poate bate un cui de
lemn
într-o stâncă 
într-o schiță scrisă cu sângele
în osul răbdător al domnului nostru
în speranța unor frunze verzi
în dezamăgirile unor pietre care alunecă;

te urăsc pentru că mă joci pe degete
mereu aș vrea să ne despărțim 
și chiar mă duc către primărie să-mi depun actele 
și-n fața ei mă răzgândesc ceva mă tulbură încă
te urăsc adânc pentru că tu ești indecisă
poveștile tale din decembrie îmi bat mereu la ușă
învierea din luna aprilie ne sudează din nou
pentru o zi doar;

aici sângele meu se îmbină cu sângele tău
și respirăm în liniște și suntem împușcați în liniște
doar pometul tău părăginit uitat mai ascunde
fantome

dar anotimpurile tale îmi pot consuma inima;
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Paolo Maria Rocco

* * * (Grădina  de  veac  nouăsprezece  și  prozele-acelea…/
Il  giardino  ottocentesco  e  quelle  prose…)

Grădina de veac nouăsprezece și prozele-acelea
neoclasice, preludiu la discursul tău 
de natură imaterială, sunt un calc, ai spus,
avangardist (perturbatorul sufletului,
inefabilul umblând brambura prin curte sau mușcătura
extazului). Aici tu recunoști,
nepoeticul devine spiritual, sângele
ce se cufundă-n sublim. Cât de artificial e acolo,
Ce jaf, îți spun, iese la iveală și dă peste margini
în cutezătoarea opoziție a contrariilor (binele
antagonic al răului său sau electrica furie
a furtunii într-o sfâșiere diafană
a cerului întomnat): judecata tânjește-ngrozită după energie, ce spui
se consacră alternanței în direcția ori atragerea 
ori respingerea unui dulce repaus rodnic în gânduri

Poetul, prozatorul, eseistul și ziaristul italian PAOLO  MARIA  ROCCO  s-a născut la Napoli și locuiește
la Fano. Licențiat în literatura modernă. Autor, printre altele, al romanului  VIRGINIA,  O:  QUE  PUIS-
JE  FAIRE?/ VIRGINIA  SAU:  CE  POT  SĂ  FAC  EU?  (Bastogi Libri, 2014) și al volumului de poeme
I  CANTI/ CÂNTURILE  (Bastogi Libri, 2015), excelent primite atât de public, cât și de critică.

În anul 2016, Paolo Maria Rocco a cucerit titlul de Poet Laureat la cea de-a doua ediție a Festivalului
Internațional de Poezie „Pero Živodraga Živkovića” („Pana lui Živodrag Živković”) de la Zenica (Bosnia-
Herțegovina). (Prezentare și traducere:  George  Nina  ELIAN)
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* * * (În  tăcerea  datorată lor,  vorbele…/ 
Nel  silenzio  loro  dovuto,  parole… )

În tăcerea datorată lor, vorbele 
omenești: idei (proiectate pe albastrul 
cer, îndrăzneață formă pe care-ai spus
am de gând s-o evoc, singura vorbă pe care mi se pare
c-o aud) ce spuneți? Dintr-un indiciu, și în tăcerea
datorată nouă și care se-nvârtejește-ntr-un roi lucitor
de aștri o parcelă de absolut: coama blondă
care atrage, e o efuziune orbitoare în spațiul
înaripat (al cometei, prin urmare, iată
resturile, focul ce mătură concepte
amăgitoare în negrul ger sideral): eliberate din această lume
a lemelor, asonanțelor, a celui mai iscusit anacolut
nu pot deveni decât pură ingeniozitate
scânteietoare chiar și mărunțișurile ce cântă în cer

* * * (De  cursul  ideilor  noastre  vreau  să  te-ndepărtezi  mai  mult…/
Dal  corso  delle  nostre  idee  voglio  che  più  ti  allontani…)

De cursul ideilor noastre vreau să te-ndepărtezi mai mult
și de complexitatea desenului unitar: mai mult decât viața
vreau să-ți conduc mâinile către o lume
de deconstrucție ordonată, în exacta licărire
care să-ți dezvăluie la atingere arhitectura unei încântări
supraomenești. O renunțare la răul care, băgăm de seamă, a fost
făcut – și la remediul său (dar eu îl revăd, dispozitivul
Mecanizat, efectuând o rotație semiuniversală
ce ne readuce-napoi) – la timp. Acum eu sunt
mai confuz în cea mai nestatornică mișcare (cum merg pare-mi-se
de-andăratelea, ce zic, ca să mă-ntorc în locul în care poate-ajunsesem):m-ajută
respirația prăfuită, mai mult decât cunoașterea sa 
relativă, suflarea șuierătoare, în vremea asta de aceea stau locului și alerg
atât de mult jur-împrejurul unui simulacru de mit. Deja irevocabil
Te privesc: și-n ochiul obrăznicit descopăr că ești mai bună
azi decât mi-am închipuit după prostul tău obicei
de-a aprecia (ce altceva ai putea face, mă-ntreb,
dacă nu să savurezi atâta timp cât încă îți lipsește) în limbă
omologarea ca sentimentul dogmatic comun
al vieții și pentru plăcerea ta de a trăi într-un fel vibrant
la pura dorință, și goală cu glas supus la categorica sa invitație
* * *  lui  Dino  Campana /  a  Dino  Campana

1916: frisson de l’âme (1)

„În locul unei absențe a certitudinilor
începe în noapte poemul meu, drumul 
ce deja rătăcește printre fagii de la Sacro Sasso
și Cadibona, acolo sus, în nedesăvârșire, pe culmile
rezonanțelor și sub calota rigidă țesută
din sferice luminiscențe ce pare o uniformă înnobilată
de paiete în vremea războiului. Pentru cei ce n-au găsit
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niciodată mulțumire-n neliniște, eu știu că există
o mai clarvăzătoare prostrație fixată pe piept, un nod
al sentimentului vieții ce-naintează cu o nemiloasă judecată
a lucrurilor ilustrând pe drumuri completa-mplinire
a destinului. Și-apoi, îți spun, acolo sunt poteci de țară
și-un anotimp, de-a lungul prevestitelor molozuri ale lumii
ce îndrăznesc reversul medaliei, în idiomul
misticului loc al unui har: eu de la Rifredo spre Trecătoarea
Giogo merg printre-nălțimi și tufișurile de la pasarele
pe spinările Apeninilor, în urcuș singuratic
: câtă patimă-n visul meu hrănită și cât
, nu puțin, mă chinuie acum acest spațiu de granit
și de calcar printre drumuri de căruțe și de catâri, printre brazi și tei
ruinele-aplecate spre partea de munte și ecoul loviturilor
de tun asurzitoare în puternica bănuială a inimii căreia-i semeni
și căreia, iubito, îi meriți așteptarea: je vois que nous
pourrons être des amis (2) – îți scriam – si vous
le voulez (3), iar în limba în care ți-e recunoscător platoul pustiu
o gramatică am declinat a tainicilor fiori
ai existenței: ție însăți nemaifiind străină, neîmblânzită încă
nescutit cum e, oh Sibila mea, de ciudățenie frumosul apoi că
, tu spui, e pătrunsă între Corabie și Necuprinsul unei viziuni
în noaptea de vară ce-ntreabă ca un strigăt cerul”

(1) – fiorul sufletului (în lb. fr. – în original)
(2) – văd că noi vom putea fi prieteni (în lb. fr. – în original)
(3) – dacă dumneata vrei (în lb. fr. – în original) – n. tr.

* * *  [aș  vrea  ca-ntr-o  seară… /  io vorrei una sera…]

aș vrea ca-ntr-o seară
să dau peste mine din întâmplare-abia născut
în gândurile tale și doar atunci eu însumi fiind
exact așa cum tu mă gândești să mă descopăr gândit
la-nceputul cuvintelor tale 

* * *  [Pe  aripile  unui  gând  te  afli… /  Sulle  ali  sei  di  un  pensiero…]

Pe aripile unui gând te afli
prietene, și spui (dar despre dimineața asta acționată
din locuri de nepătruns eu întreb

Ce știi? că e o pulbere
de scântei și că imagini frumoase
proiectează despre tine.
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* * * [E  noapte,  ceeea  ce  vezi… /  È  la  notte,  che  vedi…]

E noapte, ceea ce vezi
devine acum ziuă, acea vie limpezime
ce trezește din nou lumea la viață. Vegheat de un cer

Înstelat gerul nopții se-ntoarce-n bârlog, dezmierdări
slobozește liniștea aurorală, distilează
bruma ce picură o viziune înaripată aici jos 

Pentru  J.

MIHOLJSKO  LJETO *

Alergările obiectelor, ai spus, sunetul lor
reverberează constant, hotărât
pe mantia de gudron și stau, 
binele tău și al meu, în balamaua timpului
și-n această succesiune orbitoare
a vorbelor, în această privire radială
ce pe urmă se-nalță… și devine asemenea
unei rafale de vânt în noapte, asemenea unei furtuni. Tu, spectatoare
a aceleiași a tale sărbători, o viziune
ești chemată să evoci în lume, exactă
precum ar fi o alternare de-andoaselea
a luminii, ori a ochilor tăi. Da, alergările obiectelor

Și-apoi roțile ce mușcă asfaltul, semnul prevestitor
ai zis, încântat de un tablou desenat
de atomul versatil al unui geam, de raza vederii
întreruptă de-o rețea, pe ecran,
de nenumărate picături ovale
de ploaie. Așa desăvârșită
și-nduioșătoare-i priveliștea ce devine cumpănă
în suflet la-ntoarcere, a vieții gândului
mărturie, loc al zâmbetului ce se revarsă
din a ta dalbă carnație: se distilează ceruliu
un miholjsko din fulgerul ljeto pe malurile
fluviului tău și pe podul imaculat

* Miholjsko ljeto – Vara Sfântului Arhanghel Mihail (în sârbo-croată, în original), cunoscută la noi ca Vara
Arhanghelilor; ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, sărbătorită în ziua de 8 noiembrie 

* * *  [Fâlfâitul  unei  pene,  flexarea… /  
Il  guizzo  di  una  piuma,  il  flettere…] 

Fâlfâitul unei pene, flexarea 
unei aripi, ca înainte 
de pornirea în zbor, iată 
vortexul aerului
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Edi\ia a XXVII-a 2018

ZILELE CULTURALE POESIS

Chen Taijiu
FIRST LOVE

A canna standing there
Had been awaiting me, its flowers withering
Right there,at the same spot
But I had missed its anthesis
Its fruit were not mine
Flowers to me are not a delight
But a heartbreaking feeling that I enjoy
The day I planted you
I thought I would leave you alone
But you have grown to a thing of great beauty 
And we meet once every year

Prima iubire

O floare de la tropice
Mă aştepta, ofilită,
Chiar acolo, în acelaşi loc
Dar eu am ratat anotimpul înfloririi
Fructele ei nu-mi aparţin
Florile ei nu-mă-ncântă
Dar mă bucur că o anume simţire îmi frânge inima
În ziua în care te-am răsădit
Am crezut ca o să te las singură
Dar ai crescut precum un obiect de mare frumuseţe
Şi ne vedem o dată pe an, în fiecare an 

Mei Er
Baudelaire

You sucked all prostitutes' breasts and turned them
into wizened oranges
You twisted their arms to be dry
You saw a pile of maggots
Crawling all over a lush big tree
You were loudly singing at the twigs
With your voice resounding in the whole
nineteenth century

Your goodness was squandered just like money
Those sick and delicate flowers in the streets of
Paris
Stabbed and wounded apologists' eyes

You stroke your stick
Leading off
Your anger on woman bodies

You were crawling like that
Crawling toward a beautiful cat
For whom you have limitless tenderness
Baudelaire
Finally you had to fall in your mother's arms
Let the beginning become the end
And the end become the beginning

Mei Er
Baudelaire

Ai supt ţâţele tuturor târfelor şi le-ai stors precum
portocalele

Le-ai frânt braţele ca să se usuce
Ai văzut o grămadă de viermi
Târându-se pe un copac mare şi viguros
Noi cântam ramurilor cât ne ţinea gura
Vocea ta răsuna în tot secolul al XIX-lea

Bunătatea ţi s-a risipit precum banii
Florile acelea bolnave şi delicate de pe străzile
Parisului
Au înjunghiat şi rănit ochii apologeţilor
Îţi mângâi nuiua
Cu care începi să-ţi descarci mânia asupra
trupurile de femei

Aşa te târai
Târându-te spre o frumoasă felină
Pentru care aveai o tandreţe nemărginită
Baudelaire
În cele din urmă a trebuit să cazi în braţele mamei 
Începutul să devină capăt
Iar capătul să devină început

PoESiS iNtErNa|ioNal
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Grupul de scriitori a fost impresionat de Expozi\ia “Aurel Popp” de la Muzeul de Art[

Ioan F. Pop, Olimpiu Nu;felean, Gellu Dorian ;i Ioan
Moldovan

Scriitori `n sediul Redac\iei Poesis, inaugurat joi 
(20 septembrie 2018)

Oaspe\i chinezi la festivitatea de deschidere a Zilelor Poesis (`n prim-plan< Mei Er, Chen Taijiu, Yang Beicheng)
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Bei Ta Chen Taijiu

Mei Er Wang Guilin

Yang Beicheng Zhao Jianhua
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Wang Guilin

Reentering Jerusalem

What makes me come here once again
Unwilling to leave for a long long time
I wipe the tears on the Wailing Wall with my tears
A knife is deeply inserted into my heart

Pains without causes have descended into my body
When I reenter the pilgrim road
The cross in my heart
Collapses and breaks suddenly…

Sucking everything greedily, taking the stone 
Of the Olive Hill into arms
Again and again, I raise my humble head
Dense crosses are glimmering on the summit

I murmur: I love
Even though I will never come again

Wang Guilin

Intrând din nou în Ierusalim 

Oare ce mă face să vin iar aici
Fără să vreau să plec pentru mult timp
Şterg lacrimile de pe Zidul Plângerii cu propriile
mele lacrimi
Un cuţit e adânc înfipt în inima mea

Dureri fără motiv mi-au coborât în trup
Când m-am regăsit pe drumul pelerinilor
Deodată crucea din inima mea
Se prăbuşeşte şi se sparge… 

Sug totul cu lăcomie, iau piatra 
De pe Muntele Măslinilor în braţe
Iar şi iar, îmi ridic umilul meu cap
Cruci dese lucesc pe vârf

Murmur: iubesc
Deşi niciodată n-o să mai vin

Yang Beicheng

The Autumn Has Let off My Sadness

When you left, the sunset tortured the western rain
The heart deepening in September could not hold
the distant mountain

The delicate leaves of sunflower fell onto the
ground before the rain
The sunward heart speedily becoming older
The autumn has let off my sadness
Just like that you let off the pure pleasure of fish
and river

He who made salt melt in the sea
Was always as mute as a fish under pomegranate
tree
Pine needles penetrating dusk when a little beast
knocked without traces
“It’s better to leave before the man who will leave
sooner or later”
How free it is from worry to have a reunion only
once in a whole life
After you left, my sadness has let off autumn

---At Yao Lake, Sept 5, 2017

Yang Beicheng

Toamna lasă tristeţea să-mi treacă

Când ai plecat, apusul a torturat ploaia ce venea de
la apus
Cufundându-se în septembrie inima nu mai putea
să cuprindă muntele din depărtare
Frunzele delicate de floarea soarelui au căzut la
pământ înainte de ploaie
Inima cătând spre soarele care îmbătrânea repede
Toamna lasă tristeţea să-mi treacă
Deodată tu dai drumul plăcerii de peşte şi de râu

Cel care a făcut ca sarea să se topească în mare
A fost întotdeauna mut precum peştele sub rodie
Acele de pin pătrunzând amurgul când o fiară
măruntă a dat să intre fără să lase urme
- E mai bine să pleci înaintea omului care
va pleca şi el mai devreme sau mai târziu
Ce fără de griji e să te întâlneşti doar o singură
dată în viaţă
După ce ai plecat, tristeţea lasă să-mi treacă
toamna

--- La Lacul Yao, 5 septembrie 2017
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Bei Ta
The Unused yet Not Forlorn
Headquarter of Ministry of National
Defense in Budapest

---Written during 2009 the 29th World Congress of
Poets held in Hungary

All thorns of the hedgehog have been pulled out
Holes left and thickly dotted all over its body
The invisible cloak has been taken off
Unnecessary to be hidden in the bright daylight
Mice are digging holes in its head
Snakes sleeping in its sleeves

Due to ulceration of its intestines and stomach
Many conspiracies finally rotted in its belly
Urgent reports from borders can no longer reach
its eyes
Orders of military expeditions can no longer be
sent out

Even the dynasty protected by it
Has already become a scene at bank of the Danube
What they try to cover up
Is not only the history of invaders being invaded
While what is uncovered
Is not only humiliation no longer changible
because of honor

Bei Ta
Sediul nefolosit încă, dar nici
abandonat total al Ministerului
Apărării Naţionale la Budapesta

--- Scrisă în timpul Congresului Mondial al
Poeţilor care a avut loc în Ungaria, în 2009

Toate acele ariciului au fost smulse
Au rămas găuri şi mulţime de puncte pe trupul lui

Mantaua invizibilă a fost înlăturată
Nu trebuia să fie ascunsă în strălucitoarea lumină a
zilei
Şoarecii îi sapă găuri în cap
Şerpii îi dorm în mâneci

Din cauza ulceraţiilor de pe intestine şi stomac
Multe conspiraţii i-au putrezit în burtă
Rapoarte urgente de la frontier nu-i mai ajung în
faţa ochilor
Ordinele pentru incursiuni militare nu mai pot fi
trimise

Chiar dinastia apărată de el
A devenit deja un peisaj pe malul Dunării
Ceea ce ei încearcă să acopere
Nu e doar istoria invadatorilor invadaţi

Ceea ce se lasă descoperit
Nu e doar umilinţa care nu se mai poate schimba
din motive de onoare

Versiunea românească de Mihaela Mudure

Cartea - antologie pe care poe\ii chinezi 
au lansat-o la Satu Mare
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Mircia Dumitrescu
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TATIANA RĂDULESCU
26 De ce tu ai vrea> În voia liniștii – atunci când întorci> 

Dacă cineva ar dori să înveșmânte vreodată un fruct
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Există niște femei care torc foartea proape de marginea lumii> Am pus noiembrie pe un talger>
În conturul figurii - plăsmuite de vis

MIORIțA BACIU 
28 Refugiul perpetuu> Sens vertical> Mi-e dor
29 Solitudine> Târziu> Anotimpul tăcerii> Mă vei recunoaște

DRAGOş NICULESCU 
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54 VASILE GOGEA - Nocturnă (II)> Nocturnă (III)

ANGELA MELANIA CRISTEA
55 Street life> Last October
56 Arta@self respectului> Amprente vizuale> Zile cameleon
57 Moartea lui @> Turbulențe> Submarinul politic

58 DAN ANGhELESCU - Poemele dintr-un oraş ireal
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te povestesc pe străzile / acelui unreal city.../ cu

59 n-ar trebui să/ mai scriu/ ...poemele mă vând/ mă spun/mă povestesc/mă trădează...
ca după o lungă/ noapte de beţie/ lucrurile/ îşi povestesc

60 eram/ sunt/ rămân/ în după-amiaza unei duminici de/octombrie/ singur

GELA ENEA
61 femme fatale> imposibila stare
62 xxx> ***

MIRCEA ST}NCEL
63 atât de fragedă> bărbatul cu pieptul spart
64 în bucătăria de vară> casa cu o mie de crăpături
65 furia> alpinism în maramu’

66 ADAM PUSLOjIć - Zborul ales> O nou[ cutum[ cereasc[ (fratelui George Vulturescu)

PAOLO MARIA ROCCO 
67 * * * (Grădina de veac nouăsprezece și prozele-acelea…/ Il giardino ottocentesco e quelle prose…)
68 * * * (În tăcerea datorată lor, vorbele…/ Nel silenzio loro dovuto, parole… )

* * * (De cursul ideilor noastre vreau să te-ndepărtezi mai mult…/ Dal corso delle nostre idee voglio 
che più ti allontani…)> 1916< frisson de l’âme (1)

69 * * * [aș vrea ca-ntr-o seară… / io vorrei una sera…]
* * * [Pe aripile unui gând te afli… / Sulle ali sei di un pensiero…]

70 * * * [E noapte, ceeea ce vezi… / È la notte, che vedi…]
Pentru J. MIHOLJSKO LJETO *
* * * [Fâlfâitul unei pene, flexarea… / Il guizzo di una piuma, il flettere…]

71 ZILELE CULTURALE POESIS - Edi\ia a XXVII-a 2018

71 ChEN TAIjIU - FIRST LOVE> Prima iubire

71 MEI ER - Baudelaire> Baudelaire

74 WANG GUILIN - Reentering Jerusalem> Intrând din nou în Ierusalim

74 YANG BEIChENG - The Autumn Has Let off My Sadness> Toamna lasă tristeţea să-mi treacă

BEI TA
75 The Unused yet Not Forlorn Headquarter of Ministry of National Defense in Budapest>

Sediul nefolosit încă, dar nici abandonat total al Ministerului Apărării Naţionale la Budapesta 

77 MIRCIA DUMITRESCU
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