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D. P[curaru
Nicolae Breban, un mare sau un foarte mare scriitor?
Diﬁcultatea `n cazul lui Nicolae Breban const[ `n
a-l a;eza `n loja scriitorilor mari sau scriitorilor
foarte mari.
Indiscutabil, argumentele care `l plaseaz[ printre
marii prozatori rom]ni sunt inﬁnit mai multe dec]t
cele care eventual `i poate contesta acest statut spre
care a tins `nc[ de la prima lui carte. Oricum, a;a
cum nici la 30 de ani nu era un scriitor obi;nuit, nici
la cei 85 de ani pe care `i `mpline;te anul acesta nu
este mai pu\in ambi\ios ;i mai pu\in diﬁcil de a-l
a;eza `ntr-un tipar prestabilit. ~n nicio perioad[, de
la debut p]n[ la aceast[ "Fric[" de ultim[ or[,
Nicolae Breban nu s-a mul\umit s[ ﬁe doar un
simplu narator al unor evenimente, ci un desc]lcitor
de sistem. Cu ﬁecare apari\ie a ;ocat sau a
scandalizat, `ns[ a scrie `mpotriva scriitorului Nicole
Breban din cauza omului Nicolae Breban este un act
de barbarie cultural[, de huliganism literar.
La prima vedere opera lui impresioneaz[ prin
cantitate. Tot prin dimensiunile neobi;nuite tulbur[
;i Turnul Eiﬀel ;i piramidele egiptene ;i Casa
Poporului. ~n ciuda unui obstruc\ionism ce \ine de
politicile culturale de grup, valoarea lui a fost
suﬁcient scoas[ `n eviden\[ `nc]t s[ nu existe niciun
dubiu `n ceea ce prive;te pozi\ionarea lui `n prima
linie a literaturii acolo unde se aﬂ[ mitraliorii,
arunc[torii de ﬂ[c[ri, niciodat[ `n spatele frontului.
Nimeni, oric]t de r[u inten\ionat ar ﬁ, nu poate vorbi
despre opera lui f[r[ s[-l a;eze `n preajma marilor
scriitori rom]ni, de la Liviu Rebreanu la Marin
Preda. Uneori se arunc[ un ochi ;i la marii prozatori
universali, mai ales ru;i.
Omul este diﬁcil, scriitorul incomod. Cei care
c]rtesc `mpotriva lui o fac de regul[ verbal. Pentru
c[ `n scris le-ar ﬁ destul de diﬁcil s[ g[seasc[
argumente care s[ minimalizeze valoarea operei sale.
~ntr-o lume gr[bit[ care se informeaz[ cu
telecomanda `n m]n[ sau buton]nd telefonul, pare
normal s[ i se repo;eze c[ scrie prea lung, c[r\ile lui
ﬁind mari consumatoare nu numai de h]rtie, ci ;i
de timp. De pre\iosul timp al cititorului care prefer[
s[ citeasc[ ;apourile de pe google.
De regul[ cei care scriu mult siluiesc limba, o
supun la mari cazne. La Breban scrisul curge ﬁresc,
c]nd lin ca un lene; r]u de c]mpie, c]nd abrupt ca

un r]u de munte, care `nt]lne;te multe obstacole `n
cale, dar niciodat[ nu iese din matc[.
Se poate admite c[ un scriitor este mare dac[
inﬂuien\a lui se simte asupra altor scriitori. I se poate
repro;a lui Nicolae Breban c[ a inﬂuien\at `n r[u
anumi\i scriitori care, `ncerc]nd s[-l imite, s-au trezit
`ntr-o mla;tin[ redundant[, sucomb]nd `n propria
lor logoree? Este treba criticii ;i istoriei literare s[
fac[, ;i `n cazul lui Nicolae Breban, cuvenitele analize
;i clariﬁc[ri, s[ prezinte lucrurile a;a cum sunt.
Exist[ scriitori at]t de lipsi\i de talent `nc]t prin
imita\ie reu;esc s[ compormit[ modelul? Evident c[
exist[. Inﬂa\ia de imitatori este un fel de boal[, un
semn de oboseal[ ;i amor\eal[ a spiritului. Nu este
cazul la Niccolae Breban. Pentru c[ a deveni
brebanian presupune o asidu[ munc[, o percep\ie
special[ a realit[\ii, un sim\ al raporturilor
dispropor\ionate dintre societate ;i individ, o
societate ce pare s[ nu aib[ alt scop dec]t s[ anihileze
individul.
Nicolae Breban este un scriitor ce tinde s[
construiasc[ un sistem. Poate cel mai mare scriitor
"sistemic" din literatura noastr[. Construc\ie ample
pentru gesturi mici, pentru oameni m[run\i, ﬁecare
carte a lui arunc[ o privire global[ asupra situa\iei
"de fapt" dintr-o Rom]nie etern[ care, `n mod
constant, a `ncercat s[-;i ascund[ adev[rata fa\[,
printr-o excesiv[ ideologizare, sub atenta
supraveghere a institu\iilor de for\[ pe care nu a
`ncetat s[ ;i le dezvolte at]t `nainte c]t ;i dup[ 1989.
Adic[ `n vremea vie\ii dumisale, domnului Nicoale
Breban.
~\i trebuie un talent uria; pentru a surprinde
mecanismele subtile, piesele unui sistem politic
militarizant, capabil s[ conﬁ;te proprietatea, s[
deposedeze omul de propria lui natur[, s[ mutileze
con;tiin\e f[r[ s[ `nt]mpine nicio ripost[, nicio
rezisten\[ ﬁzic[ din partea deposeda\ilor. Totul se
`nt]mpl[ `n[untru. C]nd individul, rom]nul, se
revolt[ `;i sparge propriile bunuri, sticla de vin, url[,
`;i bate copiii ;i nevasta, `;i r[stoarn[ biblioteca, dar
`n public umbl[ cu capul plecat, la serviciu `;i
dezvolt[ un limbaj adecvat "epocii", `;i ascunde
g]ndurile `n spatele ;abloanelor.

3

Poesis

Cea mai recent[ carte, "Frica"
(Trakus Arte, 2018), personajul
principal este chiar frica. Frica
surprins[ `n toate ipostazele ei, de
la cea mai simpl[, de care omul
scap[ u;or dup[ ce se scutur[ ca
un c]ine `n lan\ l[sat `n ploaie,
p]n[ la frica p[truns[ `n oase, `n
carne, frica trec]nd dincolo de
biologic,
p[trunz]nd
;i
str[pung]nd individul p]n[ la
totala lui golire de individua\ie.
~ntr-o lume `n care ﬁec[ruia `i
vine r]nd s[ treac[ de la stadiul de
om la cel de ne-om, de la postura
de "turnat' la postura de
"turn[tor", o lume `n care ﬁecare
revolu\ionar devine la un
moment dat contrarevolu\ionar.
Frica, adev[rata fric[, elibereaz[.
Frica este eliberatoare, `n timp ce,
odat[ intrat `n marele malaxor al
Partidului, purt[toarea c[tu;elor
este singur[tatea.
Se pune `ntrebarea ce fel de lume
este aceea `n care frica elibereaz[
;i singur[tatea `nc[tu;eaz[? Este
lumea pe care Nicolae Breban o
suprinde `n toate manifest[rile ei
paranoice, o lume ce doar pare s[
ﬁ disp[rut odat[ cu sistemul pe
care l-a creat. Nicolae Breban
demonstreaz[ ca nimeni altul c[,
structural, colectivizarea „este un
fenomen” rom]nesc perpetuu.
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Anca S`rghie
Poeticitatea discursului critic
a comunicării în astral”. Valeriu Anania este panoramat
în devenirea lui şi raportat la maeştrii care au fost reper
sigur poetului arzând „pe rugul întrebărilor”.
Preocupată să ia pulsul ritmurilor poetice ale lui Horia
Bădescu, cel din Lieduri şi din Fierul Spinilor, îl
încadrează într-o anume generaţie şi în literatură în
genere, ca demersul critic să se oprească asupra a ceea
ce-l face unic, anume metaforizarea inconcretului.
Ceea ce descoperi cu încântare în eseurile Antoniei
Bodea este un anume simţ poetic al frazării în discursul
critic, ale cărui componente sunt filosofia existenţei,
responsabilitatea socială şi naţională, detectarea
filonului de autenticitate a talentului şi nuanţele
semantice ale imaginii poetice. Citindu-i cronicile, îi
simţi lumina sufletească şi deschiderea generoasă cu
care întreprinde gestul explorator. Tocmai de aceea
eseurile sale din volumul Fulguraţii oferă cititorilor
veritabile „efigii unice, cu multiple aspecte, adesea
nebănuite”, referitoare la Ioan Benche din Jocuri de
dragoste, la Stela Ianovici Costan din Nocturne
curcubee şi la Mircea Diudea din Pann sau Annais.
Este prezentat israelitul Andrei Fischof cu ale sale
volume Izgonirea din iad şi Umbletul îndoielilor sau
Prefăcuta linişte. Alături, Rodica Marian semnând
volumul Chipul şi asemănarea, pentru ca lui Gavril
Moisa, cu tact şi intuiţie să-i panorameze Strigătul
tăcerii, Identitatea umbrei şi Vânzătorul de vise,
totalizând 7 ani de prezenţă creatoare publică. Pe Aurel
Rău îl surprinde nu numai în ipostază de poet, ci şi de
memorialist, iar Iulian Patca este autorul poemelor de
dragoste din volumul Să vii şi mâine. Un spornic popas
face Antonia Bodea oprindu-se asupra versurilor
Persidei Rugu din volumele Desculţă în iubire şi
Faraonul albastru, cu poezii pline de frumuseţi.
Eseurile acestei antologii depăşesc prerogativele
criticii de întâmpinare, autoarea denudând alchimiile
sufletului dintr-o perioadă mai largă a teritoriului
literaturii contemporane, una abordată după propria
intuiţie axiologică, în măsură să pună în talerul
judecăţii critice plusuri şi minusuri ce duc spre o
încadrare estetică autentică.
Mai rar o asemenea ureche ţinută neîncetat pe
pământul reavăn al creaţiei condeierilor contemporani,
ca să depisteze sevele venind din adâncuri. Numai
astfel valoarea scapă de povara balastului pe care
criticul îl simte cu o busolă sigură. Tensiunea lirică a
textului poetic se transmite intact în discursul ei critic,
un joc secund seducător. Cărţile de critică literară ale
Antoniei Bodea mai mărturisesc voia autoarei de a fi
între semeni, o conştiinţă trează, antrenată în căutarea
şi apoi în cercetarea filonului de autentică frumuseţe
artistică. Deloc facilă, această misiune.

Poet, critic literar şi, nu în ultimul rând, profesor
care a transmis la zeci de promoţii de elevi tezaurul
făuritorilor de frumos întru cuvânt, Antonia Bodea
dialoghează atent şi responsabil cu confraţii ei, scriitori
clujeni, îndeosebi, împlinindu-i pe ei prin recenziile
scrise sau prin prezentări orale, dar nu mai puţin
îmbogăţindu-şi propria experienţă creatoare, aşa cum
se vede în cărţile ei, intitulate Bunavestire (poezii),
Editura Eurograf, Cluj-Napoca, 2007, Fulguraţii,
(eseuri), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012, Printre
file, (eseuri), Editura Napoca-Nova, 2016, Gravuri pe
obrazul clipei. Profiluri literare, Editura Limes,
Floreşti, 2016, Fulgerări în zenit (poeme), aşadar
versuri şi eseuri într-o simbolică alternanţă. Citind cărţi
ale confraţilor, într-un program de generoasă proiectare
a luminii asupra valorii lor reale, autoarea recenziilor
recurge la repere axiologice sigure într-un peisaj
fluctuant ca cel prezent, în care editurile au renunţat la
orice grilă valorică, publicând, cu rare excepţii, pe
motive pecuniare orice şi oricum scris. Preocupată să
definească litera măiastră a cărţilor, Antonia Bodea
intuieşte adevărul că arta ca produs al jocului superior,
liber de necesitate, devine veşnică; jocul creativ şi nu
cel imitativ este spaţiul unde imaginaţia cucereşte
necunoscutul şi-l propune raţiunii şi conştiinţei care-i
dau consistenţă. Câte cărţi citeşti, atâţia oameni
cunoşti, atâtea lumi descoperi”. Este mărturisită
fascinaţia pe care criticul literar o încearcă în exerciţiul
de a lumina „miezul de divinitate picurat în slovă”,
cum se confesează doamna Bodea în Cuvântul
autorului la vol. Gravuri pe obrazul clipei.
A trăi între vitraliile multicolore ale poeziei este
pentru Antonia Bodea un modus vivendi, unul
autentificat de ani buni în scena literară transilvană,
unde evoluează în manifestări culturale la ClujNapoca, Deva, Bistriţa, Sibiu, Alba-Iulia etc. O
dovedesc cărţile ei de eseuri, cele mai reprezentative,
adică Fulguraţii, Printre file şi Gravuri pe obrazul
clipei. Profiluri literare. Citindu-le cu real interes, am
avut revelaţia faptului că Antonia Bodea face din gestul
critic o responsabilitate existenţială, ea creând nişte
„măiestre medalioane” ale scriitorilor aleşi după o
busolă proprie. Dacă ne îndreptăm atenţia asupra
volumului de eseuri Fulguraţii, numim aici pe Valeriu
Anania, cel din Rotonda plopilor aprinşi, pe care –
mărturiseşte autoarea – „o port cu mine ca pe un
talisman”, din poemul dramatic Mioriţa şi până la
volumul Poeme, tipărit la Edit. Limes în 2006, unde
„efigia poetului îşi arde flacăra lumânării din Psalmii
lui David prin chinuitoare căutări argheziene, spre
chemarea blagiană a glasului mumelor, la ritmul tainic
al descântecului popular până la originala străluminare
5
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Silviu Gongonea
Curajosul debut poetic românesc al Denisei Crăciun
asociative ale lui Lautréamont, decât fronda
electrizantă din prozele poetice ale suprarealiştilor
şi, ca să fim cinstiţi, nici decât minimalismul
autentic, transfigurator al congenerilor ei. Ca forme
de dislocare a banalului regăsim mediumnitatea,
hazardul obiectiv şi dicteul automat, fără ca, totuşi,
autoarea să fi aderat la o poetică anume, dovadă că
universaliile (poetice) îi sunt la îndemână.
La un alt nivel, trebuie spus că mesajul poetic
intră în concordanţă cu ordinea textuală, astfel încât
putem vorbi despre o sacralitate a sa care se
identifică în cele din urmă cu sacralitatea textului,
fapt ce este relevat de vizitarea unei simbolistici
biblice, cum ar fi Cuvântul sau Logosul, sinonime
cu creaţia şi cu întruparea ei sub această formă.
Astfel se întâmplă ca tonul la care ajunge poeta să
fie, totuşi, cel oracular sau să îmbrace haina
sapienţială.
În aceste condiţii suntem tentaţi să vedem partea
mistică, ostentativ-demonstrativă din volumul de
faţă, ceea ce nu ar fi potrivit cu organizarea textuală
în ansamblu şi nici cu finalitatea ei. Mai degrabă,
Denisa Crăciun practică o mistică a poeziei, prin
ocultarea şi ambiguizarea filtrelor livreşti. Aş mai
adăuga numai că poeta, neinterasată de ierahiile
literare, propune, în acelaşi timp, o alternativă, asta
oarecum şi ca o provocare, de întoarcere la o poezie
a stării. Cât va reuşi să-i smulgă acesteia din urmă
şi, deopotrivă, limbajelor inovatoare rămâne de
văzut: „hoinăream pe străzi cu degete pustii/ care se
uitau la noi/ prin crăpăturile pavajului/ cum călcam
peste cuvintele crescute/ după ploaie ne ascundeam/
în gândurile noastre au cântat cocoşii/ aici atât de
departe de casă/ vai, dacă am putea ajunge/ fie şi
numai pentru o clipă din nou în odaie/ iată s-a pornit
vântul şi frunzele tind să respire/ peste umbre fiecare
pas e un ceas/ în ploaia de stele dormi între cer şi
pământ/ mâine ne vom trezi acolo/ în odaia de la
drum/ cu mâinile pline de grămezi de cuvinte
nestemate/ miros de busuioc sfinţit şi de cărţi vom
respira/ iar deasupra noastră aerul camerei/ ne va
hrăni cu zboruri împărăteşti/ câinele va lătra la
îngerii căzuţi/ şi toţi trei prin gaura cheii/ ne-om
strecura din când în când/ în lumea din afară“. (Haihui plecasem într-o lume).

Plecată de ani buni din România în patria lui A.
Breton, într-un fel pe urmele lui Tristan Tzara, Ilarie
Voronca, Gherasim Luca şi a multor altora, Denisa
Crăciun, care este şi o excelentă traducătoare din
limba franceză – cea mai recentă ispravă de acest fel
este antologia în limba română a poetului Salah
Stétié, Cealaltă parte arsă a celui prea pur/ L’autre
côté brûlé du très pur (Ed. Timpul, Iaşi, 2018), în
selecţia sa şi cu o prezentare cât se poate de
cuprinzătoare ce poate fi citită şi ca un pilduitor crez
poetic personal –, nu se află la prima apariţie
editorială cu Incipit vita nova, pentru că publicase
acum paisprezece ani un prim volum de versuri în
limba lui Baudelaire intitulat Cenuşa şi focul fiecărei
vieţi, rod el însuşi al unei experienţe franceze în
cadrul unor ateliere de creaţie pe când era
mansterandă.
În respectivul volum, autoarea îşi trasa cât se
poate de limpede direcţiile de forţă ale poeziei sale
care putea părea atunci, ca şi acum, anacronică,
departe de sintaxa tranzitivă a poeziei la început de
mileniu, cel puţin la noi. Era acolo o ipostază de care
suntem nevoiţi să ţinem cont şi anume cea care se
foloseşte de o privire suprareală, instanţă ce poate fi
înţeleasă ca „instrument“ de pătrundere în straturile
realităţii, ale unei sub- şi suprarealităţi pe care nu
doar le scrutează, ci le pune într-o ordine conformă
sinelui.
Deşi poate părea revolut, pentru Denisa Crăciun,
poezia trebuie să fie rodul unei înaintări personale,
filtrată, însă, printr-un fond cultural, stratificat
textual şi simbolic, aspect care se observă cel mai
bine prin detaşarea de concreteţea logică a realului.
Acesta, atât cât poate fi recuperat ca reziduu al unei
dispoziţii pregătitoare – îmi vine să o numesc
premeditativă – este plasat pe fundalul unei
mitologii personale, deşi aici abundă un substrat
mitic şi arhetipal pe care Denisa Crăciun ştie să îl
integreze aproape insesizabil în discursul poetic.
Ambiguitatea poeziei sale vine ca un dat firesc, ca
joc mallarméan în primă istanţă, ca act de limbaj,
dar ca atitudine în faţa existentului, poezia sa este
tributară nocturnului meditativ, încifrat, romantic,
cu prelungiri în (neo)suprarealism.
Poezia ca aventură „prin mlăştinoasele arătări ale
somnului“ (Stabat mater) se înrudeşte, în genere, cu
limbajele poetice în sine ce sunt rezultatul dereglării
instanţelor ordonatoare. De fapt, aceast tip de lirism
nu este cu nimic mai prejos de îndrăznelile
6
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George Vulturescu
De ce cânți frumoasă privighetoare? (Andreea H. Hedeș)
Andreea H. Hedeș (n.1977) a publicat două cărți
- una de poezie, în 2017 (Orele aspre) și una în care
își strânge cronicile literare (Cele mai frumoase.
Șapte ani de recenzii, Ed. Neuma,2018) care pot fi
citite și separat, dar, chiar dacă am presupune că una
ar fi fost scrisă cu mâna stângă iar cealaltă cu mâna
dreaptă, nouă ni se par complementare,mai ales că
recunoaștem ”sigiliul” poetic în această ”profesiune
de credință” din ”Cuvântul autorului” - ”...Sunt
texte scrise cu reverență față de actul de creație,cu
înțelegere că o boală învinsă pare orice carte, cu
încredere în proverbul care spune că dacă ar cânta
doar păsările măiastre pădurile ar fi prea tăcute,cu
empatie față de truda de a accede la eternitate,prin
această vulnerabilă formă - cartea...”(Șapte ani de
recenzii, pag.5).
Simți, la tot pasul, că poetul este deasupra paginii
altui poet, că îl însoțește în ”cercurile lui de lumină
și de întuneric”(p. 6) pe un traseu dusîntors,complet,de la text - purtând încă roua lui pe
picioare - spre nimbul ideii ,de unde se-ntoarce
îmbogățindu-i luturile precum ploaia norilor.De
aceea sunt pagini în care ”judecata critică” se
lichefiază,luând
temperatura
poemului
citit,continuându-l pe cont propriu - ”...Intregul
volum este un dans, uneori sabatic, tantric, șamanic
sau dans sacru sufit, dans nupțial, dans între eros și
thanatos, între om și animalul care zace înlăuntrul
lui, între om și sacralitatea sa latentă,un dans între
om și bestie,între bestie și înger, un dans cu
frumusețea a cărei pecete însemnează tainic toate
lucrurile, inclusiv sau, poate, mai ales cărțile de
poezie...”(Psaltirea lui Mihail, p. 238). Sau - ”...ca
pentru un banchet divin, poemele și lumile ce trăiesc
în ele sunt blânde alcătuiri de faguri, bijuterii
delicate din sclipiri de miere.Impletirea aceasta între
dantela de aur și realitatea feroce dau echilibru și
viață volumului, învățându-ne că ”floarea și tigrul
sunt totuna”... (Floarea și tigrul, p.334)
Deși pare a ezita să-și însușească termenii critici
(”cronicar literar”, ”întâmpinări”, ”recenzor”,
”cronicarul de întâmpinare”) autoarea se mișcă cu
precizie printre autori - diferiți ca generație -,de la
Ana Dragu,Casandra Ioan,Val Chimic spre generația
lui Ion Pop,Mircea Muthu, Horia Bădescu.”Harta”
dantelată este una a ”preajmei” - grupul de poeți din
Bistrița,din Cluj Napoca și câteva figuri ale zilei
contemporane din București. Liniile cu care își
demarchează teritoriile pe care le investighează

Andreea H.Hedeș se adaptează,din mers,de la o
tipologie la alta,ferind notațiile de platitudine - sunt
linii ferme trase cu precizie (”...prozatorul,de această
dată, nu dă tot ce poate în acest roman, pentru Dan
Coman este un debut pripit,deși ar fi putut să fie un
debut care ”să rupă gura târgului”.../Elegiile de la
Solitude, p. 42), sunt linii care se topesc în
pensulații aquatice (”...poezia Doinei Ioanid îmbracă
zidul de umbră al singurătății și melancolieii cu
frunzișul discret și elegant desenat al poemelor sale
detalii învăluitoare de gând crud- o iederă de
caolin”/Iedera de caolin, p. 50) și tușe grele, șiroind
de culoare, care fixează trăsăturile unui ”portret”
vivant, greu de uitat - ”Frumos și nebun, trimbulind,
deși o neagă, Mircea Petean a adunat în acest volum
o poezie colțuroasă și colțoasă,în tânăr buiestru, în
ciuda maturității temelor. Pe un ton intransigent și
feroce ori meditativ ori meditativ și elegiac, Mircea
Petean scrie așa cum vorbește - verde-n față, căci
cine scrie,se scrie...” (Poezie verde-n față, p. 18.).
Dacă deliciile (estetice) ale acestor pagini se
întrevăd mai bine când autoarea renunță la...
uniforma ”criticii de întâmpinare” și se plimbă liberă
printre grădinile brăzdate de ”cărări care se bifurcă”,
din cărțile contemporanilor. E în aceste pagini o
analitică dezinvoltă în care predilecția pentru ars
combinatoria și citatul semnificativ fac casă bună cu
tâlcurile ”zen” și cu răbdarea înălțătoare pentru a
detalia japonezării și a desface nodurile unor țesături
(desigur - ”una pe față și una pe dos”) liricoprozaice. Andreea H. Hedeș nu încearcă să smulgă,
cu sila, o viziune proprie din textele cu care se
întreține, cât caută acel ”humus viu” (cum l-a
denumit E. Pound) din care se naște poezia celui
învestigat. Trimit, cu folos, cititorul spre câteva
titluri sugestive - Join Me in Death (despre Teodor
Dună, p.36), Spiritul sau strigătul (despre Olimpiu
Nușfelean,p.138), Ochii larg deschiși (despre Ioan
Es Pop, p.141) sau Peisaj cu poet și înger (despre
Ion Mureșan, p. 285). Nu e de loc prea puțin pentru
cineva care știe că ”activitatea de cronicar literar
înseamnă să tai lemne și să cari apă de la fântână, ca
în povestea zen...”(p.5).
xxx
După două volume publicate (Cartea cu
Fluturi, 2008, Aritmii, 2015) comentatorii au
remarcat deja substratul religios al poemelor
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semnate de Andreea H.Hedeș - la Dan Cristea poezia
ei e ”un loc de rugăciune”,la H. Gârbea e relevată
”căutarea (și găsirea) sacrului în profan”, iar la
Constantin Cubleșan putem afla că ”atitudinea
religioasă” pare susținută ”de o căutare a
inocenței”... Șablonul pare să fi fost deja tras trebuie să ne adaptăm?
Am fost luat și eu de ritmul alert al versurilor din
Orele aspre (2017)...Pare că nu te poți împotrivi
acestei șfichiuiri de ploaie oblică - ”cad/ca o
vită/îngerul meu/care mă iubește/nu e îngerul cu
harpa/nu e îngerul cu cartea...”(De oboseală).E un
înger care ia pielea de pe trupul tău ca să ”învelească
cărțile sfinte”.Așadar - un scris jupuire.Totul e
răsturnat,de la început,din semantica ecclesiastă îngerii sunt purtătorii focului,se cred ”fulgere”.Dar
poeta e necruțătoare știind câte rugăciuni îndreptăm
spre ei - ”nu/le zic/sunteți grămăjoare de rugăciuni”
(Pentru cine cad ploile). In alt loc - degetele sfinților
”se făinează/îndată ce ating/cartea...” (pag.8).
Desigur,motivul ”cărții de piele” este cel din
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul (”cerul s-a dat
în lături,ca o carte de piele”/Cap.7,14).Si în
Apocalipsă și în viziunile lui Iezechiel (Cap.3,3)
cartea trebuie ”mâncată” - ea îți va amărî
pântecul,dar pe buze vei simți ”miere”. Dacă faptele
istoriei trebuie redate de apostoli, și scriitura
poetului trebuie rostită, cântată pentru alții. Ești
pregătit să scrii,pare a ne întreba autoarea - ”se
dau/pagini/la o parte/răsfoind viața/filă cu filă/te vei
depărta/sau te vei așeza/în carte?”(Încet). Nu e o
”rivalitate demiurgică” în aceste poeme (”pentru
ce/o ultimă luptă”, p. 62),doar o neostoită dorință de
a afla,de a înțelege de ce totul este răsturnat,aici pe
pământ,de ce zeul nu mai este acela al ”iubirii” din
cărțile sfinte,ci a devenit ”Zeul cel Crunt” care ”ne
culege ostatici/și ne pune-nainte/cupa cu
otravă/veniți de luați iubire” (Noi lepădații).
Versurile poetei nu poartă însă mierea pe buze,
sunt rostite scurt, ferm, sentențios, sunt doar verb și
substantiv (”ceață și fum/temeți-vă”/Am auzit,sau ”și am văzut/ești o falcără/...tremur”/te-am
privit),sunt lutul moale al plămădirii.
”Orele aspre” ale poetei nu sunt ore de rugăciune
din chilii,sunt ore colțoase (”am voie să urlu.../ca
lupii să urlu...), psalmul devine antipsalm - ”să-ți
cânt psalmii/lupește/îngăduit îmi e/Doamne?”
(Doamne). Tăgada poetei e la fel de puternică
precum credința. Tăgadă și credință de Iov. Rar poți
întâlni astăzi, între limbajele contemporane, antipsalmi atât de viguroși precum în poemele acestei
cărți. Exemplific cu ”Batjocorirea lui Iisus” versurile cad scurt, precum loviturile de de lance ”...știu știu/în penumbră e liniște/iartă-mă/doar/mie frică și frig/ca nicicând...” (pag. 68). Meșteșugul
”înălțării spre cer” este ”arta” pe care o caută poeta

Pentru cine cad ploile
întreabă sfinții
pic pic pic
pic pic pic
pi că tu ra
de apă rece
pe țeasta lor
sfântă și ivorie
nu e ploaie
le zic
e picătura chinezească
și se aude o goarnă
un tunet
un trăznet
sfinții albaștri
iridescenți
noi suntem fulgere
noi suntem fulgere
nu
le zic
sunteți grămăjoare
de rugăciuni.
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- ”fără a cunoaște nimic/din arta marilor maeștri”
(p.68).
O ”artă” grea, pe care a putut-o înfăptui,pentru
noi toți, doar Iisus. Tensiunea finalului mă lasă
purtat spre paginile capitolului V, ”Marele
Inchizitor” al lui Dostovievski. Să ne amintim scena
din Piața orașului Sevilla. Alioșa îi povestește lui
Ivan ”poemul” său în care Iisus ”în nemărginita lui
îndurare,voia să umble din nou printre oameni cu
chipul pe care-l purtase...”Precum Marele
Inchizitor,care îl recunoaște în mulțime,poeta
imaginează o scenă de o rară vibrație și de
”omenesc, prea omenesc” - ”Il caut/ca unul din
mulțime/privind cu neputință/chipu-i senin/înălțat
spre Tatăl/sigur de iubirea Sa/departe de el calvarul
unei alegeri/teama de lume/mulțumesc nu...”
(Batjocorirea lui Iisus).
Totuși, fundalul psalmic nu juxtapune un fățiș
Eu-Tu (în sensul lui Martin Buber), o sfâșiere care
să nege preopinenții.Negativitatea mistică se
transferă spre o clipă ”zero”, încărcată de divinitate,
a începuturilor. Rivalitatea demiurgică își are
originile într-o ”rea” despărțire a luminii de
întuneric. ”Zeul cel Crunt” este întunericul, cu toate
foile lui de ”ceapă”(metoda G.Grass) putredă a
”veșniciei” - ”Intunericul /e în mai multe rânduri/de
întuneric/întunericul
de
miere/întunericul
moale/întunericul de oțel/întunericul de scrâșnet/de
ficați și de fiere...”(pag.17).Singurătatea omului în
”orele aspre” e o ”rugăciune pe întuneric” (pag.13),
chipul fericirii e negru (pag. 24, Și omul),nu
”moartea” e spaima omului, ci ”depărtatul
întuneric/limbile zeilor negrii” (Cel Preaînalt).
Poezie a crizei existențiale, a unui eu vulnerat pentru
că nu poate ieși din ”cercul” întunericului (”și care
lumină/din lumină/și pentru cine/și pentru
ce/Doamne?..”/pag.22),
versurile
sunt
amare,impregnate de acest leit-motiv - ”vezi
întunericul?/simți întunericul?” (Îngerii tac). Fiecare
vers e un vehicul care mută întrebările diurne în
imagini negre - sinceritatea este repede strangulată
de ”oboseala” (dogmelor și obligațiile cotidiene)
omului încovoiat de ”ore aspre” (vezi replicile
inocente ale copilului din secțiunea ”Trepte”).Este
un ce tragic al existenței în această carte pe care
poezia congenerilor rar îl pot surprinde - ”se poate
cânta pe întuneric?”. Constituit retoric,poemul
(antologic,spunem noi) nu e o blasfemie,cum nici
tânguirea lui Iisus de pe cruce (”de ce m-ai părăsit,
Doamne, de ce m-ai părăsit?”) nu e o anatemă.
Andreea H. Hedeș edifică aici o ”ars poetica” a
medierii orfice dintre om și poet (”privighetoare”)
sub un cer mincinos - ”de ce cânți/frumoasă
privighetoare/înșelătoare/lucirea
stelelor/amăgire/lumina lunii/întunericul mincinos/
de ce cânți/frumoasă privighetoare/în lunga
noapte/de ce cânți?” (De ce cânți).

Noi lepădații
mâncați de vii de singurătate
cântând ne așteptăm sfârșitul
noi cei lăsați în urmă
pe câmpul de luptă al dragostei
și se cutremură tăișul ierbii
coiful de mireasmă al florilor
scutul de blană neagr-al pământului
sângele nu mai picură
și rănile se oblojesc
pe roze obrajii
dulceață pe buze
vine El
Zeul cel Crunt
și nu mai avem unde fugi
și nu mai putem lupta
vine El
și nu culege ostatici
și ne pune-nainte
cupa cu otravă
veniți de luați iubire
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Ioan Nistor
Poeme libere luminând Subteranele docliniene…
Când am primit cele două volume ale poetului
reșițean Octavian Doclin, Răsaduri (Gordian, 2017)
și Poeme libere (Gordian, 2018), primul gând cam
orgolios ce-i drept a fost să văd ce ecouri nordvestice, oșenești mai exact, persistă în memoria și
în poezia lui, știut fiind că Oașul, spațiu predestinat
liricii, e locul unde autorul a profesat mai mulți ani
la rând și unde s-au născut feciorii săi, într-o veche
localitate dăinuind lângă turnul de cretă al Mănăstirii
din Bixad. Spunea într-un interviu că Țara Oașului
îi „pulsează un anumit sânge, ascuns sau mai la
vedere, în venele ființei (…) pământești sau în ale
câte vreunui poem”. Nu le-am identificat acum, dar
cred că le voi regăsi în alte cărți pe care tatăl celor
doi feciori, Ionuț și Vian, născuți oșeni, le va semna.
În legătură cu ambele plachete, se impune
precizarea că sunt însoțite de prefețe și postfețe
ample semnate de Ion Pop, Mircea Bârsilă și
Tudorel Urian. Mai mult, în fiecare plachetă este
utilizat rațional rostul clapetelor, care reproduc utile
și interesante decupaje din referințele critice
semnate de: Marian Barbu, Alexandru Ruja, Adrian
Dinu Rachieru, Maria Bologa, Maria Nițu, Mircea
Martin. Sunt dovezi ale receptării atente a poeziei
lui Octavian Doclin.
De la bun început, în paginile celor două volume,
identificăm un motiv recurent drag autorului,
subterana, un univers dramatic unde explorările
adevărate sunt cele ale poeziei. Subterana o putem
interpreta ca un interval al căutării, al uitării de sine,
timp sau răstimp când memoria înregistrează doar
esențele. Este momentul scufundării în adâncurile
necunoscutului, nu oricum, ci „cu văz și auz”, și de
acolo se poate aduce la suprafață perla versului,
după cum tot de acolo poate începe popasul etern.
Subterana e răscrucea unde e posibilă și viața și
moartea, este limita dintre a simți și a nu mai fi.
Subterana docliniană este, așa cum spune
Alexandru Ruja, un „ciudat amestec de paradis și
infern”.
În Răsad (1), poetul are ideea de a compara
timpul părinților cu timpul fiilor și ajunge la
adevărul cunoscut, dar tulburător în momentul în
care îl pipăim cu mintea, că cele două intervale nu
sunt niciodată egale. Poemul e o meditație pe tema
timpului, o retrospectivă de la înălțimea unei vârste
clătinate dramatic de incertitudini. Nu putem decupa
timpul propriu din timpul fără sfârșit. Nu suntem
independenți, rupți dintr-o linie a vieții, ci verigi

într-un lanț uman care a început și care va merge mai
departe. Poemul e o imagine plastică a
interdependenței dintre generații. Ce devine un
părinte care moare tânăr pentru fiul său care-l
„depășește” ca ani. O inversare de roluri e
inevitabilă: „pe când trăiau / și eram mai tânăr
decât ei / le spuneam Dumneavoastră / acum de sar trezi / ar fi mai tineri ei decât mine / oare mi-ar
putea spune Dumneavoastră /cine în locul cui ar fi
/ pe sub-pământ / dâre de stele ard de la
Dumneavoastră la Dumneavoastră”.
În aceste coordonate, poezia devine ecoul
„scrijelit” al timpurilor însumate în tolba celui
miruit să scrie: „însă ce i se pare mai important
acum / este că poemul pe care îl scrie / în această
clipă se naște pe o hârtie / dintr-un copac dintr-o
altă pădure / al cărei nume a fost scrijelit / sub
formă de cruce / pe inima unei vieți anterioare.”
(Pădurea, în Poeme libere, p.35). Poezia este făclia
care îmblânzește întunericul compact la „ieșirile din
Subterană”. Despre muncile creației și ale facerii
poemului, elocventă e poezia Biciuirea (II). Poezia
nu se poate înălța pe temeliile uitării. Spune poetul:
„uitarea nu este un privilegiu al celor dăruiți cu
puterea remușcării” și, la drept cuvânt, acesta e
adevărul. Sensul tuturor celor scrise, de la semnele
petroglifelor la printuri, a fost acela de a sabota
tentaculele uitării. Uitarea fiind și taină și monstru.
Nu numai pentru ființa individuală, pentru cei careși biciuiesc „poema”, ci pentru toți cei care conștient
sau nu încearcă să suprime mișcările tectonice ale
memoriei: „Dacă îți propui să uiți / atunci memoria
veche / va naște o altă memorie” (Biciuirea (II), în
Poeme libere, p. 34). Nu există o memorie care ar
trebui să fie sufocată și alta care merită să acapareze
totul. Pentru că ființa rezultă din integralitatea
experiențelor, fie ele trăiri paradisiace sau
coșmaruri, angoase, halucinații, torturi. Nimic nu-i
poate fi indiferent poemului. Nici chiar subterfugiul
strategiilor hitlene: „Mai puternic devine poemul /
când rămâne singur / părăsit de poet / mai singură
este poema / când poetul fură din puterea poemului
/ dăruindu-i-o // și așa se odihnește poetul / visând
și jucând la două capete deodată.” (La două capete,
în Poeme libere, p.38).
Lui Octavian Doclin, poemele îi prilejuiesc
momente de meditație pe „malul” timpului curgător
pe care Cerul i l-a dăruit, timp care s-a scurs și se
mai scurge prin sufletul său nedumerit și interogativ.
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Poemul scurt. El preferă surprinderea esenței,
opțiune specifică șaptezecismului. Violența
limbajului e minimă, doar atâta cât să-i sublinieze
vigoarea: „Dar mai lasă-le dracului / de poeme
lungi / îmi zise / ele sunt ca niște copaci înalți / în
care stau păsările / și fac căcăreze / după ce le-au
mâncat poamele / la care tu nu poți ajunge / din
când în când / mai scapă din ciocul lor tocit / din
vârful stufos / vreun sâmbure / și astfel se face / că
din el răsare / cu tulpina scurtă / dar puternică /
precum a vișinului meu din oborul casei / poemul
scurt” (2. Poemul scurt, în Răsaduri, p. 44). Acesta
e universul poetului, oborul casei, legătura
complexă cu toposul nașterii. În acest sens sunt de
înțeles și cele câteva elemente lexicale de sorginte
populară, care aduc savoarea subdialectului
bănățean, a Banatului de pustă și a celui de munte,
după cum însuși poetul ține să ne explice.
O altă marcă a poemelor docliniene este
înlocuirea eu-lui liric cu un el-oglindă, detașarea
permițându-i o mai pronunțată autenticitate.
Disocierea e biografică, între liceanul Chisăliță și
poetul Doclin, după cum și vinpelinul înseamnă întâi
dulcele, apoi amarul. Persoana a treia este mult mai
dispusă a recepționa penitențele și biciuirile
invectivelor unui spirit justițiar, sau al unui arbiter
elegantiarum: „Toată viața / a fost lăudat și
binecuvântat chiar / spre nedumerirea celor din
preajmă / care cunoșteau bine ce făcea el / până la
căderea în subteranele lui blestemate / prin care își
bătea joc de tot și de toate / (dar numai de cei
apropiați) /…/ și toți cei care-l întâlneau după
ieșirea / din subteranele lui cu care se mândrea / nu
înțelegeau de ce afișa cu atâta ostentație / la fel de
egal demnitatea / frica și lașitatea / tuturor celor
nedumeriți le răspundea nepăsător / citiți poemul
acesta și veți aproape înțelege.” (Biciuirea, în
Poeme libere, p. 32). Desigur, aproape am înțeles!
Și mai înțelegem că Subteranele sale nu sunt cele
din amintirile lui Dostoievski. Altceva este poetul
Octavian Doclin, cu toate motivele pentru care îl
iubim așteptându-i alte și alte plachete. Recentele
sale volume, Răsaduri și Poeme libere, se adaugă
unei opere pe care a clădit-o ani și ani la rând. Sunt
două piese importante în ceea ce numim opera
literară împlinită a unui poet important din zilele
noastre.
În final, mai este de amintit că într-o Mărturisire
care precede Poemele libere, semnată cu inițialele
O. D., vorbește despre restricțiile pe care și le va
impune de a mai publica până în 2020, când va
deveni septuagenar. Nu și de a scrie. Anunțul,
insolit, solicită de pe acum fraternul „La mulți ani!”,
cu convingerea că recoltele subteranelor vor fi, ca și
până acum, bogate și frumoase.

Scotocește prin „realitatea interioară”, răsfoiește
„cartea în care nu se spune nimic” și acuză „graba
cu care se consumă viața”, pentru a constata că
„nimic mai limpede / nu poate fi decât moartea /
atunci când ea însăși e condamnată / la întemnițare
pe viață” (Realitatea interioară, în Poeme libere,
p. 27).
Constatările sunt general-umane, deși evocă
experiențe personale ușor de recunoscut, cum ar fi
prietenia cu poetul Petre Stoica, vizitele „la Marga”
pe care cititorul nu-l cunoaște, dar îl adoptă. De
altfel, foarte multe poeme sunt datate sau dedicate,
semn al relației dintre creație și realitate. Uneori
biografia personală e trucată, alteori violent realistă,
așa cum este poemul Pășunile verzi, pe care,
șugubăț, și-l dedică sieși. Versurile par fragmente
dintr-o mărturisire sub patrafir, o narare a
momentelor trecerii pe cărările subteranei. Un scurt
citat: „Este spre seară. Stau pe bordură / ca pe
marginea vieții / sau a morții. Îmi sunt / tălpile
picioarelor amorțite. Nu le / mai simt nici dacă le
pocnești / cu ciocanul pneumatic, vorba / aceea.(…
)” (Pășunile verzi, în Poemele libere, p. 59).
Octavian Doclin are universul său liric ușor de
recunoscut, după cele aproape cincizeci de volume
de poezie. El nu se raliază curenților și curentelor,
merge pe drumul propriu, își cercetează singur
subterana pe firul unui izvor adânc, asemănător
celor de pe malul Cernei, cu galerii care te pot
înghiți, dar și expulza dacă accepți limitele
energiilor sufletești, un fir de izvor nici fierbinte să
te opărească, nici rece să te înghețe, dar care te
revigorează și devine sursă a vieții și a poeziei.
Un poem întru amintirea poetului adormit întru
Domnul, Pete Stoica, este intitulat sugestiv
Simbolia, cu „s” în loc de „j”, semn că trebuie să
căutăm simbolurile și dincolo de învelișul
aparențelor. Se vorbește de o realitate reală și despre
o i-realitate a realității. Evocarea poetului (prietenul
și rubedenia) atât de cunoscut și misterios în același
timp, Pete Stoica îi oferă prilejul de a căuta știuca
flămândă „numai de noi știută / (ascunsă / vicleană
/ printre trestii la doi pași / de mâluri și mistere
aburoase / la pândă neagră stă și-așteaptă / cu gura
ei de aur / să-nghită basmul peștișorii // la mal seaude fâșâitul nopții / se sparge apa / știuca s-a
închis în burta lunii) / căreia îi aruncam atât de des
/ cuvinte-râme prinse în undițe de argint / ținute
peste iarnă în sticle Strong” (Simbolia, cu dedicația
„În amintirea Nănașului nostru, Petre Stoica”, în
Poeme libere , p. 68).
Dacă vinul se limpezește în beciuri adânci iar
versul în subterane grele, se poate spune că Octavian
Doclin preferă limpezimea poemului scurt, rezultat
întocmai, opțiune pe care ține să o explice și o face
foarte plastic într-un poem pe care-l intitulează
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Gligor Haşa
Urme de condei, de Camelia Ardelean
La editura “Armonii Culturale” din Adjud,
judeţul Vrancea, în 2018, Camelia Ardelean publică
un volum (Urme de condei) inedit prin concepţie,
îndetoate cuprinzător prin conţinut – prefeţe, cronici
de întâmpinare, note de lectură, editoriale şi
interviuri.
Îndrăzneala, în cazul Domniei Sale, ţine de
experienţă şi vârstă, căci numai aşa se explică
diversitatea lecturilor, speciilor şi genurilor
abordate, respectiv prezentarea în carte a unor autori
consacraţi, alături de condeieri diletanţi, aflaţi la
primele sau la mai multe cărţi.
Trecând peste toate acestea, cartea Cameliei
binemerită atenţie prin judecăţile valorice pe care le
însumează, prin atenţia pe care o acordă Provinciei
Literare, prin aprecierile cumpănite despre care
vorbesc, în ultima vreme, istorici literari de
prestigiu, precum Mircea Popa, Nicolae Manolescu,
Alex Ştefănescu, Nicolae Băciuţ şi încă alţii. Unii
dintre aceştia s-au aplecat cu laude asupra poeziei
Cameliei Ardelean, apreciind uşurinţa cu care
versifică, în vers clasic, pe vechi teme şi motive, cu
aleasă simţire şi profunde trăiri, atenţia de care se
bucură în prestigioase reviste literare.
Volumul de faţă acordă atenţie aparte scriitorului
Gligor Haşa, prozator, poet, nuvelist şi povestitor
consacrat, autor a peste 35 de volume, deţinător a
peste 25 de premii literare, amintind apetitul acestuia
pentru poezia social-patriotică în tradiţia lui
Alecsandri, Eminescu, Coşbuc, Goga, Dem
Rădulescu, Radu Gyr, Vasile Militaru, Adrian
Păunescu, Ioan Alexandru sau Nichifor Crainic.
La optzecistul scriitor hunedorean, exegeta
preţuieşte cultura, lirismul ardelenesc, cultul istoriei,
alte teme şi motive sacralice, eroii neamului.
Analizând cu inspirate aprecieri poezia acestuia,
Camelia sesizează, pe de altă parte, avalanşa de
lirism, o mareică poezie a unor contemporani,
apărută pe piaţă la îndemnul heliadian “Scrieţi,
băieţi, numai scrieţi!”.
Ionel Necula, care prefaţează cartea Cameliei
Ardelean, un avenit în lumea săracă a criticii,
înfierează didacticismul, valoarea îndoielnică, ce
face casă bună cu mecenatul. Domnia Sa sesizează
deficitul de cultură şi crede că e cazul ca şi literatura
de cenaclu să fie aşezată pe norme şi principii
estetice, cerinţă la care răspunde cartea Cameliei.
Neîmplinirile se justifică prin faptul că majoritatea
semnatarilor bat la porţile consacrării, amintind de

Cartea cu prieteni a regretatului Fănuş Neagu. Mai
apreciază exegetul lejeritatea cu care se ajunge la
esenţe şi originalitatea unor partituri lirice.
Cartea se alcătuieşte, cum mai spuneam, din
cronici de întâmpinare, prezentări de cărţi şi note de
lectură. De exemplu, la Nelu Preda sunt apreciate
sensibilitatea,
candoarea,
prospeţimea
adolescentină. Exemplele, fericit alese, mărturisesc
despre un poet cu har, aflat la primul său volum,
despre un târziu, dar lăudabil debut. Poate că şi de
aceea, cartea Poeme pentru tine e scrisă cu simţire,
cu autentice trăiri.
Revenind la evidenta diferenţiere valorică a
volumelor despre care scrie Camelia, mai poposim
asupra crochiurilor care îl definesc pe Gligor Haşa,
asupra universului său literar, împlinit. Deşi valoric
îl reprezintă proza, exegeta cantonează asupra
poeziei sale din cele cinci volume cu titluri
metaforice: Spovedanii târzii, Versuri răzleţe, De
dor şi dragoste de ţară, Eroice şi florale etc. Gligor
Haşa, afirmă Camelia, cântă pe portativul marii
noastre poezii patriotice şi sociale sentimente şi
trăiri ca iubirea de ţară, cultul strămoşilor, vatra
strămoşească, în iambi suitori şi săltăreţe dactile,
sentimente precum desţărarea, viaţa şi moartea,
Marea Unire, fericit servite de versificaţia clasică,
în poeme epice, în tradiţia înainte-mergătoare a
întâilor noştri poeţi: Orfeu, Linos, Anabarsis.
Versurile care susţin analiza merg la suflet, ating
nebănuitul şi încântarea.
Despre poezia lui Daniel Marian, autoarea spune
că “este un joc de puzzle, realizat cu rafinament, în
versuri care parcă exultă de la sine precum un fluviu
vijelios, iar ideea de zbor devine obsesie”. Tenta de
autopersiflare se decantează în poeme ideatice,
reflexibile. Zbuciumul lăuntric se converteşte în
poezie; tristeţea e omniprezentă, toamna devine
simţământ, trăire lirică, umbra e cancerul iubirii şi
tot aşa.
Deveanul Dumitru Dumitrescu e poetul care,
prin numărul de volume publicate, prin valoarea lor,
confirmă că poezia de calitate îşi are chemaţii,
aveniţii. Camelia îi dedică o cronică de întâmpinare
la volumul Sonetele firii, rezonând cu recenzatul în
special într-o zonă umoristică a creaţiei acestuia şi
argumentând, printre altele, cu sonetul Orânduiala.
În aceeaşi rezonanţă ideatică, ilustrată prin versuri
încântătoare, poetul închipuie un dialog cu
divinitatea despre natura păcătoasă a omului.
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Talentatul poet se destăinuie, în tonalitate iambică,
în poemele Flori de ger, Pricini de-ntors,
Plângând, Triluri pe ram, cristalice bijuterii ce
adeveresc harul versificaţiei, amintind de argheziana
lume a celor care nu cuvântă, consacrat numita
“Lume a boabei şi fărâmei”.
Ileana-Lucia Floran e alt poet hunedorean cu
soarta albatrosului ucis. A lăsat Orăştiei şi cititorilor
ei “rânduiţi” îndeatotul înaintaşilor (Ion BudaiDeleanu, Dominic Stanca, Aurel Rău) simţire
patriotică şi un cult orăştian al dragostei de ţară.
Poezia sa e oglinda Interlandului Orăştiei din
“Strada care urcă la cer”, strigăt mut în culcuş
părăsit, portativ de suferinţă, un surâs amar la
capătul unor trăiri existenţiale, stârnind pulsul inimii
cu lovituri în tâmplă şi realizând un univers casnic-

Poesis

familial cu păpuşi de pâslă, cu bunei şi bunicuţe, cu
sărbători de iarnă şi sărbători pascale. Printr-o
cronică de întâmpinare, Camelia prezintă cititorilor
o scriitoare pe care, din păcate, am cunoscut-o între
două saloane literare.
Ceilalţi scriitori, consacraţi ori pe cale, au loc, pe
bune, în volum şi nu aparţin, geografic, spaţiului
hunedorean, vatră de veche şi onorabilă literatură.
Ei trăiesc printre noi, mai mult sau mai puţin
cunoscuţi, într-o vreme când literatura se străduieşte
să se salveze de prăbuşire, la fel ca şi celelalte
domenii ale vieţii.
La capătul lecturii te alegi cu convingerea că mai
sunt critici literari probi, care confirmă că “provincia
literară” trăieşte şi pulsează…

Raftul “Poesis”
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Florin-Corneliu Popovici
Adriana Weimer, Cuvântul din cuvânt
se hrănește, scrie din lumină, percepută ca o nevoie
organică. La fel ca în poemele blagiene, în lirica
Adrianei Weimer lumina alternează cu slova, a cărei
funcție o preia simbolic.
Există în cele patru volume între care regăsim un
,,consens” tematic, dese situații când poeta se
identifică. Sunt identități de factură lirică, ipostazieri
ce transmit emoții ale artistului mistuind în focul
creației. În replică, Clipa-Infinit estompează dacă nu
anulează elanul vital identitar inițial, o posibilă cauză
fiind înțelegerea sensurilor profunde ale existenței,
teama de Infinit, pe care nu-l poate controla, înțelege,
figura, descrie sau stăpâni, Infinitul continuând seria
cuvintelor profunde, gen Iubire. Adriana Weimer are
știința condensării înțelesurilor majore în cuvinte
puține. Îndrăgostită de imagine și de verb, ea scrie o
poezie ce stă sub pecetea călătoriei (terestre, scriptice
și celeste). Pierderea sa printre aceste repere este
totală, abandonul definitiv.
Cuvântul din cuvânt e construit pe principiile
încapsulării (vezi tehnica păpușilor Matrioșka), ale
iradierii, germinării și al multiplicării polipice. Sunt
poeme ale așternerii la drum (simbolistica drumului
ocupând un loc privilegiat în economia volumelor),
indiferent de experiențele pe care aceasta le
presupune. Poeta, homo viator, călătorește printre
propriile-i poeme, ca într-un univers familiar și
familial. Pentru Adriana Weimer importante sunt
sălășluirea, locuirea, rostirea-rostuire. Drum-CuvântLumină presupun aceleași itinerarii-hărți afective:
,,Poți să te naști,/înaintea nașterii tale,/prin ideea de
tine/ a părinților; // poți să gândești,/înaintea gândirii
tale,/prin puterea de inteligență/a materiei; //dar nu
poți privi,/înaintea privirii în tine,/prin ochiul
străin/al cuvântului.” (p.15 - (Naștere),,Maieutica”
Adrianei Weimer, arta ,,moșirii” propriului text
poetic are ca obiectiv final celestul, ,,susul”, spațiu
eleat rezervat inițiaților, de unde fascinația zborului
și a simbolurilor ascensionale.
La Adriana Weimer poezia e o Stare de spirit, Un
semn al trecerii sale prin viață. Influențată de Nichita,
prin ,,sentimentul de tine” și al acelui ,,exist întru
tine” (p.24 - Întru tine), poeta nu se rușinează să-și
mărturisească trăirile, sensibilitățile, vulnerabilitățile,
nevoia de ,,celălalt”. Iubirea e cea care conferă Sens,
care coagulează ,,cvartetul” de volume și în care, spre
deosebire de Clipa-Infinit, nu există sentimentul
alienării, dezrădăcinării, împresurării, extincției sau
claustrării, al vidului sufletesc, melancoliei, nostos-

Adriana Weimer este ceea ce se cheamă o
sufletistă, o raritate a vremurilor tulburi în care trăim.
E un om cu suflet care pune suflet în tot ceea ce
face/scrie, din suflet, în imagini, poezie, cuvânt.
Probând o sensibilitate în exces, Adriana Weimer ne
întâmpină cu dragul de tot ce o înconjoară. Potrivit
datelor ultime în materie de ,,știință” a sufletului, sa dovedit pe cale experimentală că sufletul, parte din
ceea ce suntem, partea noastră de ,,veșnicie”,
cântărește 21 de grame, fiind eliberat din corp la
moartea acestuia. Că este așa sau nu, are mai puțină
importanță, fiindcă, nu-i așa, autoarea Cuvântului din
cuvânt ne cotropește sufletește oridecâte ori
eliberează din prea plinu-i sufletesc.
Adriana Weimer are darul de a capta imagini, fie
atunci când mânuiește abil aparatul de fotografiat,
penelul sau penița. La ea, triada imagine-sunetcuvânt reprezintă un tot unitar, de unde și
manifestarea sa pluriplană. Prima impresie la
lecturarea antologiei de poeme Cuvântul din cuvânt
este aceea a ușurinței cu care poeta scrie, lirismul său
fiind unul de factură blândă, domoală. Predestinată
visării, cu un mesaj profund, emoționant și clar,
analogat Luminii și Sensului pe care le caută cu
obstinație, artista construiește po(i)etic, de fiecare
dată altfel. Poezia Adrianei Weimer celebrează
frumosul în stare pură, gemă, frumos generator la
rându-i de frumos. Cinci volume de poeme alcătuiesc
antologia: Un cer de cuvinte (A Sky of Words, Ein
Himmel voller Worte, Un ciel de paroles, Un cielo di
parole), Drumuri în noi,Profund, Infinita Iubire
șiClipa-Infinit. Dacă primele patru volume
menționate, solare, apolinice în structură, sărbătoresc
bucuria de a fi, ultimul, Clipa-Infinit, ne oferă o
viziune selenară asupra vieții. Fără a fi ordonat
cronologic, în funcție de anul de apariție, volumele
sunt dispuse radial, ilustrare a stării sufletești a
poetei, dar și din motive de strategie textuală:
coexistența contrariilor, fapt care nu miră pe nimeni,
întrucât nu puține sunt reflecțiile filosofice care
conferă un plus de valoare cărților. Indiscutabil, la
Adriana Weimer, poate mai pregnant ca la oricare alt
poet din generația sa, e prezentă fericirea de a
imortaliza clipa, fie prin imagine, fie prin cuvânt,
existând momente când imaginea și cuvântul se
întrepătrund. Poezia Adrianei Weimer se traduce și
prin raportare la ludic, jocul cu proporțiile,
perspectivele,
dimensiunile,
sensurile
și
semnificațiile fiind o constantă în creația artistei care
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dramatice de ton și de optică poetică), se atenuează
disponibilitatea poetei de a-și etala sufletul de-a lungul drumului, de a și-l pregăti pentru călătorii viitoare.Ceeace rămâne totuși e motivul poeziei ca
Drum, motivul sufletului călător care tânjește după
manifestări de afectivitate.
Adriana Weimer, cea care iubește Iubirea, găsește
oportun să se (auto)definească în poemele sale, prilej
de identitate poetică multiplă, dar și de limitare, de
conturare a propriului hotar liric: ,,Eu,/doar o/clipălumină. (p.54 –Clipa-Lumină) sau ,,Dacă pot/să
renasc/din clipă,/mă voi numi/timp. (p.57 – Timp).
La fel de bine, poeta manifestă afinități elective
pentru lucrurile efemere, impalpabile, cum ar fi
sufletul sau lumina. Nu ezită nici să ,,repertorieze”
clipa: ,,clipa-amintire”, ,,clipa-amăgire”, ,,clipapoveste”, ,,Clipa-destin”, ,,Clipa-Iubire” (p.60 –
Clipa).
Adriana Weimer rostește și rostuiește.Idealul
ascensional e cel care-o conduce; propensiunea
celestă, dincolo de tăriile cerului dezvăluie curăția
sufletească, fiindcă nu se poate face o obsesie pentru
înălțimi dacă sufletul îți este greu, întinat, maculat.
Sufletul curățit, fără de prihană, e parte din
complexul mecanism al zborului.
Adriana Weimer colecționează timp, gânduri,
cuvinte, rămășițe de suflet, sensuri, semnificații.
Poeziile sale nu sunt altceva decât mărturiimărturisiri extinse, iar cele cinci volume cuprinse în
antologie îndeplinesc funcția de confesional liric, de
purgatoriu sufletesc. Sufletul și gândul devin
,,receptacole” poetice, de unde și rolul major al
poetului, acela de a trece (a se vedea apetența
autoarei pentru simbolurile trecerii-petrecerii) de la
fragmentarizare la refacerea Întregului. Pe lângă
justificări ale scrisului (,,Ne așternem pe hârtie,/
suflet și gând/ pentru suflet și gând/mărturie.” – p.66
-Mărturie), artista face o pledoarie pro domo în
favoarea identității ,,holocaustice”, de tip ,,ardere de
tot”. Prin extensie, creația înseamnă sublimare, dar
și rescrierea unui dicton celebru: ,,Lumânarea care
arde sunt eu.” (p.69 – Ardere-Lumină).
Adriana Weimer este un poet al Păcii, al Iubirii și
al sensurilor ultime. Poezia, combustie internă.
Declarațiile sale de iubire (,,Mai presus de toate/e
dragostea ce-ți port.”, p.72 – Dragostea) au efect
universalizant. La fel ca scrisul, dragostea consumă
pe interior, mistuiește, arde, topește granițe, lumi
artificial create. Scrisul și dragostea, ,,ruguri”.
Volumul Drumuri în noi duce mai departe
simbolistica ce o regăsim în Un cer de cuvinte:
motivul drumului și al călătoriei (în spații reale sau
imaginar-poetice), cerul, lumina, clipa, visul,
destinul, timpul, tăcerea, cuvântul, gândul etc.
Poemele ce-l compun, cărări de suflet, ce marchează
trecerea prin timp, evidențiază un ,,pelerinaj”întoarcere de la mine la tine, de la eu la ,,celălalt”, de

ului sau spleen-ului.Momentan, poeta trăiește clipa,
experimentează din plin, se bucură, trăiește torențial,
acumulează, are răbdare, așteaptă, se ucenicește,
inspiră, respirăși transpiră poetic: ,,Aștept în tăcere
un semn.” (p.27 – Un semn).
În poemele Adrianei Weimer Conștiința de a fi
(poem cuprins în Un cer de cuvinte și reluat apoi în
Clipa-Infinit) se manifestă pluriplan: ,,Conștiința de
a fi în ființă,/conștiința de a deveni
neființă,/conștiința
întregului,
conștiința
rotundă,/conștiința ascunsă, mută și surdă,/conștiința
de timp, de rău și de bine,/conștiința de noi, de tine
și de mine./În câte feluri se poate rosti/eterna
conștiință de a fi!” (p.30) Ei i se alătură conștiința
po(i)etică/lirică (a fi prin intermediul Poeziei, a te
manifesta prin ea, datorită ei), dublată de conștiința
propriei valori a poetei înseși. Iată un exemplu de bun
augur în care luciditatea, rațiunea contrazic visarea.
A fi presupune și a fi în cărți (la propriu și la figurat),
a avea certitudini, a te baza pe ele. Conștiința e firul
călăuzitor al Adrianei-Ariadnă. Scriind, poeta își
asumă o responsabilitate existențial-estetică. A fi,
însă nu la întâmplare, nu oricum, ci conectat la
creație și la lirism. Conștiința de a fi operează la fel
ca și în cazul conștientizării propriilor însușiri cu care
ești înzestrat (omul cu însușiri), ceea ce te deosebește
de cel care nu caută și nu pune preț pe semne,
ignorantul, cel care-l respinge cu brutalitate pe
,,celălalt”, plasându-l, înghiontindu-l în afara
,,drumului”. Conștiința îi oferă Adrianei Weimer un
plus de siguranță și de încredere în sine. Conștiința
de a fi poetă se manifestă prin grija cu care își
etalează lirismul, apetitul pentru cuvântul frumos,
ziditor, înnobilator, conștiința de a fi în și prin
intermediul poeziei.
Versurile Adrianei Weimer au pe alocuri valoarea
sofismelor, calitate sapiențială. Scriind, creând, poeta
are conștiința de a fi liber, de a te manifesta artistic
neîngrădit, de a avea principii estetice solide. Conștiința de a fi o îndeamnă pe poetă la construirea unui
solid profil identitar. Conștiința se îmbină armonios
la Adriana Weimer cu știința versificației. Conștientizarea lui a fi atrage conștientizarea lui a avea, însă
nu în sens material, ci pur spiritual.
Poemele Adrianei Weimer își conțin altruismul,
dăruirea acesteia fiind una necondiționată, totală:
,,Atât de mult aș vrea să vă fiu/o mare de lumină/întrun strop de cuvânt/și o mare de suflet/într-un strop
de lumină;/ //atât de mult aș vrea să vă fiu/o mare de
suflet/într-un strop de cuvânt/și un strop de
cuvânt/într-o mare de suflet.” (p.42 – Să fiu) Ars
combinatorica propusă de poetă, în existența căreia
se manifestă un du-te-vino sufletesc continuu, aduce
cu sine efecte stilistice nebănuite. Interesant că în
volumul Clipa-Infinit, cel care închide acolada
(nădăjduim provizorie), conturează ,,cvintetul” și la
care ne raportăm prin comparație (datorită schimbării
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la eu la sine.Sunt poeme ,,cuminți” ce nu ridică
probleme de receptare și de interpretare, ce
imaginează o universală apropiere între oameni, ce
visează să-i adune pe toți laolaltă. Călătoriile
poematice ale Adrianei Weimer au ca destinație
finală găsirea Sensului, de unde și motivul scriituriicălătorie, al poetului-pelerin și ,,apostol” liric, al
poemului-,,vehicul”. Uneori, poeta este confruntată
cu dilema drumețului aflat la răscruce, de unde și
dificultatea alegerii: ,,Cum trec prin timp/anotimpuri
și eu.”; ,,Încotro?”; ,,totul e o întâmplare,/până și tu.”
(p.82 – Întâmplare)
Cel mai adesea, drumul de la eu la sine este cel
mai sinuos, mai primejdios, mai greu de trecut și mai
plin de capcane și de labirinturi. Poemul-fir al
Adrianei e cel care o ghidează spre neabatere de la
Cale. Comparațiile prezente în volum îmbracă uneori
forma pragmatismului: ,,Viața ca un împrumut/de la
plată la avans (p.83 – Viața). Prin urmare, e de dorit
să avem grijă ce fel de ,,credite” facem, pe cât timp,
cum, cât și la cine ne ,,îndatorăm”, cum (ne)
,,negociem”.
Totul e supus devenirii, principiului heraclitean al
curgerii. Cu cât îndepărtarea de momentul zero e mai
mare, cu atât crește și riscul aneantizării, al pierderii
reperelor existențiale. Avansarea, evoluția-n timp
presupune uitare, progresul fiind și-o formă de
regres. Adriana Weimer, pe lângă căutarea Sensului,
caută și ,,drumul spre timp” (p.87 – Drumul spre
timp). Timpul e văzut ca o plantă, motiv pentru care
poeta devine colecționar: ,,[…] eu am presat
timpul/între coperți de memorie.” (p.89 – Coperți de
memorie). Prin extensie, fiecare dintre noi suntem
,,grădinarul imaginar” (idem) ce cultivă timpul în
vasta-i diversitate. Totul se petrece în timp, cu timp.
Adriana Weimer scrie și se înscrie în timp. Poetul e
plămădit din timp, el există de când lumea, descinde
din illo tempore, n-are vârstă, cu harul poetic se
naște: ,,te-ai obișnuit/să mă cunoști aceeași:/fără
început, fără sfârșit,/o frază a cuvântului/în care tu să
poți pune/toate semnele de punctuație;” (idem).

Raftul
“Poesis”
Adriana Weimer
Cuv]ntul din cuv]nt
Ed. Eurostampa

Mircea Petean
Amintirea luminii
Ed. Gedichte

Gabriel Hasma\uchi
Noduri
Ed. Agnos

Nicolae Breban
Frica

Remus Valeriu Giorgioni
Marea, o fresc[ livresc[

Ed. Tracus Arte
2018

Ed. Palimpsest
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Delia Muntean
„Die Sonne, Kamerad!”
scriitorului și că opera sa lirică are ea însăși un caracter unitar și organic, un univers specific, o problematică relativ particulară și un mod aparte de
percepere și configurare a spectacolului lumii și a
condiției umane” (v. Addenda, p. 359-360).
Este ceea ce evidențiază, temeinic argumentat,
Gheorghe Glodeanu în prefața la culegerea din
2017, intitulată sugestiv Poetul care a văzut idei.
Chiar din primele rânduri, studiul relevă, prin apelul
la confesiunile dintr-un interviu luat autorului de
către Vasile Netea (apărut în nr.15 din 14 februarie
1943 al publicației „Vremea”), rigurozitatea cu care
Camil Petrescu și-a construit, încă de tânăr, evoluția
ca scriitor, aspect ce trădează „o înaltă conștiință artistică și un mod lucid de a elabora un destin literar
de excepție”.
Universitarul subliniază totodată consecvența cu
care scriitorul supus atenției își pregătește publicul
pentru a recepta corect, în cunoștință de cauză varietatea preocupărilor sale pe tărâmul literelor, cu
atât mai mult cu cât, îndeosebi în creația lirică, se
află oarecum în răspăr cu ideologia artistică a epocii.
„Personalitate puternică – susține Gheorghe Glodeanu –, scriitorul fuge de mode și modele”.
Astfel, în articolul-program cu titlul Început de
toamnă pe Cumpătul..., redactat la Sinaia în anul
precedent morții sale (cu toate că medicul îi recomandase „zece zile de repaos complet”) și plasat de
antologator, în structura volumului, înaintea textelor
lirice propriu-zise, Camil Petrescu însuși respinge
„dificultățile (...) simulate și ermetismul fabricat. Nu
pot gusta o poezie – recunoaște eseistul – doar aparent dificilă”. Pentru el, „dificultatea (…) trebuie să
fie a conținutului, nu a formei pueril complicate” (p.
18).
Cele consemnate de scriitorul bucureștean după
atâția ani de la publicarea Ciclul(ui) morții reproduc
secvențe dintr-o conversație a poetului de-atunci (ne
aflăm în primii ani interbelici) cu E. Lovinescu, al
cărui cenaclu îl frecventa adesea și care pregătea un
articol despre lirica acestuia. Dialogul cu mentorul
de la „Sburătorul” (desigur, în forma reținută/propusă de Camil Petrescu în amintita prefață) sintetizează două viziuni contradictorii asupra creației
poetice, formulate orgolios de personalități ce și-au
pus semnificativ amprenta asupra literaturii noastre.
Dacă pentru E. Lovinescu, precizia, logica, multitudinea punctelor de contact cu realul, excesul de
prepoziții și conjuncții „nu au ce căuta în poezie”,

O sută și una de poezii – unul dintre proiectele
editoriale de anvergură ale Academiei Române, deși
a demarat relativ recent (în 2015), a readus în atenția
publicului, într-un ritm în creștere de la un an la
altul, un număr semnificativ de poeți de certă valoare: Ileana Mălăncioiu, Grigore Vieru, Radu
Stanca, A.E. Baconsky, Șt.Aug. Doinaș, Ion Gheorghe, Gabriela Melinescu, Ion Horea, Mihai Eminescu, Ion Brad, Nichita Stănescu ș.a. Antologarea
creațiilor acestora, studiile introductive și aparatul
critic însoțitor, girate de exegeți de marcă, sporesc
relevanța unor atari volume, (re)confirmând așezarea lor în galeria cărților esențiale pentru cultura individuală și națională.
Pentru demersul nostru, avem în vedere tomul
cincisprezece al colecției amintite, alocat scriitorului
Camil Petrescu (1894-1957). Selecția, prefața și reperele critice aparțin profesorului universitar doctor
Gheorghe Glodeanu, autor, la rândul său, al unui
număr consistent de volume de critică literară.Incursiuni în literatura diasporei și a disidenței – 2000,
Măștile lui Proteu. Ipostaze și configurații ale romanului românesc – 2005, Poetica romanului românesc interbelic – 2013, Narcis și oglinda fermecată.
Metamorfozele jurnalului intim în literatura română
– 2012, Orientări în proza fantastică românească –
2014, Scriitori, cărți, muze. Ipostaze ale discursului
amoros în literatura română – 2017, Romanul.
Aventura spirituală a unei forme proteice – 2018,
monografiile dedicate scriitorilor Mircea Eliade,
Max Blecher, Anton Holban – iată doar câteva dintre
acestea.
Cum dimensiunea lirică a operei camilpetresciene a beneficiat de-a lungul timpului de un interes
mai restrâns chiar și din partea lectorului specializat,
ea fiind eclipsată, în principal, de izbânzile romancierului și ale dramaturgului, precum și de preocupările jurnalistice și eseistice ale creatorului, a fost
necesară, din partea criticului, pe lângă confruntarea
edițiilor (foarte puține) de poezii deja apărute, consultarea presei interbelice, pentru a depista atât eventuale creații lirice necuprinse în volume [v. poemele
Sonet (fabulă), Melopee, Stanțe și Cântec de lebădă,
inserate acum în Addenda], cât și reacțiile „la cald”
ale exegezei vremii.
Așa cum observă Aurel Petrescu în volumul
Opera lui Camil Petrescu (1972), au existat contemporani care „n-au bănuit că în versurile primite cu
oarecare rezervă, se va prefigura creația ulterioară a
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tot ce s-a scris până atunci la noi pe această temă.
Demitizarea atinge cote maxime, creatorul așezând
în locul festivismului și al eroismului o realitate
crudă, dezumanizantă: „Ca o cireadă / Care-și presară trecerea prin sat, / Nepăsătoare lepădând resturi,
dovadă, / Coloana uriașă înseamnă-n urmă drumul /
Cu cadavre de soldați sfârșiți ca scrumul”. Nu bravură, nu fals optimism.
Poetul-soldat urmărește transformările sufletești
ale camarazilor în momentele de așteptare a noilor
ordine („Sunt luni? Sunt ani de când / Încremenirăm
așteptând?” – Drumul morții), cu mult mai chinuitoare decât lupta efectivă, deoarece sacrificiul li se
dezvăluie lipsit de temei („Prietene soldat, fii gata,
/ Cu toată că afară plouă, / Se vor petrece mâine lucruri care-ntrec / Și mintea și puterile noastre” – Versuri pentru ziua de atac), cu final previzibil. Fiecare
clipă trăită e ultima („...fii gata / Curăță-ți cu grijă
arma și lopata / Și pune-ți cruciulița la gât / Mâine
va fi un atac mare, / Și-atât” – ibidem).
În rarele clipe de liniște nocturnă, eul liric își îngăduie să părăsească genericul „noi”, mai obiectiv,
al destinului comun,pentru persoana I singular, așa
cum se întâmplă atunci când derulează, aievea sau
în vis, secvențe din propria existență civilă, ireală
din perspectiva de acum. Sunt imagini în care evocă
iubita („Îmi plimb obrajii pe macii înfloriți pe sân, /
Pe pântecele cu frăgezimi și unduiri de crin, / Pe carnea-aceasta, albă, caldă, / De-atâtea nopți în lacrime
sfințită” – Trecutul), o invocă dureros-bezmetic
(„Aci în umeda mea groapă, / Unde soarta de plumb
m-apasă ca o pleoapă, / Smintit eu te doresc […] /Te
vreau aicea, vie să respiri. / Și, ca și tine, crescut din
nicăieri, / Zănatec, te dezbrac din nou, / Din nicăieri
vreau trupul tău” – ibidem) sau imploră astrul selenar să-i răsfrângă măcar o rază din privirea ei (Repaosul). Ca și cum iubita și poezia s-ar converti în
talisman, ar păcăli moartea.
E același astru care îi readuce în conștiință tocmai ingrata luptă împotriva semenului
– afectând/dând peste cap însăși rânduiala cosmică:
„Scăpând de după deal, apare / Blândă, / Bună, / Stăn loc o clipă să privească; / Zâmbește încurcată / Și
apoi, / Umplând priveliștea toată de lumină și polei,
/ Se nalță luna, tremurând / Și peste noi, / Și peste
ei” (Luna).
O secvență lirico-epică asemănătoare, puternic
impregnată de conotații ce surprind zădărnicia efortului omenesc de a interveni brutal în echilibrul universului, identificăm în poemul Primăvară. Pe scurt:
profitând de încălzirea vremii, soldații părăsesc
tranșeele „întunecoase, greu mirositoare”, în care au
zăcut o iarnă întreagă, își spală îmbrăcămintea și se
lasă vrăjiți de „descântec(ul) care plouă din soare”;
privirea le alunecă, prudent, și spre tabăra dușmană,
unde un soldat neamț, așezat turcește și surâzând

care „trebuie să fie sentiment, evadare, lirism” (p.
19), Camil Petrescu este de părere că realul constituie „un punct de plecare obligator, pentru a nu naufragia, important și comod, într-un nebulos facil, în
simplă performanță verbală” (p. 19). Pentru poetulteoretician, realul „poate fi el însuși vag, nebulos,
inefabil, imaterial, greu de pătruns, dar trebuie exprimat totdeauna în mod adecvat” (p. 18). „Nu-mi
place nicidecum – declară acesta, vehement – parfumul mediocru mirosind a câine plouat, în flacoane
de cristal fantezist cizelate, opulente, originale”.
Așadar, toate acele conjuncții și prepoziții (inclusiv
locuțiunile aferente) de care pomenește „iritat” criticul se dovedesc tocmai ancore utile, „copci”, „ultimii pași pe teren real înainte ca poezia să-și ia
zborul” (p. 20).
Cam atât, deocamdată, cu privire la eseul datat
„15 septembrie 1956”.
Antologia propriu-zisă are în frunte cunoscutul
poem Ideea (cu mottoul „Jocul ideilor e jocul ielelor”), din care sunt reproduse fragmente și pe coperta a patra a cărții – un autentic manifest poetic,
insistent exploatat în mediul școlar și în cel studențesc (îndeosebi versurile din final: „Eu sunt dintre
acei / Cu ochi halucinați și mistuiți lăuntric, / Cu sufletul mărit / Căci am văzut idei”). Urmează Ciclul
morții, Ciornă, Un luminiș pentru Kicsikém, Din
versurile lui Ladima, Transcendentalia, Addenda și
poemul eroi-comic apărut postum (în 1966),Papuciada.
Să zăbovim puțin asupra poeziilor din Ciclul
morții. Scrise între anii 1917 și 1926, ele reprezintă
– așa cum afirmă Gheorghe Glodeanu în cuvântul
înainte al ediției de acum – „sectorul cel mai consistent al liricii camilpetresciene” (p. 7). Criticul găsește similitudini între perspectiva din care sunt
privite războiul și moartea în poezie și aceea din
creația romanescă, subliniind faptul că autorul „nu
insistă pe aspectele carnagiului, ci pe mutațiile pe
care conflagrația le produce în spirite, deoarece adevărata dramă a războiului s-a desfășurat în conștiință” (p. 8). Observă, de asemenea, că autorul
respinge atitudinea idilizantă promovată de semănătoriști, precum și „vagul simbolist”, venind cu o
ofertă lirică de sorginte autobiografică și trecută prin
filtrul cerebralului.
Poemul Marș greu, de pildă, transcrie, în notații
asemănătoare celor diaristice, deplasarea haotică a
coloanei de soldați („Nu știm / Nici unde mergem, /
Nici unde ne găsim”; „Înaintăm necontenit fără sajungem”), nedormiți, murdari și moleșiți de tifos –
un fel de imens miriapod, ce se prăbușește la răstimpuri pe câte-o margine de șanț, sleit, descompus în
„brațe și picioare anonime”, pline de răni care„-nfig
în carne ținte”. Finalul expresionist al textului delimitează clar poezia de război camilpetresciană de
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către același soare, își coase „infinit nepăsător” cămașa ruptă; în timp ce ai noștri îl urmăresc „cu prea
multe mișcări nervoase”, de teamă parcă să nu fie
împușcat, se ivește lângă el un alt neamț „bălai”, ce
„râde luminos, / Cu fața înflorită / Stupid de fericire:
/ «Die Sonne, Kamerad!»”. Sublim!
Episoadele de această factură, extrem de rare,
dezvăluie fața umană a beligeranților, siliți de puteri
mai presus de ei să se dușmănească și să se ucidă.
În ceea ce privește intelectualul Camil Petrescu, participant direct la Primul Război Mondial, știm că a
avut ocazia să cunoască pe viu atrocitățile acestuia.
A simțit dezlănțuirea mitralierei („sinistra tocătură”)
– urmată de „clănțănit(ul) uscat de oase seci” (Patrula), a văzut cadavre „învechite și răscoapte”
(idem), „cu bulgări de noroi în gură” (Vecinicie) sau
așezate „în cot, cam într-o rână” pe „giulgiul de zăpadă” (Cadavrul).Ca și cum moartea și viața s-ar intersecta firesc.
Parcurgând astăzi, după un secol de la scrierea
lor, poeziile din Ciclul morții, constatăm că nimic
nu pare exagerat de dragul artei. „Mai toate versurile

Poesis

acestea – găsim notat în lămuririle din Început de
toamnă pe Cumpătul... – fac parte dintr-un vraf de
ciorne începute din timpul războiului. […] Lucram
la o măsuță de mesteacăn, înfiptă cu picioarele în
pământ, în fața bordeielor din linia întâi, ascunși de
o cută de teren, cât un stat de om, pe Ungureanu, la
Oituz... La început, loviturile de obuz erau rare și
cădeau mai ales în stânga noastră, spre fundul văii,
ridicând trâmbe de pământ. Scriam întrerupându-mă
și urmărind cu privirea vag temătoare norii albicioși,
împănați cu rupturi de copaci, ai exploziilor. […]
Către prânz, bombardamentul s-a mutat către noi (și
a fost un măcel de istorică înregistrare). Năucit de
ploaia de obuze, am adunat totuși foile, le-am pus
lângă celelalte, în buzunarul unei mantale” (p. 17)...
E semn că intelectualul rămâne lucid. Veghea,
consemnarea/memorarea fiecărei clipe duc mai departe ceea ce a fost. Dincolo de tratatele de istorie.
Este ceea ce realizează, din perspectivă culturală,
giranții volumului de față: criticul Gheorghe Glodeanu și Academia Română.

Domokos Lehel
„Beethoven”
(Muzeul de Artă Satu Mare)
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Valerica Mitu
Spiridon Popescu („Diavol cu coarne de melc”)
` Preocupat de a desluşi condiţia poetului, Spiridon Popescu se remarcă prin spiritul său ludic şi prin
suscitarea modernismului în versurile sale. Un soi de amestec inedit de Bacovia şi Blaga, presărând pe
alocuri Nichita şi trucuri postmoderniste, textele sale mustesc de un puternic simţ al superiorităţii, moştenit,
poate, de la romantici. Poetul are simţul dumnezeirii, fiind conştient de propriul statut („Tristeţe”) şi se
aseamănă pe sine cu Bacovia, simţindu-se prins între nadir şi zenit, între Dumnezeu şi diavol, punte între
rai şi iad.
Poezia nu este o vocaţie uşoară: „M-ai sluţit, Poezie,/ Mi-ai ascuţit fălcile ca lui Bacovia,/ Şi-asemeni
lui/ Nu mi-ai adus nicio satisfacţie în timpul vieţii.” („Tristeţe”), nu aduce satisfacţie pe moment, ci post
mortem, iar rostul poetului pe lume, soldat neiniţiat, este să rescrie biblioteca din Alexandria. Înzestrat, deci,
cu un tip de cunoaştere globală, poetul nu se integrează în societatea robotizată, fără de simţire,
ameninţătoare, drept pentru care se izolează în turnul său de fildeş, pătruns de un dor de altă viaţă şi de
lumină: „Scot sania şi plec spre altă viaţă.” (Iarna pe uliţă”), „Mi-am petrecut cea mai însemnată parte din
viaţă/ Pe un trotuar care n-a văzut niciodată lumina.” („Semafor”). Blagian prin acest dor nemărginit de
lumină, de adevăr absolut, bardul poartă în sine toată tristeţea lumii: „Şi, cum lăuntrul meu era mai jos/
Decât lăuntrurile-nvecinate,/ În el s-au adunat, vijelios,/ Toate pâraiele învolburate.” („Şi cum lăuntrul meu”).
Lumina se află, totuşi, în interior, dar nu este o lumină solară, ci de stea, căci poetul şi stelele sunt plămădiţi
din aceeaşi materie. Metaforele poet-stea, precum şi poet-Dumnezeu sau poet-zăpadă revin obsesiv de-a
lungul volumului, subliniind natura superioară a aceluia care se dedică poeziei. Echilibrul întregii vieţi este
susţinut pe umerii unui poet, drept pentru care acesta trebuie protejat asemeni unei păsări rare:

APELUL BĂTRÂNULUI NATURALIST
Oameni buni,
Să facem ceva pentru ocrotirea poeților!…
Dacă dispar,
Echilibrul ecologic se surpă –
Ei sunt
Singurele insecte din lume
Care se pricep să facă polenizarea îngerilor.
Sub presiunea lumii exterioare nesatisfăcătoare, apare sentimentul înstrăinării, al absurdului în sensul
camusian, vocea lirică nerecunoscându-se pe sine: „ M-am arătat atât de rar la mine,/ Încât atunci când îmi
bătui în geam/ Habar n-avusei că eu eram/ Şi mă trezii strigând: «Ce vrei, străine?»” („Pierderea sinelui”).
Eul poetic este scindat, iar inspiraţia de natură divină devine un soi de contract faustic: „Primesc în gazdăun înger disperat,/ Un înger izgonit de Dumnezeu” („Anunţ”). Lupta cu sine este acerbă şi se simte cel mai
singur om din lume, drept pentru care se răzvrăteşte împotriva lui Dumnezeu: „Doamne,- o să te dăm la
crocodili,/ Să te sfâşie ca pe-o jivină-/ Trandafirii ni-i lăsaşi cu spini,/ Grâul cu-ntuneric de neghină.”
(„Doamne,-o să te dăm la crocodili”). Scriitorul se măsoară cu Dumnezeu, dar cel mai adesea nu în putere,
ci în suferinţă, iar mustrările argheziene aduse divinităţii sunt, totuşi, pseudo-mustrări, întrucât nu face decât
să aducă argumente propriei supremaţii. Victoria sa are sens negativ, căci îl întrece pe zeu în durere. Psalmii
lui sunt, predominant, de hulă, nietzscheeni, şi ating apogeul prin proclamarea morţii lui Dumnezeu:
ÎNCERCARE DE MITUIRE
Doamne, ai de la mine o bere
Şi un ceai foarte bun pentru fiere
(Că ştiu că te doare),
Dacă-mi răspunzi cinstit la-ntrebare:
Bărbosu’ ăla din sicriu
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Sunt eu cel mort, sau Tu cel viu?
Că nu mi se alege prea bine
Şi n-aş vrea să mă fac de ruşine
Mâine, când voi fi întrebat
Care din noi a fost îngropat.
De moarte nu se teme, ci îi este poftă, o caută, fiind şansa eliberării sale, dar şi o experienţă care l-ar
întregi, singura care-i mai lipseşte. De altfel, poezia este luntrea lui Acheron şi poartă dialoguri atât cu
Dumnezeu, cât şi cu moartea, căci e sătul de-acestă lume, e „Plictisit de lume şi de viaţă”.
Ciclul psalmilor este completat de cel al baladelor, prin care eul liric îşi reafirmă natura divină („Să fi
ajuns înger?”), identificându-se cu însuşi Iisus. Cuvântul poetului este dătăror de viaţă („O să scriu despre
zăpadă/ Pân’ o s-o conving să cadă”) şi admite că nu pot exista doi dumnezei: „-Doamne, ţi-am mai spus
cândva:/ Ori eu, Doamne, ori Mata,/ Amândoi nu vom putea./ Cum să stea pe-acelaşi tron/ Dumnezeu şi
Spiridon (...)?”. Motivele recurente ale păsării, stelei, lupilor, al toamnei şi-al zăpezii, precum şi al
semaforului sunt metonimii ale condiţiei poetului ca demiurg ce zace în tristeţe.
Poeziile sale, adesea scurte, dar acide, (concentrate, căci la ce bun polilocvia?) descriu soarta poetului în
ipostaza de bard izolat în turnul său de fildeş (iarăşi o reminiscenţă a romantismului) şi condiţia poeziei:
tristeţea ca materie primă a acesteia.
APROAPE SONET
Ajunsă-n pragul morții, tristețea mea mi-a spus:
„De vrei să-ți meargă bine-n poezie,
Ferește-te cât poți de bucurie,
Căci pe acolo versuri bune nu-s”.
Am încercat să o privesc de „sus”
Și să ignor povața ei târzie,
Dar, când văzui că slova mi-i lălâie,
Și-ntre poeți sunt doar un biet intrus
Mă mâniai. Și-n marea mea trufie
Mă răzbunai cumplit pe bucurie,
Trăgând cu pușca-n ea ca-ntr-un fazan.
Nu cred c-o răpuneam (fir-ar să fie!)
De nu mă ajuta cu dibăcie
Și ea: tristețea unui prunc orfan.
Discursul liric se construieşte prin categorii negative: moartea, toamna, întunericul, sicriul, ploaia,
suspinele, clopotele, ceea ce-l apropie de simbolism, dar vorbim, mai degrabă, de un Bacovia în răspăr.
Versurile sale îmbină tehnici moderniste şi postmoderniste - intertextualitate, pastişă, transformând limbajul
colocvial în material literar („În casa mea”). Cu alte cuvinte, simbolismul este reinterpretat din punct de
vedere posmodernist.
O CĂLĂTORIE ÎN ZORI
Vom poposi în altă viață
Cu sângele întors pe dos,
Când trenul, șuierând nervos,
Va cere,-n loc de abur, gheață.
Vor bate clopote perfide
În turle pline de păcate
Noi, în morminte profanate,
Ne vom visa sub piramide.
Tehnici moderniste regăsite în poeme sunt raportul dintre simplitatea expresiei şi complexitatea
exprimatului (texte scurte, dar cu mare densitate semantică) şi asumarea condiţiei de poet (instanţa lirică
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este conştientă de actul creaţiei, pe care îl şi consemnează liric). Ceea ce-l apropie de Blaga este trăirea
dionisiacă, exacerbarea trăirii:
ALARMĂ DE GRADUL ZERO
Se-anunță o furtună mare –
Ba, chiar mai mult: o pustiire –
Nu va rămâne în picioare
Nici un copac, nici o clădire.
Cu toate astea, mi s-a spus
Că eu nu fi-voi afectat,
Că zeii vor lua măsuri –
Și,-ntr-adevăr, au și luat:
Să nu mi-o poată smulge vântul –
Oricât de mare-ar fi furtuna –
Pe crucea mea s-a așezat
O pasăre, mai grea ca luna.
Recunoaştem pustiul bacovian, dar şi apropierea de “Urletul” lui Munch. Cu toate acestea, poetul se
simte protejat de zei, creaţia este de inspiraţie divină, locul scriitorului fiind în Pantheon, însă plata este
foarte grea: „Pe crucea mea s-a aşezat/ O pasăre, mai grea ca luna”. Sisif şi Atlas la un loc, poetul este egalul
lui Dumnezeu, se-ntrece cu el, este un „hoţ de Duh Sfânt”, iar abordarea în răspăr a temei religioase îl
apropie de tăgada lui Arghezi:
SUNT UN FRANÇOIS VILLON
Sunt un François Villon, născut din flori,
În jurul meu roiesc spânzurători
Cu frânghii, putrezind de nerăbdare
Să mă strivească, Doamne, ca pe-o floare.
Să nu le dai putere-asupra mea,
Tu mă ridici prin vers la rang de stea,
Dar vai: în loc să-ți port recunoștință
Și să mă-nchin spre ceruri cu credință,
Eu-ți ies pe-ascuns în drum – lichea mai sânt! –
Te tâlhăresc și-ți fur chiar duhul sfânt.
Bardul aproape că-şi întrece Creatorul, fiind un Lucifer infatuat:
RUGĂCIUNE
Doamne, te rog, veghează-i tu pe îngeri
Până-mi cioplesc eu-n piatră epitaful,
Să nu cumva să fâlfâie din aripi
Că fac curent și se ridică praful;
Iar, dac-ajunge praful până Sus,
Se-mbolnăvește de plămâni Iisus.
Pastişarea postmodernistă a poemelor „Decembre” şi „A venit toamna” în poezia „Teamă”, precum şi
formula argotică de adresare către Dumnezeu (Dumnezeu este un vecin de cartier sau prieten vechi),
reinterpretarea miturilor, simţul mesianic (poetul este un nou Homer), precum şi versurile de factură orală
fac din volumul lui Spiridon Popescu un deliciu de lectură, mai ales că sunt incluse şi traducerile versurilor
sale în 6 limbi (franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă și greacă).
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Indira Sp[taru
Amiază

În autobuz

_________
Acum când mapa globului indică
evanescență, ploaie
acum cînd radioul agită
limba lui de lemn,
stăm moleșiți în ceașca de ceai.
Aș vrea
să spinteci seara
să spargi ceașca
să mă iubești!
Lumea e un ghem de lână
cu el mă joc
dinspre polul nord
spre polul sud
și te aștept
Veșnicie!

___________
Sute de vieți se relevă
În autobuz
Auzi știri, psalmi
Un autobuz nicicând nu va fi Dorință
Chiar de_l așteaptă pentru un cent
Cvasi un neam
Un autobuz
Din vremea comunismului!
Tardiv va veni
Un autobuz
Pentru tine, pentru mine,
Deja comandasem
Unul personal
Sub pridvor de mănăstiri
Nu taxiul în care să te îneci
într _un metru de apă.
Aștepți
Plin de iluzii pierdute
Doldora de dezabuzați
Un autobuz spre seară
La apogeul Conducerii
Visează șoferul planetei
Un autobuz pe marginea Vieții
Spre hăul Morții
Un autobuz cu hliziți
Făcând poze.

Câteodată

__________
Câteodată îmi vine să urlu
ori definutiv să tac
să rămân surprinsă în ramă de drac
de vicleșugul vieții
fantomă din alt veac
secole la rând
voi colinda literatura!
Câteodată îmi vine să zbier
cu voce de țap
alteori plutește peste copleşitoarele suferințe
umane
sufletul meu exacerbat!
Câteodată nerozia
mă face să râd
alteori nebunia
mă surprinde acid
port în mine ceva
ca Van Gogh
lan neaplecat
de combine.
Câteodată îmi vine să zac
societatea o iau ca pe_o soră,
pe după umeri
să ajuți
nu poți
cu toată averea păgână.

Instinctiv

_________
Vraiște am să produc
jartiera voi arunca
pisica va privi spre noi
ca la o arătare.
M_am transformat într-un ciclon_ciclop
mă îndrept în direcția ta
cu viteza luminii.
Deschide larg supapele de siguranță
vom respira la unison,
prin gura ta
pe cînd orașul va zbura
pe lîngă noi
ne vom privi c_un singur ochi
apoi...
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Costel Stancu
***
Mi-au urcat jucăriile în podul casei
și au ascuns scara. E timpul să te maturizezi!
Nu știam ce înseamnă asta, așa că am început
să-mi fac jucării din tot ce mă înconjura.
Să mă dezvețe, m-au închis într-o cameră goală.
Dar nu m-au învins. Mi-am construit jucării imaginare.
Cu unele din ele mă mai joc și acum, după atîția
ani,
ori de cîte ori simt gustul dulceag al morții.
După moarte, le voi lăsa moștenire altui copil.
Poate le va accepta, poate nu. Căci fiecare copil
are propriile-i jucării exilate în podul casei.

***
Eram proaspăt izgoniți din rai.
Voiam să ne facem casă împreună,
dar nu găseam nici un șarpe să stea
lîngă noi, să ne ocrotească. O piele
de-a lui, lepădată în grabă, ne-ar fi
fost de ajuns. Zadarnic ne încălzeam,
zi de zi, la soare, călcîiele. Nu se apropia
nici o tîrîtoare. De ce ne pedepsești, Doamne,
a doua oară? am urlat Atunci, m-ai părăsit,
femeie. Eu am desenat un șarpe
în praful zilei, altul în cenușa nopții.
Și încă aștept să se lupte între ei.

***
a nins așa de mult că
chopin refuză să mai atingă
clapele albe ale pianului său
corbul face pe ascuns un ou
de var nestins eu îl găsesc și
îl beau mi se schimbă
viața învîrte fusul femeie
să mai trăiesc o dată strig
sufletul meu a devenit un
sanatoriu de boli necunoscute
ferește-te de cel ce n-a trădat
nicicînd îmi spui tu îți amintești
iarna cînd m-ai părăsit ninsese
mai mult decît de obicei săriseră
în aer morile cerului și ca în
esenin zăpada avea clopoței

***
ea șterge praful de pe obiecte imaginare doar
mîna ei le simte conturul totul se întîmplă
aievea într-o sferă independentă de propriile-i
margini să dăm cu cerul de pămînt cu pămîntul
de cer să ne lăsăm pierduți în timp dacă am
întoarce lumea pe dos păsările ar părea că
plutesc pe apa primordială e liniște ea ține
în mînă acum o carte o răsfoiește în sens
invers acelor de ceasornic al cărui cuc
strecoară în cuibul zilei de mîine ora zero
a sosit omul negru a venit cîntă copiii sub
fereastra pe care ea scutură firimituri din
trupul meu închipuit de hoinar între lumi
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Recunoști bonsaiul din dreapta? În el își avea
cuib pasărea uriașă a speranței, cu rîndurile ei
neștiute de pui, doborîți de tine cu praștia,
prinși în capcane de clei, împușcați; dar care
se întorceau întotdeauna după ce te părăsea
cîte o femeie și voiai să te arunci pe fereastră.
Eu l-am sădit, l-am udat, i-am tuns coroana.
De ce înghiți în sec? Uită-te în dreapta.
Acolo e oaia rătăcită pe care o căuta bietul
păstor și a dat peste manuscrisele sfinte.
De teama cui crezi că le-a găsit, dacă nu a morții?
Și multe, multe altele! Stau și mă întreb:
Ce a făcut pentru tine, Viața? De ce te-a amăgit
punîndu-ți nisip în ambele cupe ale clepsidrei?

O întreb dacă mă iubește. Ea tace.
Are ochi grei. De piatră peste care n-a
curs, încă, nici o apă. Abia acum înțeleg
că moartea mi-a fost hărăzită încă înainte
de a mă naște. Așa, ca nunțile la țigani.
Că toată viața voi fi aruncat de la unul
la altul, precum un ou prea fierbinte
să poată fi ținut în palmă.
Ce să facă sufletul meu, un biet
sinucigaș amator, sătul de atîtea eșecuri?
Nimic. Doar să aștepte. Poate s-o aprinde,
într-un tîrziu, o lumină și în casa melcului.
O intreb dacă mă iubește. Ea ezită.
Un măslin e gata să se întristeze.
Ridică-te, ia-ți tăcerea și umblă! îmi spune.
Dragostea nu e decît o frunză care se odihnește,
din cînd în cînd, pe o creangă închipuită.

***
Sînt o muscă
într-un pahar cu vin.
Dumnezeu, cu lingurița
lui de argint, mă scoate de acolo,
îmi zvîntă aripile și mă așază,
înapoi, pe tavan. Eu mă
prefac adormită, îl pîndesc și,
cînd mi se pare că nu e atent,
mă arunc iarăși în pahar.
Ca de fiecare dată,
el mă salvează
Și o tot ținem așa de o viață.
Cît mă mai rabzi, Doamne?
Cînd vei întoarce paharul
cu gura în jos?

***
Voiam să intru înapoi în cîrciumă și să beau pînă
cînd soarele ar fi avut iar cap de animal preistoric.
Atunci te-am văzut. Așa, sfioasă, în rochia-ți albă,
sub care sînii erau două veverițe pregătite să intre
în iarnă, strîngînd la piept, fiecare, cîte un sfîrc de
alună.
O, Sfîntă Paraschevă, protectoare a bețivilor, am
urlat,
fă-mă un vas plin cu struguri culeși toamna tîrziu,
pe brumă, să mă zdrobească în picioare fete în
rochii suflecate pînă deasupra genunchilor! Am
vrut să intru
înapoi în cîrciumă, dar nu mai aveam inimă bună.
Am plecat pe urmele tale, voiam să-ți adulmec
aroma
de viță de vie ce n-a cunoscut încă gustul pelinului.
O, cîtă deșertăciune! Pe drum,
l-ai întîlnit pe Dyonisos, te-ai agățat de gîtul lui,
l-ai sărutat pe gură și ați început să dansați împreună.

***
În plin război, o lunetistă alăptează
copilul inamicei pe care tocmai a
împușcat-o. Știe că la rîndul său va fi
victima altei lunetiste. Și tot așa.
Ai crede că femeile acestea
sînt surori de lapte! O, Doamne!
Degeaba ne prefacem că ne iubim.
E ca și cum am unge cu miere
arcușul viorii, pentru a-i
face cîntecul mai frumos.
Se apropie, pe neștiute, sfîrșitul?
Să fie omul silaba pierdută
din cuvîntul de la-nceput?

***
Vine Moartea cu recuzita ei și o împrăștie
peste tot. Nu ai cum să scapi, îmi spune.
Privește: aici e plasa pe care ai căzut atunci
cînd, tînăr fiind, credeai că poți zbura.
Vezi ochiurile acestea deșirate? Acolo
mi-am așezat eu palma, să te oprești în ea
ca într-un leagăn și să nu te strivești de pămînt.
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Petruț Pârvescu
pixelii leana bădălama și păcala
făgețelului
aşa ca între prieteni vă spun
cărtărescu simona ioan es. pop mureșan & company
nu-şi mai aduc aminte
călin vlasie câte ceva poate
despre sfârşitul lumii şi generaţia douămiistă
se vorbea rareori
pe la colţuri
în şoaptă
pixelii
au trecut şi prin păcala făgeţelului
luminA
mai mult intermitentă
a luat-o aşa (fără băgare de seamă) pe daiboj
de la gulie prin rotoaica pe sub deal spre lăzărescu
cu bâte şi topoare meşterite
direct prin arini
pe gârla vezii la vale
pe cei care nu ştiau carte i-a ajutat
să pună degetul
ăla belit şi mare pe catastife şi călindare
pe ceilalţi i-a luat direct pe sus cu ghiotura
o dubă mare neagră
la raion

cărămida de cuvinte
arde-n mine un trup de fată
de femeie sau iubită
ca-ntr-un zid
de monastire trupul anei înzidită

când a obosit
sătulă şi mulțumită
s-a oprit o țâră pe clopotniţa bisericii lângă pădure
s-a uitat lung peste sat şi-a suflecat braţele oţelite
s-a uşurat şi-a strigat fericită
C U C U R I G U (L)

şi mă doare
colţul pietrei tâmpla
umărului stâng
şi mă doare piramida de cuvinte lăcrimând

în fiecare an
în februarie iarna
de ziua mea sufletul intră-n vibraţii
un uter frumos deasupra mormintelor goale
încerc mereu să privesc dincolo de marginea
trupului
doar amintirile care te locuiesc invers

doamne
nu-mi săruta gura
ca pe-un sân de fată mare
pe-a ei golgotă vorbirea răstignită
să mă are
să fiu bob
în brazda albă
să-ncolţesc şi să dau rod
peste piatra ce mi-e dragă să-nverzească ochiul orb
şi să pot rosti azi verbul îngânat de atunci-nainte
de pe gura anei smulge-ţi cărămida de cuvinte!

pixelii
era noaptea de februarie
ningea bătea crivăţul dinspre răsărit steaua roşie
bucile ei zdravene străluceau printre ostreţe
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ce zici fă ay
o fi băiat
o fi fată
din perete curgea liniştită candela spartă

mama vroia să nu mai nască
îi venise sorocul
și nu știa ce să facă
plângea şi se ruga ca o sfântă în ieslele putrede

pixelii
râuri obosite de-ndoială
lămpi opaiţe geamuri murdare
care scânteie până departe
care luminează crucile negre de lemn
din faţa fiecărei case

aici
pe la noi
coborâse iadul pe pământ în liniştea pustiului
nimeni cu nimeni nimeni lângă nimeni
oameni blide morminte dobitoace
singuri cu dumnezeu şi cu steaua aceea pe frunte
privegheau în tăcere
pe cel care vine pe cel care se duce
tineri şi bătrâni femei și copii
scuipau furioşi
în sân
de deochi pe furiş
cu limba-n cerul gurii
mare
făceau C R U C E

era noapte târziu februarie iarna
bătea crivăţu-n lung şi-n lat
geruind năprasnic zăpada
sub cerul de-argint cu poalele-n cap
auzeam şi vedeam prin perete
cum vine
cum urcă cum trece
leana bădălana frumoasa nebună din capu’ satului
cântând şi jucând în pielea goală pe uliţă

dar eu
cum mă ştiţi
(până şi de părinţi n-am ascultat niciodată)
am văzut şi am auzit T o T u L
aşa ca prin vis
de acolo
din spatele zidurilor direct prin perete
cum vine cum trece pe uliţă C â n t e c u L

în rest era bineera cald era linişte
dar venise sorocul
şi cu sorocul nu te jucai
am izbit
la început cu picioarele
veneaMinverS
(şi-a dat cu părerea moaşa ilinca lu’ fătălău
şi m-a înghiontit îndărăt)
mă-năbuşeam n-aveam aer
se rupsese apa şi curgea pe noroia la vale

mândru şi tainic glorios şi rebel
printre gemete rugăciuni şi miros de ţuică fiartă
cobora şi urca până în burta mamei
DOAMNE
cum pictau ursitoarele
pereţii de carne cu propriile chipuri

mama
a văzut cum stă treaba
plecaseM
m-a prins din urmă repede de picioare
urlând şi scrâşnind de durere
a răzbit şi-am ieşit împreună

tatăl meu
nu era acasă
tata era plecat cu bărbaţii la raion la regională
îşi tăiase (din greşeală) degetul ăla de la rădăcină
şi acum era cercetat pentru neglijenţă

pixelii
luna plină pe fiecare mormânt fără cruce
noaptea de februarie
iarna
cădeau stele
femeile mâncau boabe de porumb fierte
şi beau poşircă de prune

pixelii
ardeau prunii în soba oarbă ca pe comori focul
şi-n casa mare se adunase lume multă ca la pomană
stăteau pe pat pe chituci în picioare
beau poşircă de prune
şi mâncau boabe de porumb fierte
şuşoteau
cu ochii mici scobiţi adânc în orbite atente
mai mult bârfeau că erau numai femei

în păcala făgeţelului
pe valea vezii la deal dincoace de piteşti
începuse colectivizarea!
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Robert Șerban
bunicul ieșea din pământ
cu fața vânătă și udă de sudoare
ca să bea apă
a săpat
a tot săpat
rude de-ale noastre și vecinii au venit să vadă și să
povestească
găleți goale și găleți pline coborau și urcau
iar burta de pământ de lângă groapă
se umfla seară după seară
ca bășicile pe care bunicul
le spărgea seara cu acul
a săpat şi a tot săpat
n-a mai vorbit deloc
doar înjura
așa cum
rudele și vecinii noștri spuneau
că nu mai auziseră vreodată pe nimeni
mâl și nisip murdar
asta ieșea din fântâna căreia nu i se mai vedea fundul
decât cu lanterna cea lungă
chinezească

Fântânarul
bunicul a așteptat până când soarele a răsărit tot
s-a uitat la el cu un ochi
și a zis
uite-așa vreau să-mi iasă fântâna
apoi a desenat pe pământ
cu o funie și doi țăruși
soarele
și a-nceput să sape în el

într-o zi
bunicul a urlat dinăuntru
iar oamenii au dat fuga și l-au tras afară cu
frânghia
era vânăt
palmele îi erau carne vie
iar coada lopeții pe jumătate roșie
femeile și-au scuipat în sân și s-au crucit
bărbații au strâns din fălci și-au înjurat

vreo două săptămâni
de dimineața și până noaptea
a muncit
la început a scos cu cazmaua
brazde mari cât limba de vacă
apoi a dat afară pietre de toate culorile
din când în când
se uita la câte una și fie o punea de-o parte
fie o azvârlea
pământ galben pământ roșu înjurături
nisip murdar mâl înjurături
nisip bun mâl

bunicul s-a așezat pe marginea gropii
de pe degete îi picura sânge
l-am atins pe spate
a întors capul
m-a privit câteva clipe
apoi s-a uitat înăuntru
a răsfirat palmele deasupra
și a început să râdă încet încet
de parcă plângea
l-am cuprins cu braţele
mi-am aşezat capul pe omoplatul lui
şi am stat aşa până când l-am auzit cum hârâie
uite că sângele nu se face apă nu se face

din când în când
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și nea Gheorghe
și Teo
și WC-ul și dușul și papucii și gemetele
și beșinile și lălăiturile și scuipatul
și scremetele și feonul și palmele
și înjurăturile și țipetele și chiuveta
și râgâitul și fluieratul și pișatul
și raiul și iadul
și iadul și raiul

sunt un bulgăre de zăpadă
pe care fiul meu
îl strânge în palme
îl rotunjește
și îl aruncă spre un copac
n-a nimerit
am căzut în omătul afânat
și încep să mă rostogolesc la vale

Funda roșie

capăt viteză
cobor și cresc
cresc
adun zăpada din calea mea
cresc mult
tot mai mult
iar dintr-o dată
mă izbesc de ceva nevăzut
și sar în sus
mă înalț
urc spre soare
cu o viteză teribilă
urc
mai aproape tot mai aproape
şi mai repede tot mai repede
repede
repede
deodată
fiu-meu îmi șoptește
tata tata
transpiri îngrozitor
trezește-te!

orice cadou ascunde o meschinărie
ca un mut
care știe cuvintele
dar nu le poate rosti

Unelte și arme
scriu poezie
de parcă aș da cu târnăcopul
hâc!
hâc!
hâc!
din când în când
mă uit la palme
și îmi vine să scuip în ele
sunt uscate
ca scutecele pregătite pentru copiii
cu boli rare și contagioase
dacă se-ntâmplă să le frec una de alta
ca să le aduc puțin la viață
se pornește un fel de burniță
ce acoperă în câteva clipe
tot ce am săpat acolo
abia atunci inima se mai stâmpără
și se ostoaie din tras clopotul
pe care-l pândesc de atâta timp
să se spargă-n bucăți
ca să-l topesc și să-l fac o armă înspăimântătoare
cu zeci și zeci de lame și de vârfuri

***
trec cu avionul prin nori
cu spaima cu care bucătăreasa
trece mixerul prin frișca volburoasă
ce
slavă Domnului
se ține tare

cu ea voi păzi tot ce a lăsat târnăcopul săpat
în hârtia pe care o trag după mine:
de nu mă va salva
îmi va fi giulgiu
sau
poate
rug

Fastele vecinătăți
vecinii se aud cel mai bine din baie
și cei de sus
și cei de jos
și bătrâneii
și tinerii
și baba
și nebuna aia
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Ion Șerban Drincea
O excepție
Nu toți oamenii
sunt la fel
așa a vrut Cel de Sus
dar când simți
bătăile inimii
celui care se gândește
la tine
în ritmul inimii tale
mulțumește-i lui Dumnezeu
că a făcut o excepție

Democrația zborului
Omul a dorit să zboare
dar a fost prea mare concurența
la purtatul de aripi
prima licitație au câștigat-o îngerii
apoi
au urmat viețuitoare
fără mâini
omul a rămas singur
să ducă Pământul
pe umeri

Minuni
Mai sunt și minuni
doamna cu coasa
este singură
în meseria ei
nu ai ce să-i faci
când încalcă legea
legea statului la rând
din constituția bunului simț
doamna mereu se plânge
că instrumentul său
se știrbește repede
și trebuie ascuțit
de urgență

O poveste
Când m-am născut
m-a durut țipătul văzduhului
adunat în ecou
m-a durut lumina
strânsă în ghiocul ochilor
și am tresărit când soarele
mi-a acoperit chipul
m-am mirat de întâmplare
cum mă miram în burta mamei
că nu vedeam lumina
și iarăși am rămas mirat
precum înainte să mă nasc
am rămas mirat de mine
când mi-am văzut chipul
în privirile mamei
mă tot uitam în ele
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Au orbit izvoarele

și mă vedeam înotând în lacrimi
ca în oceane de bucurii
mama mi-a simțit gândurile
și s-a frânt de mijloc peste mine
punându-mi brațele peste fruntea ei
trimițând izvoarele sângelui său
peste tot peste tot peste tot
zicând
ai venit ai venit ai venit
ai venit să te iei la întrecere cu timpul
să învârtești Pământul cu gândurile
să iscodești minunile cerului
să numeri razele soarelui
să-ți încrustezi pașii
la răscrucile drumurilor
să te iei la trântă cu gândurile
cu toți cei care te vor chema
și nu te vor auzi
când vii din rădăcini
cu muguri de litere

Cumpăna de la fântâna
copilăriei
a rămas doar cu brațele
întinse
de disperare
uimită
că au orbit izvoarele

Clopotul
Cu clopotul
din turnul bisericii
voi coborî între oameni
în vuietul bronzului
topit de ecoul chemărilor
adunate în limba clopotului
transformată în inimă

Ca în vise
Am trăit momente inexplicabile
m-am pomenit dezlipindu-mă
de pământ
în timp ce mergeam pe stradă
ridicându-mă sub bolta cerului
deasupra caselor
m-a cuprins teama
și am coborât printre oameni
ce mă priveau uimiți
uimit eram și eu de mine
dar mi-am dat seama
că pot învinge atracția pământului
și mă pot dezlipi de forța lui
ridicându-mă spre cer

Raftul “Poesis”

Mihaela Albu
Armoarul cu poeme
Ed. Timpul
2018

am prins curaj
și le arătam oamenilor
că mă pot înălța
supunând legile gravitației
îmi demonstram levitația
și mă bucuram
că sunt primul om
care colindă văzduhul
fără aripi

Mihaela Albu
~n labirintul c[r\ilor

bucuria mi-a fost întreruptă
de țârâitul telefonului
dormeam într-un hotel din Paris
era încă noapte
trebuia să ajung repede la aeroport
să prind avionul care decola
spre drumul meu peste ocean

Ed. Vremea
2017
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:tefan Damian
Grădina cu îngeri
1.

3.

Îşi tot învârtiseră pălăria pe cap
până a început să vorbească
aşa cum vorbesc pălăriile.
Era o dimineaţă de mai
mai banală ca toate
dimineţi de mai
înghiţite de arsura glorioasă a zilei.
Erau hămesiţi ca un dinozaur
cu mii de guri. Îşi spuneau
poveştile străzii, fără să fie întrebaţi:
aveau informaţii despre mersul trebilor
dinăuntru şi de afară. Câte unul
se răzvrătea hipnotic
spunând adevăruri şi minciuni din viitor
convins că trecutul
pentru ei e tot un fel de viitor
aproape trăit. Ceilalţi
îl opreau ducând la buze
blândeţea unor miei dinainte de Paşte.

Câteodată ies din Grădină
atraşi de crâşma de periferie
unde se ciocnesc autobuzele
ca nucile în sac
se amestecă printre cei
care stau în jurul celor câtorva
mese ale tăcerii.
Unii ies
şi nu se mai întorc
aspiraţi de lumina ce ţâşneşte confuz
de pe stâlpii pe care se crucifică fluturii.
Simt cum îi înghite aerul împachetat în sticle de
fum
încearcă să se împotrivească
dar sunt vânduţi la licitaţie
seară de seară.
Urmele trecerii lor
din oră în oră tot mai stinse
sunt plătite mereu de cel care
încă rămâne.

2.

4.

Aproape în fiecare zi descopereau
câte o nouă cometă.
Unul le spusese că nu ar fi nevoie
oricum sunt prea multe
şi lumea nu mai ştia ce să facă cu ele.
Mai bine le-ar observa
cu imaginaţia
ca şi cum ar fi nişte vreascuri
rătăcite în spaţiu.
Nu să şi le apropie: par impertinente
în mişcarea lor lipsită de logică; aurii
sunt sfidătoare pentru universul cazon
rămas moştenire din anii de plumb.
Chiar şi atunci
când pentru îngeri nostalgia cunoaşterii
devine tot mai mult o haină
de dezbrăcat în fiecare zi.

Pe aleea care duce nicăieri
îngerii şi băieţii aveau nasurile rupte.
Se loveau
de copacii de piatră care le creşteau
împotrivă
când nu se aşteptau.
Până şi cerul îl vedeau
doar de la rădăcina ochilor
şi uneori li se părea că era mai jos
de stelele care nu înmugureau
niciodată.
Aleea era numită a Adevărului:
era pietruită cu bucăţi de bune intenţii
de cruciade
tari ca şi ţiglele
bune de aruncat în capetele duşmanilor
care încă mai credeau cu tărie
că duce undeva.
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5.
Noaptea întârzie ca o minge de tenis în fileu.
Numai cel care are puterea să o vadă
secerată de lumina ce se revarsă din el însuşi
pare mai tânăr cu o jumătate
de viaţă. Chiar dacă se simte asemenea
unei păsări în colivia aurită
îmbătată de cântecul desuet al stăpânului.
Ori ca un peşte secătuit de o mare
disperată.
Încearcă să se desprindă
dar plasa creşte din el tot mai multă
mai deasă
devine o gogoaşă de vierme de mătase.
Zace în ea şi aşteaptă.
Deodată simte cum îi cresc aripile:
într-un târziu
se miră că sunt ucigaşe.

6.
Ziua îl strânge de gât
ca o rufă murdară.
În aceeaşi clipă
îngerul bătrân încearcă disperarea glumeaţă
a condamnaţilor la curţile marţiale
din toate războaiele lumii.
Ultima privire o aruncă spre creanga
de care e atârnată viaţa.
Se teme că ar putea să cedeze.
Din pene îi curg
ultimele picături verzi de speranţă.
În ochii rotunzi deschişi până dincolo de pleoape
creanga dă muguri şi înfloreşte în iarnă
un trandafir sângeriu.
De-acolo îl ridică cu furca
măturătorii şi îl aruncă în pubelă
peste o grămadă de frunze şi pagini de carte
pe care nu le mai citeşte nimeni.
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Gheorghe Glodeanu
G. C[linescu ;i miturile
Problema tradițiilor și a credințelor populare l-a
preocupat și pe G. Călinescu. Reconstituind Istoria
literaturii române de la origini până în prezent,
reputatul exeget nu putea evita problema miturilor,
maniera în care acestea au influențat evoluția culturii
scrise. Examinând începuturile literaturii române,
Călinescu acordă un capitol special miturilor. Este
vorba de secțiunea intitulată Miturile: Traian și
Dochia; Miorița; Meșterul Manole; Sburătorul.
Deja titlul atrage atenția asupra celor patru mituri
fundamentale ce au marcat evoluția culturii române.
Criticul atrage atenția asupra faptului că, „din
dorința de a astupa golurile și de a stabili o tradiție”,
istoricul literar român s-a găsit în postura de a
acorda o importanță deosebită folclorului. Cu toate
acestea, la data apariției celebrei Istorii (1941),
literatura română prezenta numeroase valori pentru
a se mai acorda o atenție exagerată credințelor
populare. Unui folclor care, chiar dacă cuprinde
elemente de circulație universală, are o
individualitate proprie și conține numeroase
fragmente de mare poezie. Valoarea fondului
tradițional oral este apreciată mai ales atunci când
tradițiile populare devin surse de inspirație pentru
literatura cultă. Călinescu recunoaște importanța
capitală a folclorului autohton, atât prin valoarea lui
incontestabilă, cât și prin rolul pe care el l-a jucat în
apariția literaturii române moderne, substituind
absența unei îndelungate tradiții a scrisului.
Inspirația din folclor se explică și prin faptul că
mulți dintre scriitorii români au avut o origine rurală,
viziunea lor despre lume fiind puternic influențată
de credințele populare. Exegetul remarcă faptul că
atenția scriitorilor nu s-a îndreptat asupra temelor și
motivelor celor mai vaste și mai profunde (cum ar,
de exemplu, „soarele și luna”), ci asupra acelora care
puteau alcătui o tradiție autohtonă. În felul acesta sau creat o serie de mituri dintre care unele au o
importanță deosebită, putând alcătui niște puncte de
plecare generoase pentru orice scriitor național. Cele
patru mituri de care vorbește G. Călinescu
„înfățișează patru probleme fundamentale: nașterea
poporului român, situația cosmică a omului,
problema creației (și am putea zice în termeni
moderni, a culturii) și sexualitatea”.
Primul mit este cel despre Traian și Dochia. El
vorbește despre etnogeneza poporului român,
reușind să îi încânte pe poeții noștri romantici în
frunte cu Gheorghe Asachi. Intitulat Traian și

Dochia, poemul acestuia prelucrează povestea
Dochiei, fiica lui Decebal. Pentru a scăpa de
persecuțiile împăratului Traian, eroina cere sprijinul
zeilor, care îi ascultă ruga, transformând-o în stâncă.
Chiar dacă mitul pare apocrif, istoricul literar
precizează faptul că, prin 1877-78, un bătrân din
Neamț cunoștea legenda Dochiei lui Decebal, care
a fugit pe Ceahlău ca păstoriță și a fost prefăcută în
stâncă împreună cu oile sale de către Maica Precista.
În timp, povestea a dobândit consistență și a pus
stăpânire pe conștiințe.
Cel de al doilea mit, Miorița, cunoaște o
circulație mai largă și are ca punct de plecare
celebrul cântec bătrânesc publicat de către V.
Alecsandri. Împărțirea liricii populare în cântece
bătrânești, doine și hore i se pare extrem de nimerită
lui G. Călinescu, deoarece „determină trei ipostaze
ale sufletului autohton”. Istoricul literar preferă
termenul de cântec bătrânesc celui de baladă
deoarece ultimul i se pare prea pretențios. Dacă în
cântecul bătrânesc (ce ține de sfera epicului)
„cântărețul împărtășește istorii din bătrâni”, în
doine, „liricul își exprimă «dorul», care e uneori
dragoste, alteori nostalgie, «jalea» de a fi singur,
înstrăinat, de a muri nelumit, și «voinicia»”. Trecând
la analiza Mioriței, criticul remarcă faptul că
proporțiile mitului au crescut atât de mult încât el a
fost comparat cu Divina Comedie. Mai mult,
numeroși cercetători consideră Miorița „momentul
inițial al oricărei culturi autohtone”. Creația
simbolizează însăși existența pastorală a poporului
român și unitatea lui în jurul lanțului carpatic. Este
povestea a trei ciobani care coboară cu turmele,
cărora li se adaugă un personaj metaforic, o oaie
năzdrăvană. Aceasta își avertizează stăpânul, pe
ciobanul moldovean, că cei doi tovarăși ai săi
(ciobanul vrâncean și cel ungurean) doresc să îl
omoare din cauza avuțiilor sale. Călinescu remarcă
seninătatea cu care baciul moldovean primește
vestea teribilă și își face testamentul. În fața
pericolului iminent, a amenințării supreme,
surprinde absența urii și a revoltei. Împăcat parcă
nefiresc de ușor cu destinul potrivnic (atitudine total
diferită din cea a eroilor din tragediile antice),
personajul „își rânduiește, fără nici o ură,
înmormântarea, pregătindu-și un eden terestru,
ciobănesc”. Ceea ce mai surprinde în celebra baladă
populară este faptul că moartea este imaginată ca o
imensă nuntă cosmică. Mireasa este o „mândră
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menționează faptul că sacrificiul este dublu. În plus,
vedem că Manole renunță la creația lumească
(familia) de dragul celei din sfera artei. Graba cu
care se realizează actul zidirii are rolul de a preveni
posibilitatea răzgândirii, a înduioșării la auzul
plânsetelor tinerei femei. Comentariul insistă apoi
pe atitudinea voievodului egoist și gelos care, în loc
să le mulțumească zidarilor pentru monumentul
creat cu mari sacrificii, îi pedepsește ridicând
schelele. Scopul este acela ca meșterii să nu poată
construi o altă mânăstire mai frumoasă și mai
luminoasă. Pentru a coborî, zidarii sunt obligați să
repete mitul lui Icar. Manole își construiește aripi de
șindrilă, dar acestea nu îl țin, astfel încât meșterul se
prăbușește și moare. În locul în care cade apare o
fântână care stă mărturie despre tragicul eveniment.
Călinescu vede în Meșterul Manole un mit
estetic, ce simbolizează „condițiile creațiunii umane,
încorporarea suferinței individuale în opera de artă”.
Moartea meșterului și indiferența voievodului
întruchipează obiectivitatea absolută a creației.
Opera este receptată drept o „fenomenalitate
independentă” ce îl ignoră pe artist.
Cel de-al patrulea mit supus analizei este mitul
erotic. Zburătorul este un personaj care, sub diferite
denumiri, apare și în folclorul altor popoare. El preia
înfățișarea unui demon frumos, o veritabilă
întruchipare a lui Eros din mitologia greacă. Acest
personaj malefic se face vinovat pentru zbuciumul
trăit de tinerele fete cu ocazia primei lor iubiri. Mitul
erotic al zburătorului este destul de răspândit în
lirica românească de după Ion Heliade Rădulescu.
Unii autori au considerat că trebuie să ducă aceste
producții înspre o sursă romantică, ceea ce este
considerat greșit deoarece „unii din poeți nici măcar
n-aveau noțiunea temei occidentale”. Singura notă
romantică – este de părere exegetul – se întemeiază
pe tradițiile populare. Criticul remarcă faptul că,
neexistând la noi o literatură de analiză a dragostei,
a fost firesc ca poeții români să se întoarcă înspre
origini, la „mitul invaziunii instinctului erotic la
fete”. În finalul considerațiilor sale, istoricul literar
precizează că toate aceste creații ce prelucrează
mitul zburătorului se caracterizează prin „totala
iraționalitate a crizei”.
Chiar dacă cele patru mituri înfățișează tot atâtea
probleme fundamentale, lor li se adaugă și alte
credințe, lor li se adaugă și alte mituri mai puțin
cunoscute ce tind să fie tot mai mult valorificate în
plan literar. Un bun exemplu ar fi, în acest sens,
mitul marii treceri, care surprinde, alături de naștere
și de nuntă, unul din momentele cele mai importante
ale existenței umane.

crăiasă”, nașii sunt soarele și luna, nuntașii sunt
brazii și păltinașii, locul preoților este preluat de
„munții mari”, lăutarii sunt păsările, iar stelele,
făcliile. Din păcate, însă, este vorba de o nuntă
tragică, fără noroc, deoarece, pe parcursul ei, „A
căzut o stea”. În finalul consideraților sale, G.
Călinescu recunoaște că, în versiunea lui V.
Alecsandri, acest mit este o capodoperă.
Mitul Meșterului Manole este comentat
pornindu-se de la o altă baladă populară celebră
culeasă de către autorul Doinelor și lăcrimioarelor,
Monastirea Argeșului. Chiar dacă tema abordată
cunoaște o circulație mai largă fiind cunoscută și în
folclorul altor popoare, versiunea românească se
dovedește originală și autohtonizată, fiind legată de
faimoasa biserică de la Curtea de Argeș, o veritabilă
capodoperă arhitecturală. Celebra ctitorie a lui
Neagoe Basarab a devenit pentru literatura noastră
o versiune miniaturalizată a catedralei Notre-Dame
din Paris. Legenda nu vorbește despre Neagoe, ci
despre Negru Vodă, și nu insistă asupra identității
mănăstirii. Cu toate acestea, precizează Călinescu,
tradiția s-a oprit asupra „celui mai strălucit
monument al locului”. Exegetul menționează că nu
are importanță faptul că legenda se regăsește și la
alte popoare, deoarece ea s-a transformat în mit doar
la noi. Observația devine un bun pretext pentru a se
da o definiție a mitului: „prin mit se înțelege o
ficțiune ermetică, un simbol al unei idei generale”.
O asemenea ridicare la rang de mit este proprie
literaturii române.
Comentariul istoricului literar continuă cu
analiza de text. Balada se deschide cu prezentarea
locului în care meșterii, din porunca lui vodă, încep
să construiască biserica. Locul pare, însă, blestemat,
drept consecință, tot ce se lucra ziua, se surpa în
timpul nopții. Munca în gol a meșterilor pare o
reiterare a mitului lui Sisif. Ieșirea din impas este
sugerată prin intermediul visului. O voce îi spune lui
Manole că munca lor va fi zadarnică până nu vor
recurge la sacrificiul uman. Cea jertfită trebuie să fie
cea dintâi soție sau soră care va aduce mâncare a
doua zi soțului sau fratelui ei. Meșterii acceptă ideea
sacrificiului, iar prima femeie care apare în zare a
doua zi este Ana, soția lui Manole. Este momentul
care
declanșează
drama
personajului,
transformându-l într-un erou tragic. Într-un acces de
durere (Călinescu vorbește de o „criză de egoism”,
ceea ce nu prea ar explica sentimentele meșterului),
acesta îl imploră pe Dumnezeu să dezlănțuie stihiile
naturii (ploaia și vântul) pentru a-i opri din drum
consoarta. Dragostea femeii se dovedește, însă, mai
puternică decât furia naturii. Pentru a atenua tragicul
gestului său, Manole concepe actul zidirii ca un joc,
un joc cu atât mai dureros cu cât Ana așteaptă un
copil. Detaliul se dovedește important deoarece
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Vasile S[l[jan
Augustin Buzura, un „poet al florilor răului”
(O încercare de transcriere/transmutare, în cuvinte
puține & parțială, a unui portret de scriitor adevărat,
după o scanare pe viu, nu prea îndepărtată, dar astăzi
cu tot mai puțini pixeli)

accesibilă, la BCU, despre chestiunea alienării
omului – nu știam până la „dezgheț” să existe așa
ceva, adică alt-ceva, în galanele, evident, ale lui E.
M. Galan, în bărăganele zahariastănsciste, în
desculții și oțelarii acelei epoci literare ceva
asemănător, comparabil sau, helas!, asociabil temei,
așa că am parcurs ceea ce apăruse în spațiul prozei
românești începând cu dezghețul survenit după
1965. (Și aici nu vorbesc de o latură a unei etape
efervescent-înnoitoare a discursului epic autohton
numită evazionism sau onirism: „Și eu am fost
onirist”, pot spune, asta în replică sau în răspăr, pe
dos, cu declarația manifestă, memorabilă a lui Marx:
„Ce qu`il y a de certain c`est que moi, je ne suis pas
marxist.”).

Augustin Buzura a fost receptat intens ca un
scriitor dizident, de substanță reală, ca unul care se
opune, generic și structural, unui sistem potemkian,
de fațadă (era de reținut istorioara sa cu acei străjeri
ai cetății, care strigau în noapte că peste tot este
liniște și pace, bunăstare și belșug, iar cetățenii pot
dormi liniștiți!); despre „dizident”-ul” altfel vreau
să scriu aici, despre scriitorul care, nelocvace fiind,
nevocal, a fost mai „contra” decât toți luații/adunații
la un loc într-un cor al celor „puțini am fost, mulți
mai suntem” (o altă zicere dragă lui). A te împotrivi
făcând breșă în zid prin ceea ce scrii, lovind cu
bombardeaua cuvântului, a ideii, a rostirii adevărului
e mai mult decât a striga Huo! Cam asta e, Augustin
Buzura ar fi, cred, alături de mine, într-o
concordanță tacită, în această afirmație scrisă!

Investigând (la documentarea licenței), am
inventariat o serie de titluri, unele de-a dreptul
remarcabile, Viața și opera lui Zaharias Lichter de
Matei Călinescu, Martorii lui Mircea Ciobanu,
Îngerul a strigat al lui Fănuș Neagu, ciudații și
îngerii lui Dumitru Radu Popescu – cei de dinaite și
de după F – și toți cei care au scris, mai mulți ori
mai puțini, mai notabil ori ba, pe tema
însingurării/înstrăinării individului. Literatura prelua
din panoplia realității însingurarea/atomizarea din
sânul unei societăți care se voia mai întâi de toate…
colectivistă! Și asta, după așa-zisul „dezgheț” sau,
mai bine, înghețul realismului socialist din proza
românească, declanșate de către mereu deschizătorul
de căi noi, inovative, e vorba de Dumitru Radu
Popescu, prin Leul albastru și, mai apoi, aflat în
avanposturile post-modernismului, prin F.

*
În 1970, mi-am susținut licența, la Filologia
clujeană, cu lucrarea intitulată „Problema înstrăinării
individului și implicațiile ei în romanul modern și
în romanul românesc contemporan”. Era o temă
preocupantă pe atunci, mai ales după acțiunile din
mai 1968 de la Paris, dar și după 68-ul praghez și,
mai ales pentru mine, după ce, eu însumi,
debutasem sub auspicii derepopesciene și
ajunsesem, în acea vară incendiară 68, supraîncălzită
la țevile de eșapament ale tancurilor T 34, operator
la o stație de benzină a Peco-ului sătmărean,
alimentând mașinile unor cetățeni cehoslovaci, care
refuzau îngrijorați să vorbească despre ce se
petrecea în țara lor. Asta, ca o răsfrângere colaterală.
Încă nu apăruse pe piața românească Procesul lui
Franz Kafka, dar, cred, ieșise în librării colecția de
proză scurtă, în BpT, dedicată Kakaniei imperialaustriece, o imagine-radiografie terifiantă a
negru-galbinismului ce-și dăduse duhul. Lucrurile
erau pregătite pentru a apărea problematica
individului și în proza românească.

De observat: în aceeași serie se înscrie, apăsat,
Intrusul (1968) sau Marele singuratic (1972), măcar
prin titlu, ale lui Marin Preda, de fapt, se petrecea
acomodarea/aclimatizarea motivului „individului” (
l`individu) din literatura franceză, tradusă atunci
masiv de un grup dedicat noilor ideii ce se vânturau
pe malurile Senei, să nu le zic de extracție neomarxistă sau chiar maoistă, prin reprezentații lor de
seamă, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roger
Garaudy, mai târziu, și care acopereau, atunci, primplanul vieții filosofico-literare. Să remarcăm că
gânditori ca ei erau și scriitori sau, mai bine, erau
întâi filosofi și mai apoi prozatori: și de Beauvoir și
Sartre au scris și literatură, a cote, dar în opunere cu
un Albert Camus (L`Etranger, Ciuma) sau indecisul

Citisem ceea ce exista, la acea vreme, ca lectură
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conturează ca prototip de extracție existențialistă
avant la lettre.

dramaturg catolic Paul Claudel (Catedrala) sau
ateul, id est: cel fără zeitate, dar cu zeități khmere la
purtător, Andre Malraux.

*

*

Despre „poeticitatea” scrisului la Augustin
Buzura. Deși n-a publicat versuri, are el,
romancierul, așa, o poezie a realului, a încrâncenării
contra aproape a tot ce este înconjurător, a
ambientului, mai ales social & moral, a sistemului
mai vechi ori mai nou, a prostiei, grobianismului,
nimicnicei, a răul din/la suflet, moștenit în genă sau
autoconstruit acolo, ca o incubație premeditat
parșiv-maladiv-malefică. Să fi fost el unicul care
întrevedea numai răul, hidosul moral? Desigur, nu;
el pășește pe urmele unor veritabili chirurgi (la
propriu), care disecă până-n străfunduri ființa unei
comunități. Nu e cazul a-i enumera. Dar cine se
apleacă asupra unui corp național în vivisecție, vede
nu numai măruntaiele alterate, aburii de căldură ce
emană din acel trup aflat, poate numai în început de
putrefacție, ci și șansele unei resurecții. Să forțăm
ușor nota despre „poeticitatea” scrisului său și să
spunem că ea aparține unui poet al „florilor răului”,
al racilelor destinului deviat, carcinomian, al unui
sistem care s-a vrut autosuficient și desăvârșit, dar
care, ca în cazul unui cazan crezut perfect etanș, s-a
omis existența, pe de lături, și a diverșilor
ciocănitori/ciocănari nu numai cu baroase grele,
muncitorești, ci și posesori de ciocănele dintr-acele
fine, de reflexologi ori aurari, instrumente mai
ascuțite, mai eficiente, care pot fisura ușor pojghița,
și așa subțire, a tablei de aramă sau, de ce nu?, poate
chiar una de cositor sau pleu, a măștilor realității.

Deși e aproape generalizat pluralul accentuat în
doi „i” al majorității titlurilor cărților lui Augustin
Buzura, esența este univocă, particulară, una a eului
primordial, autentic. Augustin Buzura n-a scris decât
despre sine/dinspre sine, dar cu privirea focusată
spre ceilalți, prin opoziția sa structurală la un
celălalt/ceilalți, deviați, tarați, atinși de un morb al
vremii, dar și de unul lăuntric, ca un cancer în
extindere, pe alocuri metastazat. Categoriile sale de
„sfertodocți”, „tâmpiți”, „idioți” , „nebuni și bestii”
etc. sunt reflexul unei adversități aproape organice,
palpabile, dinaintea urâtului, diformului moral, dar
provenind din partea cealaltă a hotarului, a
„gardului” împrejmuitor: ei sunt „celălaltul”
existențialist, nociv, dizolvat în massă. („L`Enfer,
c`est les autres”/Iadul sunt ceilalți, nu-i așa?). De
unde însingurarea, absența, desprinderea de
contingent (vezi și Raport asupra singurății, un
volum târziu din bibliografia lui Augustin Buzura).
*
Linia de dezvoltare/trama epică a Absenților este
asemănătoare celei trasate în Străinul camusian,
având ca vârf de sarcină „punerea în situație”,
concept propriu romanului existențialist. La Albert
Camus, este sclipirea cuțitului în lumina năucitoare
a soarelui mediteranean; la Sartre (vezi Greața) este
galet-ul de pe plaja pietroasă a Calais-ului; la
Buzura, e strigătul din ceața nopții al unei fete ce se
aruncă de pe pod în apa rece de dedesubt.
Indiferența, „absența” (absența ca semn al alienării
sau în sinonimie cu ea) protagoniștilor sunt
structurale, intrinseci – și, de aici, asumarea
vinovăției. E un raport cu celălalt, trădat,
nefuncțional. La Marin Preda, în Intrusul, roman
apărut cu doi ani înaintea Absenților, acea „punere
în situație”, pe invers, a fost coborârea lui Călin
Surupăceanu, inocentul, acoperitorul de biserici, în
burta unui vagon-cisternă, care a luat foc: id est;
proba focului, a iadului ce va urma, dar este o
asumare față de sine, de fapt, o auto-asumare…

Personajele lui Augustin Buzura, unele de o
finețe zgrunțuroasă a trăsăturilor psihologice,
ascund văgăuni, abisuri invizibile la prima vedere,
unele, măcar unul, stă blocat într-un întuneric de
pivniță ani întregi, drapat, în fapt, ca Polonius, de
propria-i nebunoasă decizie de… absență. (De ce na ieșit, cu pieptul dezgolit, în calea furtunii?, e o
posibilă și tacit înțeleasă întrebare). E aici o poezie
grea, neagră, a refuzului istoriei, a eludării ei prin
retragere, de fapt, printr-n refugiu într-un spațiu gri
din fața și mai adâncilor tenebre ale zilei… Hai s-o
scriem corect: ale contingentului. Sau, și mai citabil,
reluând: „L`Enfer, c`est les autres”).

Dar ar fi de netrecut, istoricește vorbind,
consemnarea întâietății de construcție tipic
existențialisă (nu că aș căuta „protocronism” cu
orice preț) a Pădurii spânzuraților, romanul
exemplar, ce zic?, mare, al lui Liviu Rebreanu. Aici,
declicul „punerii în situație” primește dimensiuni
atât personale (ceea ce decurge din literatura
individului), cât și istorice. Apostol Bologa se

Această încrâncenare țărănească, frustă,
inconturnabilă, ca o supărare pe toate (la țară se zice:
pe tot satul), este semnul de distincție al scrisului lui
Augustin Buzura, epicizat cum se cuvine în romane,
și debordant, necruțător, tăios ca lama de bisturiu în
publicistica sa (a studiat și medicina, pe altă latură
a ei, nu chirurgia, of course!), și cu toate acestea
umană, plină de perspective, de orizont (vezi și titlul
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primului său volum: Capul Bunei Speranțe).
Eticismul, buna morală sunt tresele de noblețe ale
unui riguros, sever, astut moralist.
*
Scriu și eu acest text evocator în puține cuvinte.
Țin minte, la Tribuna, când a trebuit „să-l iau de
mână”, nu alta, și să-l însoțesc la partid (precum,
fantasmagoric, Susana Gâdea a cerut editorului
Istoriei religiilor să vină de mână cu… Mircea
Eliade!) ca să dea explicații pe seama unei tablete
(din Bloc-notes-ul său săptămânal, rubrică reluată la
insistența acelorași „organe” în revistă), intitulată
„200 de cuvinte” (despre penuria unui limbaj pe care
Augustin Buzura l-a definit ca atare, de lemn,
fibrilat, înaintea altora: iată o prioritate pe care o
atest); ei bine, la acea „chemare” la județeană pentru
a „lămuri” cestia și nu numai, în fața primului
secretar și, văzând că n-are cu cine discuta, a
declarat, la modul său persuasiv-ezitant: Domnule,
eu sunt scriitor, dacă nu știți?, sunt scriitor, atât,
nimic mai mult! Și avea statura Cavalerului, a celui
care decreta, în cunoștință de cauză, pe deplin
edificat: Sunt Scriitorul! Asta pe linie „politică”.

2006. Augustin Buzura - Premiul pentru Opera
Magna (Zilele Culturale Poesis, Satu Mare). Aici
alături de Joachim Garrigos Bueno

zilei din catacomba autoimpusă sau ceilalți, din
catacombele altora, spărgând lespezile cele de veci,
ar fi țâșnit într-o puritate/pustietate de zăpadă
neatinsă, neîncepută, prea imaculată. Ca imagine: să
vezi doi urși, un prozator imens, lângă un ascetic,
acribios și prea sever critic, istoric literar & profesor
universitar, Mircea Zaciu, copilărindu-se: revolta
unei tinereți ratate sau resurecția unei maturități deja
împlinite; sau inocența copilăriei reactivate, brusc,
pe moment sau toate la un loc, pe un drumeag ce
leagă Berința lui Augustin Buzura de restul lumii.
Iată că s-a putut/se poate. Imaginați-vă, doar.

*
(Din tehnologia mersului lucrului la ProBuzura).
Nu mi se încheagă deloc textul narativ-evocator
evocativ, mai ales în părțile voite a constitui linii
pentru o efigie: și câte-ar fi de povestit! Cum să-l
evoci pe Augustin Buzura, ce să scrii inteligentamintibil despre Gusti (era apelativul pe care mi-l
permitea și mie)? Poate cum (și reiau), la o
„convocare” la forurile județene, în fața primului
secretar, a rostit, obstinat: Domnule, eu sunt scriitor.
Și avea statura celui care decreta în cunoștință de
cauză, pe deplin edificat: Sunt Scriitorul!
Sau, pe latura cea „poeticească” ar fi de povestit
cum, într-o iarnă mirifică, după o vizită la casa
părintească din Berința Maramureșului, la invitația
lui imperativă (unde companionii, uspătoii duși așa,
tam-nisam, i-au mâncat, de pe rudă, cam toți
cârnații), după ieșirea spre Cluj, la o haltă
binevenită, s-a tăvălit în zăpadă, alături/împreună cu
Mircea Zaciu - și cu noi, cei din preamă, spectatori
înghețați de mirare, noi, puradeii lumii scriitoricești
de atunci, Era o nebunie, o cavalcadă de cai buieci,
tocmai eliberați, scăpați din căpestre, care și-au
lepădat piedicile și care, măcar pe moment, au
amușinat, au tras năpraznic pe nări aerul tare al
libertății… De priveliștea acelei descătușări din
preajma Berinței natale a scriitorului n-am avut
parte mai apoi, pe niciunde, pe nicăieri. Parcă eroii
săi de mai târziu, unul, cel scăpat/adus la lumina
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Drago; Niculescu
“Umanismul, un program infinit” de la filozofia culturii
la criza supraviețuirii (III)
3. Oboseala unui glob de pămînt. Sfîrşit sau un
nou început.

În sensul înţelegerii conţinutului tematic expus
pînă acum în acest studiu, cu dubla sa etapizare
temporală (modernă şi postmodernă), a finalizării
analizei, pînă în actualitatea prezentă, a
coordonatelor şi specificului său diacronic, odată cu
încercarea de stabilire a unor concluzii corelative şi
prospective, vom evidenţia pe scurt temele
principale ale acestei importante lucrări. Şi nu se
poate începe cu altceva în afară de principalul factor
distructiv care este mercantilizarea şi transformarea
culturii umaniste într-un simplu produs comercial,
iar a universităţilor, conduse de interesele unei
economii liberale sălbatice şi iresponsabile, în nişte
întreprinderi de profit. Primatul violent şi distructiv
al finalităţii economice – absorbţia absolvenţilor de
către piaţa locurilor de muncă – izgoneşte cultura
umanistă şi filozofică, lipsite de o finalitate practică,
din programele universitare şi, prin aceasta, din
cîmpul de interes al conştiintei umane, exilîndu-le,
printr-o politică pragmatică organizată, la marginea
orizontului gnoseologic, asimilabil şi transformator
al condiţiei individuale. Lipsit de unealta deschiderii
şi funcţiei filozofice, conştiinta este silită la
îngustarea viziunii de cîmp, la opacizare şi secătuire,
iar omul european de azi, stăpîn tot mai nesigur şi
plăpînd al conştiintei lui, devine o fiinţă lipsită de
identitate, înstrăinată şi vulnerabilă în faţa asaltului
copleşitor al consumului şi tehnicii, o fiinţă tot mai
dezumanizată. Iar totul porneşte de la pierderea
sensului adevărului, de la dominaţia minciunii celor
puternici, aflaţi sub comanda diavolului, care este
“tatăl minciunii”. Noul pragmatism, actuala
deturnare sau penetrare a adevărului, în numele unui
pozitivism utilitarist, vizînd neobosit profitul,
bazîndu-se pe o ignoranţă simulată, de fapt pe
aversiunea clară faţă de metafizică şi etică, afişînd
o superioritate vădită faţă de cultura clasică a
Europei, izbeşte cu barosul în stîlpii de rezistenţă ai
cupolei strălucitoare de demnitate, de sete de
cunoaştere, de înălţare şi, finalmente şi esenţial, de
nevoie arzătoare, organică de transfigurare a
condiţiei sale imanente, limitată şi aflată sub forţa
păcatului, de transcendere la Absolutul pur şi
incondiţionabil. Pierderea sensului adevărului se
manifestă prin relativismul omniprezent, preambulul
nihilismului, şi, din acest punct de vedere, este foarte
interesantă, fireşte, în sens dramatic, observarea

În cartea “Fragilitatea Europei. Eseuri despre
criza culturii europene.” (Ed. Galaxia Gutenberg,
2009), Tereza-Brînduşa Palade – doctor în filozofie
şi cadru universitar la SNSPA, Bucureşti, unde predă
Etică Politică, Religie şi Fundamentalism Religios
– se angajează cu succes într-o analiză complexă a
crizei Europei, “leagănul umanităţii”, şi, prin
aceasta, de fapt, într-o analiză a culturii şi
umanismului global. Demersul critic sever al
domniei sale sondează adînc în conştiinţa omului
european, aflată într-o criză spirituală tot mai
tragică, mai profundă, căutînd şi dezvăluind
rădăcinile de natură filozofică, spirituală, morală,
religioasă ale acestei cumplite defecţiuni individuale
şi civilizaţionale, colective. Autoarea, extrem de
bine orientată, îşi potenţează lucrarea prin fericita
alegere a trei anexe definitorii pentru cauza
subiectului tratat. Este vorba despre: I. Prelegerea
“Filozofia în criza omului European.”, rostită de
Edmund Husserl la Viena, în 1935, în plină perioadă
a totalitarismului nazist, în care filozoful subliniază
rolul pe care filozofia pură (pentru el,
fenomenologia transcendentală) l-ar putea juca în
concilierea crizei culturii europene a timpului său,
criză care pornea, în viziunea sa, de la abandonarea
sensului teleologic spiritual al omului European; II.
Discursul adresat de Papa Benedict al XVI-lea
participanţilor la întîlnirea rectorilor şi profesorilor
din universităţile europene (2007); III. Discursul
aceluiaşi pontif, adresat în septembrie 2008, către
lumea culturii, la Colegiul Bernardinilor din Paris.
În aceste două discursuri, Suveranul Pontif
semnalează, pe de o parte, consecinţele extreme ale
falsei dihotomii contemporane între teism şi
umanismul autentic şi urgenţa eradicării tendinţei de
fragmentare a cunoaşterii şi a absenţei comunicării
din şcolile actuale, iar pe de altă parte, plecînd de la
reluarea originilor teologiei occidentale şi a
rădăcinilor culturii europene, fundamentala
întoarcere la căutarea lui Dumnezeu şi la
disponibilitatea de a-L asculta – ca obligativităţi de
funcţionare şi necesităţi de existenţă a oricărei
culturi veritabile.
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paradoxului istoriei, care constă, după aparenta
depăşire a iraţionalităţii ideologice, a sistemelor
totalitare, a nihilismului, a ateismului şi dispreţului
total faţă de om ale secolului XX, în recrudescenţa,
sub forme şi mai subtile, în Occidentul ultimelor
decenii, a relativismului ateu, nihilismului şi
materialismului, care, iată, nu au dispărut odată cu
prăbuşirea sistemelor totalitare, ci, din contră, au
reapărut din plin sub o formă neagresivă, dar
perfidă, ascunsă, corozivă şi distrugătoare. Ce
diferenţă este, privitor la separaţia dintre Biserică şi
Stat, între ceea ce realizează liberalismul şi ceea ce
a realizat comunismul, sau între ce reuşeşte nefast
economismul occidental corupător şi expansionist
faţă de economismul doctrinei marxiste?

că aceasta este şi dorinţa şi îndemnul tainic al lui
Dumnezeu fiind şi harul pe care misticii
contemplativi, chiar şi cei simpli, lipsiţi de educaţie,
îl primesc de multe ori, acela de a vorbi despre
subiecte sacre în termeni metafizici. Pierderea
misterului credinţei în Occident şi nemaiajungerea
credinţei Orientului tradiţionalist la cauza finală,
voinţa lui Dumnezeu, ci oprirea demersului ei
duhovnicesc la faze intermediare, care de multe ori
o abat în vocaţie şi spirit, sînt realităţi, astăzi, şi mai
acute ca în 1935, cînd Husserl semnala criza
europeană.

De aceea, atît de îndreptăţit a fost Papa Paul al
II-lea să se întrebe cu curaj dacă subiectivismul şi
permisivismul din lumea occidentală de astăzi,
susţinute de cultura consumistă şi de forţele
economice globale, nu sînt “o altă formă de
totalitarism”, deghizată în amăgitoarele falduri ale
democraţiei. Observarea şi experimentarea acestei
noi, perfide forme de totalitarism are loc în condiţiile
secularizării culturii, a instaurării unui “nonumanism” secularizat, care susţine despărţirea
radicală a raţiunii de credinţă şi a libertăţii omului
faţa de concepţiile teiste. La aceasta au condus
relativismul şi nihilismul secolului XX şi cultura
afirmării unei lumi fără Dumnezeu. “Supraomul” lui
Nietzsche – cel care a proclamat “moartea” lui
Dumnezeu – nu îşi poate fi niciodată propriul
principiu creator, producător, în lipsa sacralităţii, al
valorilor, conceptelor, credinţelor şi instituirilor.
Negînd existenţa Fiinţei prime, nerecunoscîndu-I
actul creator şi Planul întemeietor şi coordonator, se
anulează însuşi fundamentul ontologic al Creaţiei,
însuşi temeiul existenţial al fiinţei umane. Aşa cum
am spus în capitolele anterioare, ruperea
ontologicului de ontic, al fiinţării de Fiinţă, nu este
posibilă. După război, Albert Camus a recunoscut,
într-un discurs ţinut în casa lui Malraux, că
intelectualii nihilişti sînt responsabili de criza
valorilor şi că tot ei trebuie să redescopere
fundamentele ontologice ale valorilor şi să-i redea
Europei speranţa pierdută: “Nu credeţi că noi toţi
sîntem responsabili de criza valorilor? Şi că noi toţi
cei care ne tragem din nietzscheanism, nihilism şi
materialism istoric ar trebui să delarăm public că neam înşelat, că există valori morale şi că de-acum
înainte vom face tot ceea ce este necesar pentru a le
întemeia şi explica? Nu credeţi că acesta ar putea fi
începutul oricărei speranţe?”. Fireşte, credinţa nu îl
absolvă pe om de căutarea adevărului, ci tocmai
nevoia căutării adevărului este cea care asigură
luciditate şi profunzime credinţei veritabile, mărturie

Ideologiile atee – evoluţionismul pozitivist,
ideologia supraomului, dialectica materialistă
orizontală, antropocentrismul suficient – şi
propovăduitorii lor – Auguste Comte, Nietzsche,
Marx, Sartre, Freud şi Hegel – sînt făuritorii noii
Europe fără suflet, pragmatice, înstrăinate de
Dumnezeu şi, prin aceasta, de ea însăşi. Dacă în
1935, la Viena, Husserl deplîngea criza ştiinţelor
umaniste şi eşecul lor în naturalismul şi
obiectivismul ştiinţelor naturii, astăzi, ştiinţele
umaniste se află într-o criză şi mai profundă decît
cea descrisă de Husserl. În căutarea adevărului,
omul european a pierdut sensul teleologic spiritual,
a pierdut puterea de stăpînire a gîndirii pure, spiritul
teoretic al filozofiei pure a grecilor, liniştea şi
deschiderea funcţiei contemplative – formă a
inteligenţei care poate surprinde totalitatea, fără a
se lăsa abătută de segmente parţiale, secundare –
aşezînd în locul lor gîndirea logico-matematică –
sigură pe ea însăşi, dar reducţionistă, formalismul
dialectic – în care s-a închis filozofia analitică
contemporană, şi utilitarismul – care a devenit
raţiunea de a fi a acestor ştiinţe, funcţia cognitivă a
ştiinţelor umaniste, pe care Husserl şi Dilthey o
leagă de spirit, pierzîndu-şi legitimitatea. Rolul pe
care ştiinţele umaniste sînt chemate să îl joace în
ieşirea din acest impas, în vindecarea maladiilor
spirituale ale societăţilor şi popoarelor, nu poate fi
însă îndeplinit de fenomenologia transcendentală, pe
care convingerea lui Husserl o propune. Şi aceasta
pentru că ştiinţa husserliană, fenomenologică a
spiritului este fondată, prin circumscrierea eu-lui
cognitiv lui însuşi, pe limitări intrinseci, care o
obligă să se oprească la subiectivitatea imanentă a
omului, rămînînd închisă faţă de orizontul extrinsec
al fiinţei, orizont însă care o cuprinde în rostul unor
determinaţii universale, fără de care fiinţa nu poate
atinge finalitatea. Dezastruoasa substituire a
ştiinţelor umaniste, înrudite cu religia şi teologia,
care îl înalţă pe om spre Absolut prin căutarea şi

3.1. Criza ştiinţelor umaniste în contextul
înstrăinării de Dumnezeu.
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3.2. Raportul religie - ştiinţă şi recunoaşterea
adevărului teologic.

contemplarea Divinităţii, prin ridicarea deasupra
condiţiei şi intereselor sale mediocre, cu
pragmatismul şi relativismul ştiinţelor particulare, a
dus la absorbţia omului de către propriul lui univers
practic, de curentul turbionar, ameţitor al propriilor
pasiuni, de imaginarul simplist, distructiv şi
manipulator, întreţinut de publicitate şi mass-media,
a dus la abandonarea atitudinii teoretice pure faţă de
realitate, la primatul erudiţiei cantitative superficiale
asupra inteligenţei speculative profunde, căutătoare
a adevărurilor prime, a vanităţii posesiei asupra
dorinţei temeinice de a şti. Deci, îndreptăţit este
Husserl să aşeze şi să afirme la originea crizei
ştiinţelor umaniste europene uitarea raţiunii greceşti,
a contemplaţiei, a spiritului uimirii filozofice, pe
care numai regăsindu-le, întorcîndu-ne la izvoare,
cultura se va putea salva.

Demne de menţionat sînt prelegerile ţinute de
John Henry Newman, între anii 1854 şi 1858, ca
rector al Universităţii Catolice, pe care episcopii
irlandezi doreau să o fondeze la Dublin, la
recomandarea Sfîntului Scaun. Deşi proiectul
universităţii a eşuat, prelegerile lui Newman au fost
considerate drept constituind cel mai influent tratat
modern de filozofie a educaţiei din lumea anglosaxonă. În cadrul prelegerilor, Newman vorbeşte şi
despre pericolul pe care îl reprezintă nerecunoşterea
şi neurmărirea adevărului teologic, deposedarea lui
de demnitatea care i se cuvine, în contextul în care
“cunoaşterea universală” a lui Newman presupune
obligatoriu recunoaşterea adevărului teologic. Şi
pericolul este acela că alte ştiinţe se vor grăbi să
acopere domeniul care îi este propriu religiei,
depăşindu-şi ilicit limitele, ba mai mult, prin
ignorarea principiilor religiei, ajungînd la
manifestări anti-religioase, păgîne, imorale sau
veroase, ştiinţe cum ar fi: arta, ideologiile ştiinţifice,
economia politică. Ieşind de sub spiritul şi protecţia
religioasă, ele vor deveni imediat vulnerabile şi
supuse căderii în păcat. De asemenea, Newman
subliniază şi recunoaşte rivalităţile existente în timp
între teologie, ştiinţa sacră, bazată pe doctrina
revelată, şi ştiinţele fixe, pozitiviste, deşi acestea nu
ar avea ce să caute într-o universitate catolică, ce,
prin tradiţia aristotelico-tomistă a culturii sale
filozofice, este datoare să practice un act educativ
conciliator, întregitor şi valorificator al potenţialului
gnoseologic al celor două sectoare, este chemată să
sprijine căutarea adevărului prin susţinerea reciprocă
a celor două domenii umaniste. Iată însă că, din
păcate, astăzi nu mai este vorba numai de rivalităţile
dintre cele două tabere, ci de un conflict deschis,
declarat. În epoca noastră, se pare că nu Biserica se
teme de ştiinţă, ci ştiinţa laică este cea care dă semne
că se teme de religie şi de cunoaşterea revelată.
Dovada cea mai bună a acestui lucru este protestul
din ianuarie 2008 al profesorilor de fizică împotrivă
vizitei Papei Benedict al XVI-lea la universitatea La
sapienza, fondată în 1303 de către un alt pontif, Papa
Bonifaciu al VIII-lea. Cuvintele Cardinalului
Newman, nu temporal, căci sînt anterioare, ci prin
conţinut, stau ca o dură lovitură corectoare dată
reformatorilor de azi ai învăţămîntului european,
birocraţilor europeni care vor să înlocuiască întreaga
tradiţie umanistă cu simbolistica stearpă, lipsită de
suflet, corupătoare de minţi a pragmatismului,
tehnicismului, economismului: “pentru a deţine
orice adevăr, trebuie să avem întregul adevăr; şi nici
o ştiinţă singulară, nici un cuplu de ştiinţe, nici o
familie de ştiinţe, şi nici măcar întreaga ştiinţă

Ciudată este însă cotitura pe care a realizat-o
Husserl în evoluţia gîndirii sale teoretice: dacă în
lucrarea sa de tinereţe, “Cercetări logice”, el
respinge radical idealismul, prezent la timpul său
sub forma idealismului neo-kantian, şi se angaja în
căutarea adevărului obiectiv, cu timpul, confuzia pe
care a făcut-o între realism şi obiectivism (sau
naturalism) l-a determinat să respingă orice
explicaţie şi fundamentare empirică a cunoaşterii şi
să adopte calea subiectivismului transcendental,
formă a unui idealism solipsist care restricţionează
capacitatea conştiinţei şi intelectului la dimensiunea
unor evaluări strict personale, individuale şi abstrase
realităţilor şi determinantelor lumii înconjurătoare,
idealism a priori, care, după Kant, Fichte şi Hegel,
a impregnat maladiv mentalitatea europeană
modernă. Îngheţarea în structuri abstracte,
intangibile, fără raport cu intenţiile, scopurile şi
fragmentele concrete de existenţă ale omului, au
avut un efect devastator asupra corectei viziuni
întregitoare a orizontului vast, care îi integrează
fiinţa, şi asupra forţei necesare a conştiinţei
individuale de a ieşi din ea însăşi, de a se privi,
analiza şi poziţiona din exterior în cîmpul spaţiotemporal global. Originile acestui idealism
păgubitor sînt platonice, Platon fiind idealistul
formei, pe care Aristotel, neoprindu-se la formă,
mergînd pînă la cauza finală, l-a criticat. Discipolii
lui Husserl (Conrad-Martins, Edith Stein) au părăsit
însă imanentismul, dar nu şi metoda
fenomenologică. Edith Stein, fosta studentă şi
asistentă a lui Husserl, descoperind chemarea
religioasă obiectivă a omului modern, care nu îi
anulează, ci îi confirmă subiectivitatea şi libertatea,
va trece de la “filozofia egocentrică” (filozofia
carteziană a lui ego cogito) la o “filozofie
teocentrică”, orientată spre fiinţa infinită.
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moralei şi religiei într-o zonă “neştiinţifică”,
depărată de cunoaştere. Efectul negativ al acestei
expedieri a moralei în sfera subiectivului este că,
după ce morala pozitivistă s-a atenuat, conştiinţa a
fost privită ca o divinizare a subiectivităţii.
Cunoaşterea morală îşi are însă două surse de
extracţie în dimensiunea subiectivităţii, şi acestea
sînt: 1. ascultarea necondiţionată faţă de voinţa lui
Dumnezeu şi 2. garantul comunitar al moralei,
prezent în tradiţiile şi moravurile unui popor, în
înţelepciunea lui transmisă de generaţii. Şi, ca o
concluzie la conflictul cu eronatele direcţii ale lumii
de azi, Papa Benedict al XVI-lea, în numele său
personal şi în cel al Bisericii, afirmă că “dictatura
relativismului” nu poate supune fiinţa umană creată
de Logos, creaţia avînd în ea însăşi o raţionalitate
care ne precede, “care poate echilibra propria
noastră raţiune şi ne poate feri de iraţionalitatea
exterioară”.

Religia revelată furnizează altor ştiinţe nişte fapte
la care acele ştiinţe nu ar putea niciodată ajunge
doar prin ele însele; şi infirmă în acelaşi timp alte
fapte aparent reale, pe care le-ar putea imagina acele
ştiinţe. Astfel, în istoria ştiinţei, conservarea rasei
umane în arca lui Noe este un fapt istoric la care
istoria nu ar putea avea niciodată acces în absenţa
Revelaţiei; şi, în sfera fiziologiei şi a filozofiei
moralei, progresul şi perfectibilitatea rasei noastre
sînt un vis, pentru că Revelaţia le contrazice,
indiferent cît de pluzibil ar fi ele susţinute de
cercetătorii ştiinţifici. Prin urmare, catolicii nu se
tem de cunoaşterea umană, dar sînt mîndri de
cunoaşterea Divină, şi consideră că omiterea
oricărui tip de cunoaştere, fie ea umană sau Divină,
nu este cunoaştere, ci ignoranţă”.

3.4. Despre criza fără precedent a umanismului
european.
Întorcîndu-ne la temeiul culturii europene şi la
criza fără precedent a umanismului european,
trebuie înţeles limpede că acest temei nu este altul
decît căutarea raţională şi spirituală a adevărului: de
aceea, ideologiile raţionalist-atee (materialismul
consumist,
evoluţionismul,
hedonismul,
individualismul egoist etc.) nu pot reprezenta o
soluţie la regăsirea de sine a Europei. “O credinţă
solidă este un început de cunoaştere”, afirmă Sfîntul
Augustin, cu autoritatea supranaturală cu care este
investit, autoritate hărăzită profeţilor, apostolilor,
părinţilor Bisericii. După triumful pozitivismului,
încrederea în această autoritate s-a diminuat foarte
mult în cultura europeană – de aceea şi numărul
creştinilor a scăzut simţitor în Europa. De asemenea,
ideea că filozofia primă – a filozofilor greci şi a
părinţilor şi învăţă torilor Bisericii – este de mult
depăşită de necesităţile velocitare ale concretului
actual aruncă în deriziune, mai ales în universităţi,
orice cunoaştere dezinteresată şi orice căutare
calitativă, necuantificabilă a adevărului. Lucrarea
subversivă a deturnării actelor de inteligenţă şi
conştiinţă de la formele pure ale căutării rostului,
locului şi finalităţii fiinţei umane, care sînt
inteligenţa metafizică a grecilor şi inteligenţa
teologică a părinţilor Bisericii, susţinută de
liniamentele înrobitoare ale ideologiilor istorice, este
creată, călăuzită şi alimentată în scopul întunecării,
anchilozării inteligenţei noastre naturale active în
şabloane formaliste şi normative, a abaterii naturii
umane de la căutarea autentică a adevărului, chiar
cu riscul devierii opiniei colective înspre iraţional
sau al paralizării ei complete. Dacă purificarea

3.3. Îndepărtarea de religie şi morală. Înlocuirea
termenului de adevăr cu cel de progres.
Pe John Henry Newman şi pe Socrate îi propune
Cardinalul Ratzinger (Papa Benedict al XVI-lea)
drept ghizi în analiza pe care o întreprinde asupra
conştiinţei morale care aderă la căutarea adevărului,
în volumul său, “Despre conştiinţă”, volum redus ca
dimensiuni, dar consistent, care tratează criza
contemporană a valorilor morale şi propune cîteva
remedii pentru maladiile sufleteşti ale omului de
astăzi. Însăşi convertirea lui Newman la catolicism
dovedeşte forţa determinaţiei de recunoaştere a
adevărului, respectul şi smerenia faţă de acest
adevăr, pe care l-a pus mai presus de condiţia sa
subiectivă, habituală. Ratzinger suţine că “problema
critică a epocii moderne” este înlocuirea conceptului
de adevăr cu conceptul de progres. Astfel, “aşa
numita etică ideologică, sau a consecinţelor, devine,
în cele din urmă, nihilistă” şi deschide drumul
dictaturii relativismului, în care cei mai puternici îşi
impun asupra celor slabi standardele lor subiective.
În cel de-al doilea eseu al volumului, Cardinalul
abordează problemă descompunerii morale a lumii
contemporane, a maladiei interne mortale a omenirii
în sensul distincţiei dintre raţiunea morală şi raţiunea
care cuantifică tot ceea ce este măsurabil şi
cantitativ. Morala, care ţine de domeniul libertăţii,
este subjugată de presiunea pozitivistă a unei
calculări a comportamentului uman, pentru a
descoperi o formulă tehnică a fericirii. Pe de altă
parte, s-a instituit practica pozitivistă a exilării
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pînă în punctul în care devine o umanitate cu sarcini
infinite. Husserl subliniază că întregul global al
culturilor şi al modului de gîndire ascultă de o
unitate în principiu, care nu trebuie însă să
obnubileze realitatea morfologică a adîncimilor
intenţionale particulare pe care aceste culturi le
posedă. Cei care şi-au asumat sarcini infinite şi pe
deplin universale au fost grecii: “Atitudinea
teoretică îşi are originea istorică la greci”. Gînditorul
german consideră că adevărul redutabil, obiect al
atitudinii şi căutării teoretice a filozofului, nu este
adevărul cotidian, limitat de tradiţie, ci adevărul
universal valabil, adevărul în sine, universalitatea
fiind caracteristica poziţiei critice, ridicătoare de
întrebări pertinente: “practicul nu mai trebuie să-şi
derive normele din experienţa naivă de fiecare zi şi
din tradiţie, ci din adevărul obiectiv. În acest fel,
adevărul ideal devine o valoare absolută (…)”. Spirit
şi corp. Interpretarea dualistă, psihofizică a lumii. În
afară de explicaţia spiritualului, de o psihologie
orientată spre sine sau de orice altă teorie a spiritului
care în cepe cu propriul eu, drumul fizicii şi al
chimiei către exterior este deschis. Dimensionarea
spaţio-temporală a spiritului însă este o absurditate.
Ceea ce fizicianul scoate din sfera lui de competenţă
este preluat de psihologie, subiectivul devine obiect
de cercetare pentru psihologia psihofizică, chiar în
calitatea lui de psihic. Dar, precum ştiinţa
matematicii, cu toată precizia şi puterea ei de
calculaţie, este o ştiinţă în întregime relativă,
presupunînd ca pe nişte propoziţii fundamentale
nişte principii complet lipsite de o raţionalitate reală,
psihologia, prin obiectivismul ei, nu poate, pur şi
simplu, să studieze sufletul în sensul esenţial care îi
este propriu, “ca eu care acţionează şi care este
acţionat”. Psihologia nu poate ajunge la esenţa
specifică a sufletului, pentru că obiectivismul de
care suferă şi care a compromis-o nu îi permite să
trateze sufletul decît ca pe un corp izolat, ca pe un
organ sau organism determinat în structură şi
funcţionalitate. Ceea ce nu contestă importanţa
progreselor şi a legilor stabilite pe cale
experimentală în acest domeniu. Husserl este de
părere că nici Windelband şi nici Rickert nu au adus,
din nefericire, intuiţia atît de mult dorită, rămînînd
şi ei blocaţi în obiectivism. “Spiritul şi numai spiritul
există ca o entitate în sine şi pentru sine, este
autonom şi poate, numai în această autonomie a sa,
să fie tratat într-un mod autentic raţional, într-un
mod autentic şi pe deplin ştiinţific”, “numai dacă
spiritul se întoarce la sine, din exteriorizarea sa
naivă, şi rămîne la sine şi numai la sine, îşi poate fi
suficient sieşi.” Husserl specifică foarte precis o
nuanţă esenţială, şi anume aceea că raţiunea
decăderii unei culturi raţionale nu stă în esenţa
raţionalismului însuşi, ci numai în exteriorizarea sa,
în absorbirea sa de către “naturalism” şi

inteligenţei stă în puterea omului, purificarea inimii
este lucrarea lui Dumnezeu, cele două fenomene
fiind complementare unul altuia numai în condiţiile
unui întreg al fiinţei, trăit în spiritul umanităţii, în
demnitatea deplină a persoanei. Iar dacă liberalismul
ultra-individualist reduce persoana la un individ
izolat, posesor de drepturi, colectivismul omite
persoana în întregime şi ipostaziază binele comun
într-un bine general, care exclude binele personal,
pentru un model al comunităţii interpersonale
nemaifiind loc. Însă evitarea şi respingerea
extremelor individualismului şi holismului, prin
adoptarea unei căi de mijloc sănătoase, a unei
metafizici realiste a persoanei, nu poate fi îndeplinită
decît prin adoptarea unei priviri contemplative
asupra persoanei şi cadrului ei existenţial, a unei
ontologii juste, echilibrate, conştiente de sine şi de
direcţia pe care o urmează. Uitarea metafizică a
fiinţei a condus la uitarea persoanei, la o privire
mecanic-empiristă asupra omului.
În prelegerea sa, Edmund Husserl ridică întrebări
majore, cărora încearcă să le răspundă: “De ce nu a
apărut niciodată o medicină a naţiunilor şi a
comunităţilor internaţionale?”, “De ce aceste ştiinţe
umaniste, atît de abundent dezvoltate, nu reuşesc
aici să exercite funcţia pe care ştiinţele naturii o
exercită cu atîta competenţă în propria lor sferă?”.
El consideră că modul greşit de abordare a gîndirii
filozofice, bazat pe prejudecăţi fatale, este, prin
urmările sale, responsabil, în parte, de maladia
europeană.
Exacerbarea
naturalismului,
supraconsiderarea şi suprapoziţionarea lui au făcut
ca practicanţii ştiinţei umaniste să neglijeze complet
chiar formularea problemei unei ştiinţe pure şi
universale a spiritului şi căutarea unei teorii a esenţei
spiritului ca spirit. Husserl face observaţia extrem
de pătrunzătoare că nu are importanţă cît de ostile
pot fi naţiunile europene unele faţă de altele: ele au
încă o afinitate internă de spirit care le străbate pe
toate şi care transcende diferenţele lor naţionale, un
fel de relaţie fraternă, care ne dă conştiinţa de a fi
acasă în acest cerc european. Europa are, din punct
de vedere spiritual şi nu geografic, un loc de naştere;
un loc de naştere spiritual într-o naţiune sau în
anumiţi oameni sau grupuri de oameni care aparţin
acestei naţiuni. Este vorba de naţiunea Greciei
antice, în secolele al VII-lea şi al VI-lea î Hr. Pe
teritoriul spiritual al unei singure naţiuni, al naţiunii
greceşti, odată cu dezvoltarea filozofiei, a
comunităţilor filozofice, se dezvoltă, mai întîi în
această naţiune, un spirit general al culturii, care
atrage întreaga umanitate sub influenţa sa. Plecînd
de la această origine, o revoluţionare a întregii
culturi, a întregului mod de a exista al omului,
implică, ipso facto, şi o revoluţionare a istoricităţii,
care este acum o istorie a dispariţiei umanităţii finite,
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europene şi poate ajuta continentul să-şi descopere
“vocaţia” lui culturală specifică în lumea de astăzi.

Încheierea prelegerii este tulburătoare prin
lirismul cu care Husserl are puterea să îşi îmbrace
adevărurile copleşitoare, dramatice: “Criza
existenţei europene se poate încheia numai în două
moduri: prin prăbuşirea Europei alienate de sensul
raţional al vieţii, decăzută pînă la o ură barbară faţă
de spirit, sau în renaşterea Europei din spiritul
filozofiei, printr-un eroism al raţiunii care ar învinge
definitiv naturalismul. Pericolul cel mai mare al
Europei este oboseala, iar noi, ca «buni europeni»,
trebuie să ne batem cu acest pericol major cu un fel
de curaj care nu dă înapoi nici chiar în faţa unei
bătălii fără sfîrşit. Dacă vom face asta, atunci chiar
din conflagraţia nimicitoare a necredinţei, din
torentul furios al disperării legate de misiunea
Occidentului faţă de umanitate, din cenuşa marii
oboseli, va renaşte foenix-ul unei noi vieţi interioare
a spiritului, ca o piatră de temelie a unui nou viitor
mare şi îndepărtat: pentru că numai spiritul este
nemuritor”.

În cel de-al doilea discurs al său (Anexa a III-a a
volumului menţionat anterior), adresat către lumea
culturii, Papa Benedict al XVI-lea vorbeşte despre
originile teologiei occidentale şi rădăcinile culturii
europene. Punînd accentul pe ideea de libertate,
Suveranul pontif atrage atenţia că înţelegerea greşită
a libertăţii ca absenţa sau lipsa oricărei dependenţe
poate fi fatală, şi în orice caz deschide calea
fanatismului şi arbitrariului: “Absenţa oricărei
legături şi arbitrariul nu înseamnă libertate, ci
distrugerea libertăţii. El arată apoi diferenţa dintre
înţelegerea conceptului de muncă în lumea grecoromană, care nu cunoaşte nici un Dumnezeu creator
(Lumea este lucrarea Demiurgului, o divinitate
subordonată), şi lumea iudeo-creştină, în care atît
Dumnezeu, cît şi Fiul său lucreză la facerea şi
îmbogăţirea destinului ontologic al umanităţii,
întărind că fără această cultură a muncii, care
constituie de fapt monahismul, împreună cu cultura
cuvîntului, dezvoltarea Europei, ethos-ul său şi
concepţia sa despre lume sînt de neconceput. Şi
desigur că nu era cu putinţă, în acest context, să nu
se vorbească şi despre revelaţia supremă pe care
Dumnezeu a dăruit-o omenirii, Întruparea Sa în Fiul
său pămîntean, Iisus Hristos. În Atotştiinţa şi
Atotcuprinderea Sa, Dumnezeu a considerat necesar
să opereze în istoria şi conştiinţa omului această
fundamentală treaptă, acest uriaş salt calitativ, care
să uşureze omului ajungerea la Fiinţa Sa.
Incomensurabila importanţă a revelaţie Cristice
constă în dovada pe care Dumnezeu o dăruieşte
omului asupra existenţei Fiinţei Sale. De aici încolo,
întunericul se destramă, credinţa este la îndemîna
oricărei conştiinţe, căci Minunea s-a împlinit:
Logosul este cu noi, în mijlocul nostru şi pentru noi!
Staţionarea lui pe pămînt este atît de puternică în
virtuţi şi urmări, încît, de aici încolo, prin minunea
revelaţiei supreme, Creatorul şi Creaţia, prin
luminarea Creaţiei, devin, conştient şi de netăgăduit,
ceea ce de fapt sînt: Unitatea. Însă actului de iubire
şi umilinţă a lui Dumnezeu omul trebuie să-i
răspundă cu smerenia, credinţa şi iubirea lui. Altfel,
nici înţelegerea raţională a revelaţiei şi comuniunii
nu este posibilă: “O cultură pur pozitivistă, care
expediază în domeniul subiectiv şi neştiinţific
întrebarea privitoare la Dumnezeu înseamnă
capitularea raţiunii, renunţarea la posibilităţile ei
cele mai înalte şi, de aceea, un eşec al umanismului,
ale cărui consecinţe nu pot fi decît grave. Temeiul
culturii europene – căutarea lui Dumnezeu şi
disponibilitatea de a-L asculta – rămîne şi astăzi
fundamentul oricărei culturi veritabile”.

3.5. Necesitatea unui studiu complet al crizei
modernităţii.
În primul său discurs (Anexa a II-a a volumului
“Fragilitatea Europei. Eseuri despre criza culturii
europene.”, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009, al
Terezei-Brînduşa Palade) adresat participanţilor la
întîlnirea rectorilor şi a profesorilor din universităţile
europene, Papa Benedict al XVI-lea menţionează
necesitatea unui studiu complet al crizei
modernităţii.
Nu
atît
intensa
dinamică
descentralizatoare a omului, sporitoare a angoaselor
sale, caracterizează criza contemporană, cît
ontologicul precar al naturii născut înstrăinate a
acestui pretins “nou umanism”, împreună cu
subiectul său – specie aparte a unui nou tip de om.
Dihotomia falsă între teism şi umanism autentic,
dusă pînă la consecinţele sale extreme, conduce la
o situaţie în care umanitatea, cu toate progresele sale
economice şi tehnice, se simte ameninţată în mod
profund. O problemă importantă este legată de
antropocentrismul care caracterizează modernitatea
şi care nu poate exclude sau anihila vocaţia
transcendentală a omului. O a doua problemă
presupune lărgirea ideii noastre de raţionalitate. O a
treia problemă priveşte rolul pe care creştinismul
trebuie să-l joace în umanismul vitorului: “Problema
omului şi cea derivată, a modernităţii, provoacă
Biserica să găsească moduri eficace de a-i restitui
culturii contemporane «realismul» propriei sale
credinţe în opera mîntuitoare a lui Hristos”. În opinia
înaltului prelat, efortul de a reconcilia tendinţa de
specializare cu necesitatea de a apăra unitatea
cunoaşterii poate contribui la sporirea unităţii
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Carmen Doreal în dialog cu Daniel Corbu
,,Januvia, cu toat[ `nc[rc[tura de sensuri, este perla c[zut[
dintr-o lume ideal[”
Alcibiade sau un Kallikles cu care să dialogheze
despre soarta sufletelor, despre Eros sau despre
doctrina metempsihozei. Rolul esenţial îl are
partenerul de dialog. Într-un timp în care dialogul e
tot mai viciat de convenţii, de orgolii, de
superficialitate, de un egoism prost educat, un Socrate
postmodern dar cu aceeaşi încredere în om, în adevăr
şi în dialogul ideal, provocator de cunoaştere şi chiar
de katharsis, ei bine, acest Socrate ar cam vorbi
singur, ca personajele din poemele lui Bacovia.
Acum, cu multă bucurie, un dialog Iași – Montreal cu
Dumneavoastră, remarcabil poet și artist plastic.

- Carmen Doreal - Domnule Daniel Corbu, vă
mulțumesc din suflet pentru că mi-ați trimis spre
citire, ultima dumneavoastră apariție editorială, mă
refer la romanul ,,Januvia” apărut anul trecut la Iași,
Editura Princeps Multimedia. În urma lecturii, vă rog
să-mi acceptați câteva întrebări, un dialog. Mai
credeți în dialogurile culturale sincere?
- Daniel Corbu – Mi se-ntânplă să cred în dialog,
dar în dialogul în sens platonician, care e o
împărtăşire a logosului, dar şi confruntare şi regăsire
de sine şi terapeutică. Cum bine știm, la Socrate
rostirea avea, fără doar şi poate, un rol terapeutic,
pentru că dezvăluia treaptă cu treaptă ceea ce există
în adîncul nostru. Nu-mi mai amintesc acum cine
spunea că maieutica socratică era un exerciţiu de
arheologie spirituală, comparabil, în timpurile
moderne şi postmoderne, cu tentativele catharctice,
mult mai confuze, ale psihanalizei. Ceva îmi spune că
lui Socrate scrisul i se părea un blocaj, o ineficienţă.

- Carmen Doreal – Ne îndreptăm gândul spre
JANUVIA – Romanul ascezei. Se pare că personajul
principal al cărții, pictorul Eduard Bazon se
autoexilează pe insula singurătății, pentru a găsi
răspunsuri la întrebări ce ne frământă pe mulți dintre
noi: Care este scopul vieții? Ce face viața să merite
să fie trăită, chiar dacă există suferință, decădere și
moarte?
În cazul dumneavoastră, poezia i-a dat un sens adânc,
pasional, frumos și bine conturat vieții, sunteți unul
din cei mai proeminenți și adorați poeți actuali ai
României. Vă mărturisesc că
ador poezia
dumneavoastră, sunteți unul dintre poeții mei
preferați! Cum ați decis să treceți la roman, în ce
condiții s-a născut ,,Januvia”? Ce anume în această
arenă a vieții, a declanșat apariția acestei cărți, cu
un titlui atât de incitant?
- Daniel Corbu - Mulțumesc pentru aprecieri! Și
cum spune bunul Eminescu, dacă n-ar fi sincere, ,,mar mâhni peste măsură”. Trebuie să vă spun de la
început că mă consider un poet de blestem. Unul
dintre puținii care mai cred azi în inspirație și care
cred că a scrie fără inspirație e o lipsă de bun simț.
Dar uneori ești obligat, pentru a spune mai mult, să
te abați de la structura și ceremonialul poemului. Așa
s-a întîmplat cu vreo trei cărți de proză scurtă, așa cu
Januvia - Romanul ascezei. Mă întrebați ce a
declanșat scrierea acestei cărți despre Singurătate,
Dragoste și, pînă la urmă, Asceză. JANUVIA
(numele cu explozie fonică a unei plante, devenit la
mine numele unei insule pustii din Pacific) a fost
pretextul ideal de a vorbi despre condiția umană,
despre omul contextelor de azi. Acum, că romanul a
atras destul de mulți cititori (importante și traducerile
în franceză și engleză) și critici literari, dați-mi voie

- Carmen Doreal – Credeţi că un Socrate ar mai
fi astăzi cu putinţă?
- Daniel Corbu – Nu, nu mai e cu putinţă acel
Socrate clasic şi fascinant. Istoria se repetă dar nu în
toate detaliile. Un om asaltat zilnic de cotidian (de
ziare, de televiziuni ticsite cu banalităţi dăunătoare
spiritului, de mijloacele existenţei), nu mai
peripatetizează socratian în căutarea adevărului. De
altfel, într-o lume adînc pozitivistă, sălbatic
pragmatică, tot mai puţini sunt interesaţi de adevărul
fiinţei.
- Carmen Doreal – Nu vi se pare că, în perioada
acestui neclar prezent, este o problemă la nivelul
„ascultării”? Că, de multe ori, la capătul celălalt al
verbului nu se mai află nimeni?
- Daniel Corbu – Nu o simplă, o cumplită
problemă! Am credinţa că romanul reprezentativ
pentru secolul douăzeci, nu de mult încheiat, este
L’Etranger, scris de Albert Camus pe la 1942. Iar
problema acestei lumi, numită tot mai mult
postmodernă (supranumită – sfântă ironie – şi a
comunicării totale!) este străinul şi înstrăinarea.
Întorcîndu-ne la magneticul personaj Socrate, dacă ar
trăi astăzi şi ar vrea să-şi exercite peripatetismul şi
maieutica prin Grădina Copou, Grădina Icoanei sau
prin Jardin de Tuillerie, n-ar mai găsi atât de uşor un
Gorgias, un Fedon, un Menon, un Polos, un Fedru, un
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consider Januvia, scrisă aproape în întregime în casa
copilăriei de pe malul Ozanei, în umbra Cetății
Neamțului, o lucrare de proză (structură specifică) de
inspirație poetică. Și, deși s-a vrut inițial o replică a
secolului XXI la Robinson Crusoe, a ieșit cu totul
altceva prin schimbarea eșafodajului ideatic.

- Carmen Doreal - Octavian Paler vorbea despre
cărți care ,,se scriu în singurătate, însă împotriva ei”,
tot el mai spunea că ,,Frumosul este singurul atribut
potrivit lumii, tot atât de nemărginit ca și ea”. Citind
cartea dumneavoastră, admirabile prieten Daniel
Corbu, am constatat că sunteți un inventator
imagistic și stilistic nelimitat, dar și un erudit
incontestabil! Se vorbește în Januvia despre ,,un
dialog cu Umberto Eco despre decăderea picturii,
despre Maestrul și Margareta de Bulgakov, Roza lui
Paracelsus și Cartea de nisip de Borges, Don Quijote
al lui Cervantes. De acest ceva-altceva te miri tu
însuți și te bucuri că totul a trecut prin tine. Inspirația,
ce fenomen acaparator! Ca o fecundare.”
- Daniel Corbu – Mă bucur că ați adus în dialogul
nostru pe Octavian Paler. Cel care, ca și Emil Cioran,
împrumutat de noi culturii franceze, a scris importante
cărți despre abisul ființial și singurătate. Pentru
Octavian Paler, în anii 80 – 90 eram prietenul tânăr,
îi plăcea faptul că aveam în scris un ton asemănător.
Păstrez de la Domnia Sa peste treizeci de scrisori. Eu
am locuit în perioada 1980 – 1990 într-un tîrg de
provincie de douăzeci de mii de locuitori, la Târgu
Neamţ, locul naşterii mele, iar scrisorile erau mâini
întinse spre prieteni. Dar nu numai: erau şi proprii
clarificări estetice, deschideri şi închideri de conturi
culturale cu mine şi cu lumea. Deh, cum se spune:
corespondenţă şi corespondenţe! În izolarea aceea de
la Târgu Neamţ, în întunecatul deceniu nouă al
secolului trecut, o scrisoare primită de la Constantin
Noica, Octavian Paler sau de la Gheorghe Grigurcu
era o minune. Era o infuzie de energii noi. Îmi
amintesc emoţia pe care am trăit-o într-o după-amiază
de octombrie a anului 1984, cînd am primit o
scrisoare de la poetul grec Odysseas Elytis, singurul
laureat Nobel cu care-am corespondat, de altfel. Să
mai adaug ceva: o scrisoare conţine doza ei de
sinceritate (de aceea şi scrisorile mele le-au părut
periculoase comuniştilor securişti deschizători de
scrisori!), dar mai ales sunt o sărbătoare a sufletului,
poartă un stil şi o artă personală. Nu întîmplător au
apărut atîtea romane epistolare. Să ne-amintim că
seria lor o deschidea Montesquieu prin 1721 cu Les
lettres persanes, urmat rapid de Rousseau şi Laclos,
acesta din urmă cu celebra carte Les liaisons
dangereuses.
Dar să nu transformăm dialogul nostru într-un
confessional! Retournons à Januvia! Îmi aminteați de
inspirație ca de un fenomen acaparator. Aș spune chiar
miraculos. Inspirația vine și pleacă, după o de
neînțeles cotropire. A o opri, imposibil. E ca și cum
ai încerca să ții cu tot dinadinsul mireasma florii în
pumn. N-ați simțit de multe ori că poemul vi s-a
dictat, că n-ați fost decât atelajul scribnic? Așa

- Carmen Doreal - Când vreți, dețineți cheia
ironiei fine, secondate de un patetism programat, vă
controlați stările emoționale, nu lăsați să se vadă
zbuciumul interior. De exemplu: ,,Nu mai țin minte
care poet spunea că totul începe cu sine și sfârșește
cu sine fără să-l vestească vreo aură.”
- Daniel Corbu - Mai întâi, despre patetism.
Dumneavoastră îl numiți ,,programat”, eu însă i-aș
spune ,,temperat” sau ,,bine temperat”. Poți fi patetic
în viață, dar scrisul patetic nu are viață lungă. Balzac
era un patetic în social, dar câtă clasică rigoare în tot
ce a scris! În general ceea ce scrii vine dintr-o
intimitate violată, o devoalare a eului profund, dar
ceea ce așterni pe hârtie devine intimitate publică.
Sigur că ne controlăm stările, că respectăm acel
echilibru clasic și rămânem în afara exibiționismului
vulgar. Pe deasupra, ceea ce expui, mai ales când vine
din marea cultură, nu trebuie spus cu ostentație ci în
trecere, firesc, printr-o tușare. În exemplul pe care-l
dați, eu știam că Nichita Stănescu a spus asta,
personajul nu-și mai amintea.
- Carmen Doreal - Care a fost intenția
dumneavoastră alegând pictorul de succes, Eduard
Bazon, ca personaj principal, cum și-a afirmat
prezența pe acea insulă, aproape pustie, poetul
Daniel Corbu?
- Daniel Corbu – Un pictor, artist autentic, școlit,
cultivat, cu oarecare infuzie de celebritate am gândit
că ar fi cel mai potrivit. Cât și în ce fel s-a confundat
personajul cu autorul, vor socoti comentatorii.
Oricum, datorită lui Eduard Bazon insula (pe care-o
va locui șapte ani, până la unirea cu balsamul cosmic)
va deveni înțesată cu simboluri.
- Carmen Doreal - Aveți un mod al zicerii, cu un
mare nod în gât, dar lacrimile nu vi se citesc pe față,
deși insinuează nesfârșita durere și deznădejde
provocată de dragostea pierdută a personajului ce vă
reprezintă în această lume fantastică creată în
paginile incitante ale Januviei. Retorica rafinată a
repetării temelor și motivelor, a simbolurilor,
muzicalitatea exterioară și interioară, conturează un
univers simbolist, liric, cu motive și sentimente de
neuitat. Știți să pregătiți suspansul perfect!
- Daniel Corbu – Dacă o spune un cititor atât de
acribios ca dumneavoastră, Doamnă Carmen Doreal,
remarcabil artist al literelor și culorii, nu pot decât să
fiu de acord. Iar dacă ați amintit de Rose Marie,
trebuie să spun că am încercat realizarea unei prezențe
doar prin liniile și tușele memoriei. Cât am realizat...
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română. Devenită, cum îmi place să spun, un Iordan
al literaturii noastre. Acolo, în umbra Cetăţii
Neamţului, bălăcit toată copilăria prin ştioalnele
Ozanei, pe la zece ani realizam că mă aflu între puncte
fierbinţi ale culturii noastre: la Mănăstirea Neamţ
scria Mihail Sadoveanu (pe care l-am văzut în 1960,
la inaugurarea Căminului Cultural din Vânătorii de
Neamț, ce-i poartă numele), că la o azvârlitură de băţ
de casa noastră, la Humuleşti, s-a născut Creangă, iar
mai târziu aveam să aflu că doar la 10 km, la
Ghindăoani, s-a născut Vasile Conta, junimist
ieşenizat, rămas până azi, prin teoria ondulaţiunilor,
cel mai original filosof al nostru. Ce rol a
jucat destinul, întrebați Dumneavoastră, iar eu pot să
mă-ntreb ce rol am jucat eu în mîinile destinului.
Pentru că despre destin e vorba, nu despre opțiune, de
care poți să uzezi la market sau la alegerea mijloacelor
de transport. Consider poezia nu doar un simplu
exorcism, ci o punere în legătură cu miracolul ființei,
cu înalta rostire. Dar lucrurile vin în cazul unui poet
adevărat, așa cum am spus de multe ori, dintr-un
blestem, un blestem în sensul crud, inițial, grecesc al
cuvîntului, un blestem diriguitor de destin. Altfel numi pot explica de ce pe la cinci ani și jumătate, pe
prundul Ozanei (în știoalnele căreia m-am bălăcit
toată copilăria) am început să gînguresc poezii, să
iubesc rimele și să-mi întăresc credința în cuvîntul
civilizator. A venit apoi timpul conștiinței scrisului.
De aceea, voi spune oricînd că mi-i dat să cred în
poezie nu ca într-o profesiune, ci ca într-un miracol.
Un miracol care ţi-e dat sau nu. Și nu cunosc întâlniri
mai înalte, mai disperate, mai brutale şi mai serafice
decât cele cu Poezia. Prin urmare, înainte de a te lăsa
devastat, curtezi duhul poeziei (prin lecturi, visare
liberă, eu aproape întotdeauna prin muzică), iar
apropierea ei o simţi ca pe apropierea unei femei cu
halou. Și mai adaug faptul că nu poți fi poet al acestui
timp fără o cultură enciclopedică și dacă nu ai în tine
paradoxul. Dacă nu ai pasiunea devoratoare, inocența,
gustul deșertăciunii, știința ceremoniilor iluzioniste,
vocația sfâșierii orfice, conștiința gratuității actului.
Și, desigur, convingerea că Frumusețea lucrează încet,
ca și Moartea.

- Carmen Doreal - În Infernul lui Dante, șarpele
este împlinitor al justiției divine, iar în Januvia asta
pare să facă și Parsifal.
- Daniel Corbu – Mi se pare că-mi sugerați să
mărturisesc lucruri pe care ar trebui să le las doar
lectorului. În sfârșit, voi spune: după ce-am ales locul
acțiunii (Januvia, mica insulă pustie din Pacific) n-am
început scrisul până când n-am rezolvat trei probleme
esnțiale: problema apei, problema curentului electric
(întru realizarea unei ștachete de normală civilizație
– niciodată nu mi-au plăcut călugării nespălați care
practică asceza!), precum și a unui simbol pregnant.
Acest simbol este dragonul Parsifal. Numai astfel,
personajul a pornit la construcția unui mic pavilion în
partea de nord – vest a insulei, numai astfel a putut să
înceapă totul.
- Carmen Doreal - Că răul poate fi învins, dar nu
distrus în totalitate, este un adevăr greu de digerat
pentru mulți dintre noi și un avertisment, în același
timp, destinat să ne mențină într-o stare constantă de
alertă. Ce anume v-a determinat să alegeți acest
deznodământ? Care sunt principiile dumneavoastră
de viață la care nu ați vrea să renunțați!
- Daniel Corbu – Pornind de la deznodământul
cărții (transa cataleptică a personajului, levitațiile și,
până la urmă, pulverizarea în kosmosul divin, moartea
fără rest) nu pot fi definite principiile autorului. Sunt
autori foarte blânzi care construiesc personaje dure,
criminali, violatori. Deh, Januvia e până la urmă, o
carte prin care plutește foarte des metafizicul!
- Carmen Doreal - Januvia incită, captivează cu
povestea ei, știe să folosească la extrem spațiul relativ
scurt, oscilând între pasiune, natură și intelect, în
această evadare imaginară. Astfel descoperim la ce
adâncimi se poate ajunge, la ce relaționări cu
ungherele mentalului, emoționalului, culturalului și
viețuirii socio-morale, influențează creația
dumneavoastră!
- Daniel Corbu – Mă bucur că introspecția,
războiul cu limitele, coborârile în sine ale lui Eduard
Bazon impresionează. Cititorul va observa că în
procesul detoxifierii și a redevenirii așchie de
dumnezeire printr-o asceză anume, ce imensă piedică
este Memoria.

- Carmen Doreal – Vă rog să acceptați o frază de
încheiere!
- Daniel Corbu – Am pornit dialogul nostru de la
JANUVIA – Romanul ascezei. Prin urmare, voi spune
că și această carte, ca toate cele pe care le-am scris,
aparține fericirii de a sta mereu în deschiderea ființei
și, în egală măsură, eșecului de a nu o cuceri
niciodată.

- Carmen Doreal - Mi-aș dori, nespus, să îmi
dezvăluiți un capitol viu, nemodificat, din viață, ce a
amprentat decizia dumneavoastră de a respira în
cuvinte.Credeți că vi s-a hotărât asta prin destin?
- Daniel Corbu - Asemenea grecilor de altădată,
mi se-ntâmplă să cred în destin. Îmi sunt născut la
Târgu Neamţ, dar casa copilăriei e la Vânătorii de
Neamţ, în dreptul și în umbra Cetăţii Neamţului, la
câţiva metri de Ozana, devenită celebră prin pana lui
Creangă, cel mai testicular prozator din literatura

- Carmen Doreal - Mulțumesc din suflet, pentru
bunăvoința de a da răspuns întrebărilor și bucuria
dăruită de aceste minunate clipe cu memorie!
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Angela Baciu
Angela Baciu s-a născut pe 14 martie 1970 in Brăila. Este poetă, prozatoare, publicistă, trainer. Membră a Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. Membra PEN CLUB România. Are studii în comunicare și drept.
A publicat 18 cărţi, printre care: Maci în noiembrie (1997), Trei zile din acel septembrie(2003), Tinereţe cu o singură
ieşire (2004), De mîine pînă mai ieri alaltăieri (2007), Mărturii dintre milenii ( 2012), Despre cum nu am ratat o literatură
grozavă (2015), 4 zile cu nora (2015), mai dragut decit dostoievski (2017) – carte scrisă împreună cu Nora Iuga, Hotel
Camberi (2017), Charli. Rue Sainte – Catherine 34 (2017).
A primit numeroase premii la secţiunile poezie şi publicistică din partea Uniunii Scriitorilor din România, Filialele
Iaşi, Alba şi Bacău, Galati.
Selectie premii recente:
2012 - în cadrul “Galei Premiilor Avantaje” a primit distincția “Femeia Anului 2011”.
2015 - a primit Premiu pentru Publicistică la Concursul de Creație Literară “Vasile Voiculescu” (Buzău).
2016 - a primit Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Literatură „Lucian Blaga” (Sebeş-Lancrăm)
2016, septembrie - Premiul BALCANICA pentru poezie românească la „Festivalul Poeţilor din Balcani”, ed. a
X-a, România-Turcia (Brăila).
2017 - a primit Premiul I la Concursul Național de Poezie “Lidia Vianu Translates” în urma căruia a fost publicat volumul
de poezie “Charli. Rue Sainte-Catherine 34”, în ediție româno-engleză.
2018, noiembrie - a primit din partea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iasi „Premiul pentru calitatea operei și
activitatea scriitoriceasca”
2019 - 17 ianuarie, Premiul de Excelenta, în cadrul Galei Culturii Galatene, Ed.VII-a.
A publicat interviuri cu personalităţi ca Laurenţiu Ulici, Radu G. Ţeposu, Eugen Simion, Mircea Sântimbreanu, Mircea
Zaciu, Cornel Regman, Mircea Horia Simionescu, Nora Iuga, Ana Blandiana, Nicolae Breban, Barbu Cioculescu,
Alexandru George, Cezar Ivănescu, Emil Manu, Nina Cassian, Fănuş Neagu, Leo Butnaru, Adrian Alui Gheorghe, Liviu
Ioan Stoiciu, Constantin Abăluţă ş.a.
În ultimii 10 ani s-a implicat în numeroase campanii umanitare și sociale pentru bătrâni, copii și persoane cu dizabilităţi.

ora 14.00

14:00 hours

nu ştiu de ce mă gândesc acum la regele meu.
când am dat mâna cu el m-am fâstâcit
ca un copil.
mâna grea mi-a strâns degetele a zâmbit uşor
mi-am dus un picior la spate
şi mi-am îndoit genunchiul
voiam să mă fac mică
aşa ca alice în ţara minunilor
să fie vreo douăzecişicevadeanideatunci
îmi plăcea să îl privesc
stătea drept în faţa aparatului de fotografiat
eu în rândul 2 cu sacou roşu
şi cămaşă cu dungi albe
fotografia asta o port cu mine peste tot.
şi mă năpădeşte mirosul
de pâine proaspăt scoasă din cuptor.
regele meu e blând
şi bun.

I don’t know why, but I am thinking of my king.
I was as shy as a child
when we shook hands.
his heavy hand squeezed my fingers and he gave
a little smile
I lifted up my leg
behind
I wanted to shrink
just like alice in wonderland
that must have been some twentysomethingyearsago
I loved to watch him
he was standing upright in front of the camera
and I was in the second row with a red jacket
and a shirt with white stripes
I carry that photo wherever I go.
the smell of bread fresh out of the oven
fills me inside.
my king is kind
and good.
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că îi am pe cap.
peste drum
muţii ăia gesticulează într-una.
ei au ochelarii la ochi.

în mijlocul străzii Rue Sainte-Catherine
plouă torenţial oamenii se grăbesc
m-aş ascunde în braţele mamei
sau într-o imagine.
litere mari jucăuşe
atârnă
de o franzelă.
c-h-ar-l-i
am găsit locul potrivit.
aici nu mă cunoaşte nimeni.

14:20 hours
all tales bring back my grandma sophia.
whom I have never met.
I see her
come in through the door at charli’s.
her old limping dog knows the way
88 wrinkles lead to her house.
each and every day she asks
for traditional baguettes with cereals. just that.
she takes her time. she unfolds the blue
raffia shopping bag and fills it with bread. on top
she places
her bag with metal edge trim. latest fashion during the war.
her hands are shaky.
it is hot inside charli’s
people come and go.
she counts her change. the same gestures
day in, day out. she does not fear rain
the limping dog watches over her.

14:05 hours
I am in the middle of rue Sainte-Catherine
under heavy rain, people hurry up
I wish I could hide in my mother’s arms
or inside some image.
huge restless letters
hang
from a white loaf of bread.
c-h-ar-l-i
this is the place for me.
everybody is a stranger here.

I can’t seem to find my glasses
I keep forgetting where I left them

ora 14.20

you will tell me
they are in my hair, I know.
across the road
deaf and dumb people keep gesturing.
their glasses are on their noses.

în toate poveştile o aud pe bunica sofia.
nu am cunoscut-o.
dar o văd
cum intră pe uşă la charli.
câinele ei bătrân şi şchiop cunoaşte drumul
88 de riduri duc toate la casa ei.
în fiecare zi cere
baghete tradiţionale cu cereale. nimic altceva.
nu se grăbeşte. desface sacoşa albastră
de rafie şi înghesuie pâinea. deasupra aşează
poşeta cu margine metalică. la modă în timpul
războiului.
mâinile îi tremură uşor.
la charli e cald
vin unii. ies alţii.
numără restul. aceleaşi gesturi
în fiecare zi. nu se teme de ploaie
câinele şchiop o păzeşte.

ora 14.30
nimeni nu mă cunoaşte atât de bine
ca mandarinul miraculos.
nu e aici cu mine
dar îl văd
aşezat pe scaunul din faţă
pălăria verde de fetru stă alături
citeşte acum menu-ul.
„eu ştiu ce vreau, tu ştii?”
aceeaşi întrebare în fiecare zi.
nu vede bine prin ochelarii cumpăraţi de la lidl.
nu vrea să meargă la doctor.
o fi având el un vraci
undeva în pustiu.

nu-mi găsesc ochelarii
tot uit unde îi pun
ştiu că o să-mi spuneţi
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the pancake recipe. you.
in my pocket
the note you left:
bread
eggs
milk
apples
cereal
I fold it
and hide it my pocket.

nobody knows me better than
the miraculous mandarin.
he is not here
but I see him all the same.
seated, he faces me
his green felt hat next to him
he reads the menu.
“I know what I want. do you?”
the same question, day in, day out.
his glasses which we bought at lidl are not much
help.
he won’t see a doctor.
somewhere in the desert
he probably has a healer who takes care of him.

ora 14.50
prin uşa de sticlă se văd cuptoarele de pâine
din boulangeria belgiană.
patiserul, în halat alb şi mânecile suflecate
pare că ştie ce are de făcut. e atât de serios
de parcă s-ar pregăti de o operaţie grea.
aşează tăvile pe rafturi
le face loc altora.
îşi pune mănuşile,
scoate pâinea fierbinte
din cuptor. aburii,
ei, aburii mă duc acasă
la vatra din pământ de ţară.
închid ochii. pâinile
sar de colo colo înghesuite fiecare
îşi caută locul. unde vor ajunge azi
o rafală de vânt deschide uşa
aerul rece intră nepoftit şi geamurile se aburesc
nu mai văd nimic prin lentilele ochelarilor.
pe vârful pantofului o gărgăriţă.

ora 14.33
„ce doriţi astăzi?”
întreabă tânăra domnişoară
cu şorţ maro pe care scrie
cu litere albe „charli”.
ploaia se aude mai tare pe acoperiş.
nu mă grăbesc.
desenez cu degetul pe masa de lemn.
se umple
cafea. corn. farfuria colorată.
pliculeţe cu zahăr. brun şi alb.
reţeta de clătite. tu.
pe biletul din buzunar
rămas de la tine:
pâine
ouă
lapte
mere
cereale
împăturesc biletul
îl pun în buzunar.

14:50 hours
through the glass door I can see the bread ovens
of the belgian boulangerie.
in a white coat, sleeves rolled up, the pastry man
looks very professional. he is so serious
you’d say he is getting ready for complicated surgery.
he places trays on shelves
making room for others inside.
he puts on his rubber gloves,
takes the hot loaves
out of the oven. the steam,
oh, that steam takes me back home
to the country earthen hearth.
I close my eyes. the loaves
are waiting in a heap, each
fighting for a place. where will they end up today
a gust of wind opens the door

14.33 hours
“what will it be today?”
asks the young lady
with a brown apron on which
“charli” is written in white letters.
rain patters steadily on the roof.
I take my time.
I draw lines with my finger on the wooden table.
the table fills up.
coffee. bagel. coloured saucer.
sugar bags. brown and white.
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the windows are hazy from the cold wind
I can’t see anything through my glasses any
more.
on the tip of my shoe, a ladybird.

“pain au chocolat” says the voice
of the young arab who has stopped in front of the
counter.
caught in today’s newspaper
I hadn’t noticed him
come into the small baker’s. thin,
with a black and white turban on his head
a long coat that brushed the floor
the phone rings
its timing is irritating
I wonder about the taste
of chocolate bread
some ten years ago my mother
was working in the grocery shop on the corner
and
she brought me marmalade every day.
plum marmalade. that marmalade was everywhere
on the shop shelves, on our kitchen table,
in our fridge,
in my schoolbag.
pleeeease... no more marmalade
the young arab runs through his tesbih
which has 99 beads
and they are all the colour of marmalade

ora 15.00
„pain au chocolat” se aude
vocea tânărului arab din faţa tejghelei.
prinsă cu ziarul de astăzi
nu am fost atentă
când a intrat în micuţa brutărie. subţirel
poartă pe cap un turban alb cu negru
o haină până-n pământ
soneria telefonului
mă enervează în acest moment
cum o fi
gustul de pâine cu ciocolată
aveam vreo 10 ani
mama lucra în aprozarul din colţ şi
îmi aducea în fiecare zi marmeladă.
de prune. vedeam marmeladă pe rafturile magazinului,
pe masa din bucătărie,
în frigider,
în ghiozdanul de şcoală.
nu mai vreau marmeladăăăăă…
tânărul arab învârte tesbihul
cu 99 de mărgele
şi toate au culoarea marmeladei.

(poeme din volumul „Charli. Rue Sainte-Catherine
34” de Angela BACIU, Editura „Integral”, editie
romano-engleza, traducere: prof. Lidia Vianu)
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Veronica B[laj
ORFEU

linişte mov,
câteva picături din apa sfinţită
luate la intrare
şi lacrima ta
pentru
plecarea viitoare.

Se făcea că Orfeu
coborâse de undeva
sau din lună
sau din viaţa de apoi
ne înşiruise pe toţi
cu ochii
spre-o cale necunoscută
şedeam cuminţi
aşteptând un semn
poate-o minune
să ne vindece de teamă
şi tăcere
porumbeii poştaşi
nu mai erau nicăieri
să trimitem vreo veste
norii coborâseră în palma lumii
eu singură-mi luasem
necuviinţa
să cânt
îmbrăcată în ploaie
înnodam un vers
despre Hamlet şi York
dar am fost
scoasă din rând.
8 Octombrie 2011

CU ÎNGERUL LA ARAT
Semne de ploaie
în clepsidra
cu iz
de grădină arată…
toată ziulica,
eu, îngerul,
eu, îngerul,
la arat
de unde să ştiu
că mă vor durea
muşchii în halul ăsta?
îngerului înhămat
la plugul din hambar
îi curgea rugina
se opintea, bietul,
m-alinta
dar nu reuşeam să ţin în frâu
brazdele,
(forma din pământ,
apă, şi-nceput de verde)
cand isprăvi de arat
ogorul părea
serafic
iar el o măsura
cu aripa
eu adormii
„la semănat,
mă îndemna heruvimul
semănam oglinzi!”
cum vine asta, întrebai
îngerul tăcu
în urma lui,
oglinzile răsărite
aveau inima luminii
înafară
ochiuri adânci, absurde
ziceam,
făptura mea-i răsfrântă

MESA LA VATICAN
Vara,
la ora de vineri,
spre seară,
în Basilica San Pietro
sfinţii,
purtând mănuşi pământeşti
ne mângâie
trecând prin memoria noastră
făcându-ne creduli
şi gata de zbor
uitând tabloul vremii
plin de iederă în flăcări,
gângănii şirete
şi îmbrăţişări dezacordate
îngerii ne dau
ambrozie şi vin
PAX VOBIS!
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oricum aş sta, văd
numai chipul meu
dispersat…
un deget inelar
se-nvârte aiurea
ca-n probă la ceasornicar
în vârful piciorului ghemuită,
respiraţia s-a mutat
ochii mi se plimbă
peste
aburi de oglinzi
în urechi,
vorbe de-aiurea
râsul se zbate,
în boabe mici de clepsidră
sunt o oglindă hilară
şi plouă, şi plouă
pământul se vrea
flacara cerească
în mişcare.

strigă femeia peste aşteptare
şi noapte
nu mai am părul până la brâu,
dar ştiu să răsădesc
melci şi scoici
pe pragul înflorit!

ANIVERSARE ŞI TĂIERE
DE NOROC
soseşte jonglerul,
cu rol principal
îmi sărbătoresc
toate zilele de naştere
deodată
şi stau înrămată
între flăcările
ieşite din mâinile lui
spectacol de grădină
şi tăiere de noroc
cu gustul cuvintelor rodite
într-un gutui
şi-un măr
cu sămânţa picată
din Eden
taman
în pătratul meu
existenţial
colorată,
flutura la o adică
partea de frică

DESPRE AŞTEPTARE. POVESTE
Femeie, femeie,
stai
şi-nfloreşti spre ofilire
pe-ostrovul
cu maluri mişcătoare
n-ai vrea
să ƫeşi din firele părului tău
o aşteptare-chemare?!
îi cântă marea
în parabole false
femeie, şoptesc apele
într-un legământ bizar
(vagabond peste valuri)
aşteptarea ta va fi
operă de artă!
femeia prinsă-în joc,
împleteşte din părul tăiat
chipul unui Ulise
(drag).
Noaptea,
în cârdăşie cu marea,
chipul prinde viaţă,
bântuie ferestrele,
dă târcoale casei,
alungă sperietoarea din grădină;
fântâna dă în clocot
barca singură o porneşte
în larg
zgomot de ape corcite
din mare şi cer venite
se-abat
Uliseee vină-i de hac!

bună de mestecat
în singurătate
invitaţii,
cu dogoare în gesturi
şi pantofi jucăuşi
se-nghesuie, cântă, mimează,
un tablou mişcător, izbutit
scheunatul unor pisoi,
zgârie carnea nopţii
în căutare de mâncare
secundele vin desfrânate
din mai multe direcţii
se veselesc,
ce noapte, ce viaţă
arzând.
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ATÂTA ZI, ATÂTA NOAPTE,
MĂSURATE CUMSECADE

primejdii
scăpate din frâu
ne-au mântuit nădejdea
hai,să-mpărţim
vremea din urmă
frăţeşte
şi vă-ndemn
răsplătiţi viclenia
de seară
ocară morţii daţi
pasărea, iat-o, soarbe
din cupe,
pline cu bine şi rău
cântă,
şi-ncepe să moară
ca suflet de om.

paşii plecării tale
înmugureau pe lună
vulturul regal
a luat locul îngerului
ghemuit pe umărul meu
tremura
înfricoşat de iluziile
zumzăitoare împrejur
i-am peticit ciorapii
din lână
(precum la căţeluşii răsfăţaţi)
el, cu ghearele stacojii
descânta
vâââj-vâââj
de la răsărit la apus
şi viceversa
prin depărtările noastre
armistiţiul viitor-prezent
îl repet în gând
amin !
halta sosirilor
ocroteşte cocostârci
buimaci
de atâta
mişcătoare vremelnicie
aşteptarea
despuiată
zace în pieliţa de moluscă
bătrână
se răsuceşte lascivă
iar cântecul
cocoşului bălţat
năuc,
sare peste a treia cântare
din burta depărtărilor,
zăluda moarte-a mea
râde-plânge şi ea
ihiii!ihiii!iiiha.
Happy face

Legendă adăugită
potop de ape sălcii
pe tavanul Sixtinei…
poate-aici te-am pierdut
poate
mai există un Noe
în alte Galaxii
poate tu ai şi urcat
în corabia lui
rătăcind
prin albastrul vâscos
al unui potop
re-programat
având permis
de a-temporalitate
vindecat de întuneric
şi văzduh...
pe un prundiş străin
eu
îmi număr paşii
ne vom reîntâlni
într-un paradis
cu reguli nepârguite.

în plin ospăţ
cântecul păsării temute
defăima
virtutea mesenilor serii
trecători
prin amor şi beţie
cântau
vino, străine, la masa
cu fecioare
şi cupe de vin
sătui de lege să bem
puterea trufiei
multe-am văzut în căile noastre
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Mihaela Albu
O stradă

ferestrele – deschise spre lume
ușile – cu încuietori subtile
împrumutate de la bătrâni înțelepți
și ei datori vânduți
altora și mai cu minte
mai cu fală
mai cu albă și impunătoare barbă

… străzi care duc din azi înspre ieri (Ștefan Baciu)
Strada pe care merg
întârzie să-mi spună cum o cheamă
Nu mai știe/ nu-și amintește numele
O umbră se prelinge pe ziduri
îmi urmează pașii
ascunsă între crăpăturile caselor
intrată în sevă de copaci
ajutându-i să se cocoșeze de vreme
Pe asfaltul lustruit de ani și iluzii
întâlnirile sparg liniștea
vin dinspre ieri
tot mai puține se îndreaptă spre mâine

Clădirea prinde contur

Strada pe care trec
mult prea repede
mult prea întoarsă spre înlăuntru
nu vrea să spună cum o cheamă
graba mea îi închide frumusețea
Fiecare oră sădită pe trotuarul rulant
cărți de joc fără noroc
monede strălucind fals în zile cu soare
ruginesc în toamna jilavă

Liniștea intră și iese prin pereți imaculați

Câte încăperi?
Câte înțelesuri la această lume
de neînțeles
și încă una în plus –
depozit de îndoieli/ de spaime/
loc de pelerinaj către înlăuntrul
de cuvânt

Câte o ușă se deschide
invită păsări de aer
păsări de foc
de pământ/ de cer
păsări speriate
ființe de carne și gând
căzuseră de mult gratiile

las în urmă ferestre gătite de nuntă
uși îndoliate ocolesc
cu fiecare pas
văd cum crește iarba
cum cad frunzele
cum atotputernicul alb
acoperă zile, cuvinte, file …

tăcerea pietrelor din casa pustie
Curând au venit în vecinătate bogații
alte și alte poeme au ridicat
Ziduri rezistente
din hârtie mult mai groasă
impermeabilă
la toate ploile bogate în neîncredere

La ce bun să mai poarte un nume?

***

***

Poemul de hârtie

Dorință

Poemul de hârtie – o casă zidită

La margine de vreme
fântâna seacă
niciun izvor în preajmă
nicio ploaie

La temelie – cuvinte încărcate
temeinic
cu mortar de cerneală
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Vântul strecurat printre cutele vieții
Trimintea darul zeilor: iubirea!

de stele
Era într-un timp
într-o vară
Locul acela –
pentru azi
pentru mereu

***
Poem cu Îngerul meu

În mijloc – cercul gol
închis

Mi-am lăsat papucii lângă pat
frumos așezați – unul lângă altul

Fântâna!

Noaptea asta, ca altădată/ ca niciodată
– că de n-ar fi, nu s-ar povesti –
poate Îngerul desculț va avea nevoie de ei
să nu-i înghețe picioarele
când îmi veghează casa vieții
înadins descuiată
o lumină de veghe
și un caiet pe masă deschis
chiar la pagina unde începusem un poem
despre îngeri
poate îl va citi și-l va duce la capăt …

brațul beteag
sprijinit pe o umbră de cer
celălalt – imploră pământul
rostul – amânat
O răscruce de lume
Fântâna – seacă
Urme însetate
O umbră de vânt
îmbracă timpul cu priviri albastre:
amintirea cerului
oglinda apei

Cine știe mai bine decât El cum trăiesc îngerii
în îndoielile oamenilor?!
Am adormit așteptând…
Am visat că venise
– Mă vizita numai noaptea
când visele trec prin pereții întunericului căutând
sensul –
Luase în stăpânire toate cuvintele nerostite încă.

Noaptea aceea!
(Se dedică Aurorei Cornu)

O stea poţi purta noaptea asta pe umăr,
poţi iubi,...
poţi uita anii care se-adună la număr…
Horia Bădescu – De iuventute

Dimineața
papucii erau la locul lor
cuminți
Numai poemul despre îngeri/ cu îngeri/
dispăruse
Se dusese pesemne în casa de sticlă
acolo unde toate sunt transparente în înțeles

Era o noapte în care toate stelele ne cunoșteau
noaptea în care clipa își dădea întâlnire cu ora
căci cu dansul nebun al culorilor zilei
se întrecuse frumusețea ta, Aurora!

în altă dimineață
mi-l aduse într-o capsulă rezistentă
la vreme și vremuri/
la istorie/
și la toate istoriile despre mine
pe care eu n-am mai putut să le schimb.

În părul tău licuricii-agrafe
ajutau ochii să lumineze întunericul greu
roșul gurii tale înflăcăra noaptea
și mă chema către tine mereu

Le-am adăugat doar
un simplu
SFÂRȘIT

Era o noapte de-nceput de lume
Ea se lăsa în părul tău albastră
În colțul gurii tale un surâs anume
a-ntredeschis spre început fereastră
Era noaptea în care uitam că trec anii
O oră cât viața ne îmbrăcase trăirea
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Mihaela Aionesei
Un poem e ca o pasăre adormită
în ou

Pentru un vers alb
Intru în poezie ca într-un cimitir
îmi cosesc morțile de fiecare zi
cu inima.

Un poem e ca o pasăre adormită în ou.
Aștepți timpul potrivit să se trezească
dar somnul ei e lung
iar nerăbdarea un lanț prins în jurul gâtului.
Simți sudoarea curgând de pe streșini
de gând. Și-atunci rupi:
din carnea ta
din somnl tău
până auzi inima cum bate ca un clopot,
un ochi de pârâu se deschide larg
în el se zbenguiesc pești
razele de soare
par niște pâinici după care aleargă
sufletele înecaților de până atunci.

Pentru un vers alb original
îl chem pe Dumnezeu
să plângă cu mine.
...N-are timp sau timpul meu
este prea ocupat să se întoarcă la El.
Lespedea scârție. Sub ea
un suflet de fecioară se străduiește
să înflorească un anotimp alb.
Sâsâie moartea...

Te arunci fără să-ți mai pese
dacă viața ta va fi mai bătrână
cu o noapte sau cu o zi,
îl lași pe Dumnezeu să-ți peticească
singurătatea cea de toate zilele
în care tu nu mai ești tu,
ci bucata de lut
despicată de o lacrimă de-a Lui.

Spaimele aleargă de coco colo.
Pământul se ridică pânâ la buza crucii.
O sărută. Din ochii ei curg ninsori
albe albe ca florile de castan.
Sâsâie moartea...
și eu mă îndrept ca un animal dresat
direct spre coasa ei.

Poemul devine un dans pe înălțimile albe
ale unui deal unde stă într-un picior un castan.
Brusc o foame de aer îți apare în cale.
Muști și te miri să afli că fericirea este
un fluture care ți se odihnește pe umăr.
O pană apărută de undeva te duce
la căsuța cu pereți de scorțișoară.

Lume nebună
Cade lumina fumegând și nu vede nimeni
țipătul ei prefăcut în păsări.
Cade întunericul, sugrumă...
Mulțimea se îmbulzește să venereze
trupul de cenușă al lumii
în care nicio Marie
nicio Ană nu-i zidită.

Intri fără să bați. Știi că acolo e locul
unde toate lucrurile te așteaptă cu drag.
Îți rotești privirea prin cotloanele prăfuite
și oricât de vechi ar fi toate
și tu oricât de amărât
știi că râsul mamei
e cel mai frumos poem
scos în cale de Dumnezeu.

În prunci stau sfinți chirciți
în rugăciune. Pe străzi
se-ntrec care încărcate
cu minciună. Somnul de veci
își plimbă capetele în furtună
și nicio spadă nu-i
să facă în tăiș
spume.
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În străfulgerările ierbii:
„Dumnezeu în bocanci militari
mărșăluind obosit
în tranșeea eternității.”

În goana de a prinde prea lesne
fericirea în brațe
ne scapă iubirea printre degete.
Inima se micșorează
privirile devin nefireștizvârcoli de șarpe
în carne zidul se izbește
până sufletul devine livid
ca o gutuie gata să cadă
din toamna prea aspră.

Cade lumina fulgerând și tu
o ignori râzând...

Ispită pietrei
Sugrumând
cu o nevinovată mirare
sâsâitul șarpelui
ispită pietrei eram.

Alături la bine și la greu
doamna în rochie neagră
îmbrățișează așteptările
scuipă în palme
și seceră
seceră...

În liniștea dinaintea
neobositei mele morți de a fi
nu mai alergam să prind
zbuciumul lumii
ca pe cireșe la urechi.

Jocul inimilor

Zidurile cădeau
ca niște mătănii scăpate
din mâinile unui călugăr orb.

Țipetele albatroșilor
înclină farul din larg
ce spaimă să nu vezi calea,
ce teamă să nu știi călca apa.

Tu te sminteai ca iarba verde
clocotind sub ploi. Eu...
mă risipeam
rumegând o taină
la cina
negustată în doi.

Ne zbatem ca liliecii în soare miopi precum cârtițele vara
când ies să măsoare
nisipul și iarba.
Desenez în colbul ferestrei
o ieșire. Marea se înclină,
o ia la vale ca o lacrimă
pe obrazul rotund al unui pește.

Fugară
Iubirea e la fel ca tăcerea
aspră a mării
când se încăpăținează
să se închidă într-o scoică.

Sub tălpi aleargă pământul
și inimi atinse de nebunia clipei,
una mai vie decât ultima
cea din mijloc mai moartă ca prima.

În urma ei foșnesc
mătăsurile de sare
ale miresei care aleargă
să găsească
liniștii un țărm.

În acest joc viața-i o imensitate albă.
O încâlceală de umbre și alge
în care cu râvnă vâslesc
când pruncii când sfinții.
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Poesis

Ioan Nistor
Revista „Poesis” de 300 de ori în 30 de ani
sau când statuile scriitorilor sunt incediate cu flori
Se apropie Zilele Poesis!... Acesta era salutul
repetat anual de aproape treizeci de ani, în mediul
scriitoricesc sătmărean. Urmau întrebările: cine vine,
cine mai vine, ce reviste, ce cărți și ce noutăți vor
aduce... Așa era întâmpinat momentul unic al orașului
de pe Someșul inferior... Și, deoarece toate își au
etalonul, apa măsurându-se în litri, aurul în carate, s-a
băgat de seamă că și oraşele trebuie să aibă un măsuriș,
că și faima lor în lume poate fi cuantificată. De aceea,
unitatea de măsură cea mai potrivită pentru gloria
orașelor a devenit poezia. Caratele oraşului se vedeau
în lumină reală iar ecourile lirei străbăteau mediile.
Scriitorii se adunau de fiecare dată lângă statuile celor
trecuți în eternitate și le incendiau cu coroane de flori.
Satu Mare devenea o capitală a poeziei iar faima
orașului din Nord călătorea în lume. Nu dacă e
sclipitor, nu dacă are străzi asfaltate impecabil, ci dacă
are suflet. Adică poezie. Pentru că ea, poezia, de la
antici încoace, a fost depozitara aspirațiilor unei
comunități. Zestrea adevărată a unui oraş rezultă din
resursele sale creatoare, din posibilităţile de a întreţine
flacăra frumuseții. Literele tezaurizează setea de
armonie și glorie a urbanității, versurile sunt antenele
care prospectează zilele ce vin, iar scriitorii sunt meniți
să dirijeze gimnastica zilnică de înviorare a limbii...
În comunitatea locală nu au lipsit niciodată
tentațiile concurente. În aspiraţia comună, sărbătorile
itinerante înseamnă: carnaval, festin, mici, bere, volute
ale dansului și feerii bengale. Fiecare însă, în
intimitatea spiritului său, şi le dorea pe toate acestea
să fie altceva, altcumva... Adică mai apropiate de suflet
decât de trup.
***
Satu Mare nu a avut și nu are foarte mulţi scriitori.
Nu are sute. Sunt puţini. Şi totuşi. Cei câţiva care au
fost, care mai sunt, gândind la cei ce vor veni, au reuşit
ceva ce nu se uită, să aducă sub stelele Nordului poezia
la cea mai înaltă tensiune. Și să o ancoreze aici. Zilele
Poesis au provocat chiar un spor demografic, cele mai
însemnate nume ale literaturii noastre contemporane,
de la noi și de peste tot, alăturându-se numeric
sătmărenilor. Au poleit astfel oraşul cu strălucirea
cuvântului, au declanșat ecourile întâlnirilor
memorabile.
Meritele se pun „în cârca” poetului-instituţie care
le-a conceput și a poetului-instituție care le-a asigurat
oxigenul financiar. Și a tuturor celor ce au spus: DA!
***
Fiecare Festival Poesis era, mai presus de toate, o
întâlnire. A tuturor celor „loviți de un meteorit”, cum

spunea un poet local.
Anterior, a fost o lungă așteptare. A fost himera.
Mantia zeiței se zărea pe străzile cenușii.
Începuturile scrisului sătmărean datează de pe la
1700. S-a amplificat în secolul a XIX-lea, dar s-a
conturat cu insistență abia în perioada interbelică.
Revista „Țara de Sus” (1921) a lui Dariu Pop a arătat
că se poate, „Afirmarea” din 1936 ne-a racordat la
circuitul revuistic național.
„Suntem departe de căldura centrului și ne e frig”
– clamau interbelicii. Și nu s-a prea auzit, nici atunci,
nici mai târziu.
Se înfiripa totuși o literatură originală. Aici. Apoi a
căzut ghilotina lui august 1940. A urmat paranteza
neagră de după 1947, cu puține personalități scăpate
de sub tăvălugul republican, cu o arie de influență
limitată, așa cum a fost cazul excepționalului poet și
traducător Gabriel Georgescu. Au fost și mici oaze de
lumină, niște „suplimente” amăgitoare... Totuși, se
spera, se visa. Intens, curat.
Dar Ea își purta trena pe străzile burgului. Respira
aromele sălciilor someșene, vocea ei se împletea cu
murmurele Someșului supraponderal – primăvara. Se
strecura prin franjurile ploilor și îmblânzea fulgerele
verii. Piciorul ei gol învolbura frunzele toamnei…
Era Poesis!
Apoi a sosit anul de grație 1990. Și Ea a ales albul
lui ianuarie, după însângeratul și dătătorul de speranțe
Decembrie ʹ89. Departe de trepidațiile Centrului, venea
aici pentru a capta curenții reci ai Nordului, părăsind
fumul și fumurile cafenelelor ermetice. Visătorii au
implorat-o să rămână pe frontispiciul unei reviste. Și
Ea, zeița, a prins drag de acești naivi ai Nordului, care
erau în stare să dea tot ce au pentru un rând tipărit,
pentru o frază de prețuire.
Poesis devenise revista „Poesis”.
Primele rânduri poposeau pe albul filelor. „Poesis”
a crescut, a trăit. S-a imunizat la tentațiile oboselii și
ale tăcerii și, număr de număr, a însemnat: faguri lirici,
planșetă a ideilor, album de personaje, documentar
foto, oglindă a artelor plastice… Adică viață literară și
artistică. Trei sute de numere însemnând trei sute de
volume de poezie și artă plastică. Scumpe, hârtie de
calitate, o ținută care impune zăbava admirativă a
ochiului și tentația ospățului intelectual...
***
Și, după cum se vede de la distanță, revista „Poesis”
a făcut de 300 de ori cele mai frumoase gesturi cu
putință. Îndată ce a devenit Stăpână a Nordului, și-a
deschis larg porțile.
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Emma Mih[iescu
nici nu s-au schimbat prea multe de atunci
și-mi imaginam că dincolo de televizorul ala
era așa o intrare într-o cameră secretă
unde erau tot o biliotecă și tot un televizor
și o infinitate de casete video
pe care era tot ce-a trăit toată lumea vreodată
credeam și prostii asta e ce pot să mai spun
acum sînt femeie cică e-n regulă
dar dac-o să vină acuma războiul
ori poliția să mă salte pe viață
sau dacă dracul însuși vine să mă ia
să nu te mire dar p-asta ți-o spun numai ție
să nu te mire dacă leșin pe covor
încercînd să mut televizorul ăla

2.
mă întorc tîrziu acasă
am stat mi-am tocit mințile toată ziua
încercînd să te rup din ele
încercînd să trec și eu clasa
m-am întors pe calea noastră
era să mă pierd de cinci ori
să mă calce mașinile
era un drum drept ce mama naibii
și cînd mergeam pe-acolo cu tine
mă-ntrebam dacă mai are lumea asta
alt punct al morții
decît ăla unde eu fac dreapta și tu mergi înainte
nu ești azi
uneori nu ești nici chiar cînd respiri lîngă mine
îmi vine-atunci să te scutur să-ți dau palme
să te trec ca pe-o stradă
intru la supermarket la tine pe maidan
sperînd că te-ntîlnesc
și mai ales că te-ntîlnesc singur
ies de-acolo miroase a prenadez
mă iau și eu puțin asta e n-am ce să fac
un cerșetor cîntă la acordeon
e aici și boschetarul care seamănă cu viggo mortensen
e cîntecul nostru dragă minunea noastră
primul
și dansez aici singură tu probabil dormi
la cîteva sute de metri n-ai treabă
nu știi tu din astea
nu știi cît vreau să valsez cu tine

1.
am crezut cîndva că părul crește de la vîrfuri
că dacă te tunzi poți să-l lipești oricînd la loc
am mai crezut că vulpea e cît un urs
fiindcă așa era în cartea cu basme
dar am fost altfel decît alți copii
parcă-mi străluceau mai delicat ochii
parcă nu gîndeam atîtea prostii
într-o zi o prietenă de familie veni plîngînd
am întrebat-o ce-avea a spus că-i murise tatăl
n-am spus nimic m-am uitat frumos la ea
și următoarea dată cînd am văzut-o
am întrebat-o dacă se făcuse bine tatăl ei
a rîs ce naiba era să facă și ea
ce poți să-i faci unui copil care nu știe ce-i moartea
dar parcă totuși nu credeam prostii atît de mari
parcă îmi dădea cu virgulă doar uneori
doar cînd trebuia să găsesc singură explicații
aveam un hol mare din cauza unui perete fals
cînd auzeam perete fals îmi străluceau ochii
parcă știam ce-o să ajung
iar dincolo de perete era camera bunicilor mei
aveau ăia un televizor imens
înfipt în mijlocul unei biblioteci printre cărți
scrise cu niște semne extraterestre
n-aveam de unde să știu că erau în rusă
nici nu știam ce-i aia altă limbă
nici nu concepeam să nu priceapă cineva tot ce-i
zic
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să se țină bine
am scandalul în sînge
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mult
decît să dau timpu-napoi pînă la nașterea lui august
pînă-n noaptea aia cînd de-abia te cunoscusem
și stăteam în fotoliu pe balcon
împărățeam peste maidan mă țineai în brațe
mă aplecam după apă mă strîngeai era să cad rîdeam
îți povesteam toate prostiile te prefăceai că te interesează
și te-ntrebam ce naiba ai la ochi

3.
cînd nu ești în metrou adică aproape mereu
eu simt știi simt încă de cînd dau să ies pe ușă
iar atunci îmi pun rochii din alea bombastice
să-i fie rușine pînă și maică-mii de m-ar vedea
mă dau cu farduri care opresc mașinile
ca să trec prin toate intersecțiile cît pot de repede
trag străzile după mine uneori alerg cu ochii închiși
n-am ce să pățesc
îmi țin pleoapele ca pe-o catapeteasmă
între lumea care e și minunea care ești
intru în metrou în ultima secundă și gem de frică
iar era să mă prindă ușile să mă scindeze
să vadă toți ce-mi curge prin vene de fapt
se uită cu toții la mine
eu încep cu melodiile din interbelic
mă frec de bare mă frec de oameni
uitați-vă la mine azi sînt curva din subteran
cîntă cu mine toți e oră de vîrf urlăm chiuim
nici măcar nu mai oprește
cine știe dacă o să se mai oprească vreodată
aici e plin de bețivi ce-ar fi să vezi
cum strălucesc pe mine ochii bețivilor
ei nu știu să știi
ei nu știu că încercăm doar să te substituim
ei nu știu de unde absența asta
de unde durerea asta
tăcerea ta e poate singura rană a lumii

5.
uneori mă plimb noaptea pe străzi
nu știu cum le cheamă dar le cunosc atît de bine
le știu fiecare groapă, fiecare gard
încît îmi vine uneori să-nchid ochii
numai ca să mă mai poată surprinde viața
uneori ne plimbăm noaptea pe străzi
le știu atît de bine și ești atît de aproape
încît dacă te-aș lua de mînă mi s-ar părea că merg
prin cele mai ascunse tuneluri ale universului
îmi întind degetele spre tine
iar tu te uiți în gol și-mi povestești cît de frumos
era totul
cînd erai mic mama ta casa ta viața ta dar mai ales
stelele
și privirea ta e caldă precum liniștea grădinii
cînd te trezești vara-n hamac iar vîntul îți mîngîie
părul
îmi întind degetele spre tine și tu mă refuzi ca peun cerșetor
și mă duc acasă mă împiedic de toate gropile din
asfalt
pare că le-a mutat cineva cu o mînă nevăzută
numai să cad eu și mai adînc în mine
pierd zile-n șir nefăcînd nimic pentru că din nimic
nu mă mai pot face
scriu rînduri goale în care nu se mai pierde nimeni
și plîng numai la gîndul că
te uitai mereu la cer noaptea cînd erai mic
iar eu nu sînt ca stelele din lumea asta

4.
oricît de bine-aș ști să mint tot nu pot să-mi disciplinez corpul
tot nu pot să șterg bătaia aia în plus
care apare cînd mă strîngi în brațe
și pe care știu c-o ignori la fel cum îți ignori și
viața
nu pot să-mi șterg nici amintirea aia de lacrimă
care mă face să suspin chiar dacă n-am de ce
de fiecare dată cînd îmi aduc aminte
dar mai ales nu pot să-mi șterg monștrii din ochi
nu pot să-mi încui ușile negre de sub pleoape
ușile rotunde pe care ies toți șerpii
ca să te ia
și mă-ntreb uneori dac-aș fi putut face orice diferit
și mă-ntreb uneori dac-aș putea să vreau ceva mai
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Gina Zaharia
tablou sărac
de mult nu mai merg printre tuberoze
o galerie de melci mi-au ghidat drumul
mereu mi s-a părut foarte departe locul unde trebuia să-mi așez casa
casa pe care am zugrăvit-o cu sufletul
a venit frigul
iar ciorapii de lână mi-au rămas strâmți
la fel și lumea prin care am trecut într-un vals
numai al nostru
dați-mi o lingură de sare
nu se știe când potecile mele au nevoie de ajutor
o voi strânge în pumnul acestei ierni
să alung ceața
și zgomotul acela asurzitor când cineva îmi duce
inima
într-o scorbură de piatră
poate voi întâlni pescarul care împarte hrană oceanelor
în firimituri de ocazie
ori violonistul care îți acoperă umbra cu un diez
poate măturătorul de vorbe seci pe care le adună în
sân
și promite că le va plimba
într-o trăsură de aur
grădinarul pe care l-am uitat în ultima ploaie de
noiembrie
și magicianul pe care încă îl mai strig cât e noaptea
de mare

florilor de mai te-am dăruit
am fugit de dragoste ca o pasăre în țările calde
în brațe am păstrat iarna
iar în podul inimii am ascuns steaua polară
să mi te lumineze până la ziua
mi-a fost frig în toiul verii
și somn în geana dimineții
sete mi-a fost într-o fântână de gânduri
am jucat șotron cu nopțile albe și am furat roți din
carul cerului
să mă rostogolesc până la tine

atunci voi semăna maci în junglă
mă voi înfrăți cu spinii deșertului uneori voi fi lebăda
care-și aduce lacul la fereastra ta
alteori voi locui într-o cutie de chibrituri și mă voi
plânge pădurii că mi-e frig
nu fotografiați tabloul acesta
e cel mai sărac din tot satul meu de culori și nici
nu mai poartă autograful
care-i agăța colțul
de stele

am adus oceanul în deșert și-ntr-un pumn de rouă
te-am dăruit
florilor de mai
licuricilor orbiți de-atâta drag
le-am povestit cum se clatină poveștile
din buzunarul timpului
și cum se dezleagă caii pe câmpul dorului
la un crez distanță de soare
dar cel mai mult am împletit fire de păianjen pentru hamacul
de mâine
amândoi știm că toboșarii nu dorm niciodată
lângă năvoade
iar strada lor e prea mică pentru iubirea noastră
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iarna pe la prânz

altfel

dacă aș avea o grădină cu poeme
tu ai fi grădinarul cu haină de trandafiri
și esență de brad
vei duce spre inimă izvoare
și le vei umple buzunarele cu povești de iubire

zadarnic am croit împreună oameni de hârtie
niciodată n-am știut să facem din ei o trupă de elită
unul era pitic altul prea guraliv
iar ultimul dansa pe clapele pianului până rupea
notele
mai târziu s-a certat cu o ciocârlie
fără motiv

pe umărul tău vor fi poposit ciocârlii și alte minuni
cântătoare
să le hrănești cum se cuvine
nu e la îndemâna oricui să facă schimb de note
cu înălțimile

am petrecut cu ei ore întregi am intrat în somnul
lor
i-am învățat gramatica inimii și câteva cuvinte de
alint
pe care le-au uitat repede
se îmbrăcau frumos dar își agățau mânecile în arbuștii de zahar
din spatele zidurilor
se înghesuiau la pozat și treceau deseori prin ochii
lunii
pentru a-și voala tăcerile

din când în când să mă trezești cu o rază de lună
măcar lunea și iarna pe la prânz
în visul meu se doarme regește
și se trăiește ca un călător
printr-o mare de spini

de mână te țin

acum e mai altfel aici
liniștea îmi bate la ușă și-mi spune că le-a găsit o
lagună
unde pot înota în voie
până atunci haide să țesem o pânză pe care să patineze
gânduri imaculate

unde ai fost ziua mea bună și de ce m-ai lăsat în
ceata asta de tâlhari
am zis că-i o glumă dar tu te scalzi în aurul lor
iar eu nu mă pricep să-i hrănesc
de-ai ști ce caraghioși sunt
unul are haina pe dos altul fumează cu ochii închiși
câțiva au sărit de pe Turnul Eiffel
într-un pahar cu iluzii
poate ești supărată că am plecat dimineață fără săți spun
că ești frumoasă
știu
iar ți-am furat rujul care săruta cel mai bine
și se așeza pe eșarfa artiștilor trecuți de prima tinerețe
dar altădată te dădeai după treburi și nu mă pedepseai
pentru nimica toată
sper că mă auzi vorbesc în șoaptă să nu trezesc îmblânzitorul de tigri
l-am îmbătat cu privirea aia oacheșă
pe care mi-ai împrumutat-o într-o duminică
mi-a trebuit ceva răbdare dar a zâmbit când vântul
mi-a furat
dantela de pe umeri
aaaa era să uit
de astăzi de mână te țin
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Ion Pițoiu
full time, pe teren

Update la Dr. Nekerman

ma întinzi ca pe un fum
ce-și încolăcește faldurile
sub pragurile pe unde ușa
sau brelocul lui Damocles
dimineața regla diafragma
translația spre tine
conjugă umilința cu grade 0
la braț cu imaginarul distopic
primele mii de scenarii
scriau frânt numele tău
de la balconul pulsațiilor
scrijelesc de pe roze
fenomenologia diftongilor
întrecându-se în accente
dacă ai știi câte droguri
trimiteam spre cer
izbit de laptele mediator
ce atenua potențialul radioactiv
nu te adulmec în același noi
nu-mi mai agăț atriile de tine
dar indigo-ul încă mă ține în același relief

apusul a îmbătrânit
chirurgii obosiți nu ațipesc decât la operații
cucuvelele mov nu mai poartă penaj
gesturile storc constant din stamina însămânțării
estetic petrecând animalele privesc mai mult
prin ecranul meteosensibil
câte-un satelit proaspăt botezat toarce versuri științifice
și magnetismul preface umanitatea în prefixoide
estetice
pe la chioșcuri aplauzele aduc câmpul lexical al
politicului
acolo unde familia a devenit o temă romantică
pentru palmele neambalate notarii fac dosare speciale
iar tu crezi că moartea poeziei nu se vede de atâția
scriitori
cine te crede că spectrele lui marx au devenit din
nou testamente
a vrea și a putea
totuși
cine a zis că ăstea-s auxiliare

neurotransmitători pe silent

Între s și obiect

înainte să-mi vorbești de amor
mi-ai trimis stenograme
înainte să le adulmec
netezeam carbonul de parcă mâna ta
ar fi fost mai caldă după priveghi
când l-a lăsat conștiința pe Ivrogne
el ascundea posterele pe tavan
sperând că privirea din pământ va atrage
imaginarul înapoi în teluric
abonate la tratament psihotic
spectrele umbrelor tale
dansau în tentații cubiste ca atunci
când ondulată fiind număram amândoi
geloșii ce atingeau prețiozitatea
în repausul cariatidelelor săltărețe
acum fără prea multe reverii insulare
îl văd pe garfield cu înscrisul pancardei
„uite-așa, prin pieptul meu, de la iad la Dumnezeu”

cu fiecare stilou atins
ploaia țese bleumarin
inscripțiile scepticismului pe care
existența le-a transformat în obiecte-memorie
când nu e de vorbit despre durere
compoziți poetice activează tiparele utopiei
de pe ușile raționalismului narativ
chiar de-acolo unde cu toții am așezat
în variante tranșate până și bucățile de cer pe masă
duios chirpiciul din ruga
mai mereu nerostită
mimează tăceri cât mai aproape de personaj
obiectele îmi șoptesc prea des o apropiere constant
murindă
„pentru că sunt imperceptibile, nu le pot da nume
de refugiu”
(H.M, A.I.,p.182)
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Poesis

Raftul “Poesis”

primele sute de poeme lărgesc stângăcia
până când i se pietrifică robustețea
doar atunci figurația tăcerii
folosește disjunctoarele plasticității
scrisul pare singura variantă
când cenzura are propriul sistem justițiar
în afara cucutei protecționiste

Vintilă Horia
Culorile tăcerii

ținută prea mult în cuptor
spovedania își transferă decoctul
la departamentele tăcerii

Ed. Vremea

până să apară sticla între scrisori
injuriile aveau propia lor artă
înspre tine azuriul morții
regăsit în turismul de prevenție
mă regăsește nepregătit
de atunci – o clipă
și încă ceva
mereu deasupra literaturii
suflul creației trimite sms-uri:
Vezi și tu ce pot face din tine

când termopanul strigă mai tare ca amintirea
se pun în scenă câțiva coconi
presărați scandinav cu legislații mai demo
platoul se unge cu articole măslinii
umplutura se lasă la copt sub privirea primului infinit
se verifică dacă s-a caramelizat total veninul
apoi se înregistrează amintirile de cucută în fiole de priviri
după răcire se unge pistolar cu orientare pasivă

Flavia Teoc
Limbajul poeziei scaldice

rezultatul? felii septice pe atriul dreptățiii

Ed. fr ACTalia, 2017

kilometrul 0 și cardio
dacă între noi mai angajezi meditatori
tot relieful acalmiei va juca leapșa
pe logistica 2D
cenușa cu refuz ți-a adunat respingerile
într-un mănunchi de la care nu buchetul ci umbra ca semnătură
ne apare azi ca un ekg proteic
în timp ce îți urmăresc iscălitura
pe documentele vizuale pline de
strănuturi
refac stângăciile pe același scrabble

Gheorghe
Simon
Agapia
perpetua
Ed. Timpul
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Maria Donnet
Maria Marta Donnet s-a născut în orașul Carcarañá, Provincia Santa Fé (Argentina) în ziua de 3 iulie 1956.
Scrie poezie, microficțiune, povestire și roman.
A publicat volumele de versuri: Colecția de măști (Colección de máscaras) - 2003, Flori de lupin
(Altamuces) - 2013, Destrăbălare de îngeri (Orgia de ángeles) - 2013, Albine pe mormânt (Abejas sobre la
tumba) - 2015, Vremea prunelor (Tiempo de ciruelas) - 2015, Întinderea iadului meu (La longitud de mi
infierno) - 2018, din care face parte și selecția de față, și culegerea de microficțiuni intitualtă Cu limba caldă
(De lengua tibia) - 2017.
Maria Marta Donnet a fost distinsă cu numeroase premii naționale și internaționale, iar creațiile sale
figurează în opt antologii din Argentina, Mexic și Statele Unite. (Prezentare și traducere: Costel Drejoi)

II
VI

Zăpadă singurătate penumbre
- un fitil și-un băț de chibrit amenință
tăcerea aceasta.

În exilul ăsta al meu
- ultimul? învăț
să mă rog.

III
VII

Între mațele nopții
și oasele ceții
abisul
întinde un pod.
Când îl treci
ura crește neagră
precum sămânța
zeilor.

În palma dreaptă
o durere
în palma dreaptă
o umbră.
Doar niște aplauze
le-ar mai putea elibera
sau topi.

IV
O tăcere răsare

născând

VIII
singurătăți.

Fata se-ascunde
în spatele ochilor
cu goliciunea
tuturor fiorilor ei.

V
E primejdios să pășești
pe sub acoperișuri
poate casa
se va-ntoarce spre oglindă
și-și va închide
singura ușă.

Primejdioasele-mprejurimi
își acoperă reliefurile
și-și ascut și mai mult
steiul
interior.
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IX
Unu nici măcar
nu e un număr.
E doar singurătatea
stând de vorbă
cu absența.

X
Doare abisul
din pereții mei de pământ
doare
până la limită
doare
până la locul
în care-am ascuns
golul
și vorbele tale.

XII
Păsări fără cuib
străbat cerul.
Dar se întorc
ca să măsoare umbra
acelei păsări
ce se îndepărtează.

XIII
Moartea albă
dansează un pântec
̵ fără voaluri bea o veșnicie
̵ înghițitură cu înghițitură
XIV
În haine noi
călătorește tainicul
meu păcat din pădure

respiră
și atinge
pielea lui Dumnezeu
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Vénus Khoury-Ghata
Poetă și romancieră franceză de origine libaneză Vénus Khoury-Ghata s-a născut la Bécharré, pe 23
decembrie 1937. Este autoarea unei opere importante, recompensată cu numeroase premii și distincții literare.
Dintre premiile acordate pentru ansamblul operei sale poetice amintim: Marele Premiu al Societății
Oamenilor de Litere (1993), Marele Premiu al Academiei Franceze (2009) și Premiul Goncourt (2011).

10 poeme din volumul Oamenii apei1

*

Care picior se bucură de încrederea drumului
ce vânt să porți în buzunar pentru a ușura furtuna
câte chibrituri ți-ar trebui ca să înfunți fulgerul

Joaca asurzitoare a copiilor de sub pământ acrește
laptele smochinului
poza nu-ți aduce nici o alinare

cel care-și duce în spate casa se ferește de buza
prăpastiei
pietrele ce-i zbiară sub tălpi își amintesc de cea
dintâi
piatră și de rana primului ogor
piatră și pâine se mestecau crude pe vremea aceea
lutul grăia
bărbatul proțăpit în vârful muntelui aștepta ca marea
să treacă dealul și să-i atingă degetele de la
picioare

din corpurile înțolite au mai rămas doar câteva
trăsături
apa chipurilor sub o pojghiță de gheață le este
cum să-nțelegi tânguirile mamei cărând leagănul
până la fluviu și frecând până la istovire coaja de
nucă
de pe mânuțele înnegrite ce nu încetează să apaude

*
*

Cei căzuți din ramă astupă crăpăturile zidului cu
salivă

Femeia de apă dulce se ține strâns de snopul de
ierburi ca să le țină piep
pungașilor de nori
albia nu este destul de încăpătoare pentru a-i
cuprinde spaimele
fereastra de la demisol nu-i împiedică copiii să-și ia
zborul

corpurile lor de hârtie se pot împotrivi curenților de
aer dar nu și cârpei de spălat pe jos
a nevestei
ea îi recunoaște după cantitatea de praf și de tristețe

inutil să ceri ajutor soarelui râde cu un ochi și plânge
cu
celălalt
sau vântului se crede gloată de când prinse
să urle prin toate intersițiile
inutil să tot refaci aceiași copii din același lut dacă
nu
știu să plângă

muțenia lor ticsește mobilele lustruite de albine
din drumul cimitirului năpădit de mărăcini am putea
auzi
vântul așezându-se pe o pietricică

Gens de l’eau, Editura Mercure de France, 2018.

1
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*
Șterge locul inimii
păstrază-i partea din dos cu golurile de muțenie și
de neînțelegere
pune-o la uscat lângă pielea afumată a caprei ce nu
știa să
mehăie
desenează pe nămol formele norului care se
încăpățânează să te urmeze
potrivește-ți pasul după al lui ca nu cumva să-l
întreci
să-l pierzi din ochi și să se lichefieze
lacrimile lui îți udă tălpile ce continuă să mergă
deși picioarele ți-au dispărut
*
*

Descumpănirea bărbatului ce și-a dat cartea pe o
casă
zidurile fărămițate nu mai primesc nici un mesaj
durerea celui care a ridicat-o nu povestesc
vrajba vânturilor rivale de sub fereastra
incapabilă să le descifreze urletele

Cheia îți bodogăne în ușă
un vânt turbat dă ocol ogrăzii
împingi cu amândouă mâinile întunericul pentru a
regăsi găina
plecată după vulpe
aprinzi felinarul ca să-ți numeri copiii
numele lor treierate nu mai învâlvătează buturuga
îndărătnică
nu-ți mai aduc înapoi cosorul dus pe apa sâmbetei

*
Îi scrie celei ce nu știe să citească că a murit
că a văzut ceața strecurându-i-se pe sub ușă
umpându-i încălțămintea
și pieptul
îi scrie din nou că e mort fiindcă nu-l crede
morții scriu cu tăieturi paralele asemenea ploii când
îmbătrânește
cu slove ilizibile când cerneala se întărește
morții nu scriu nu păstrează nimic
obiectele lor există doar datorită zgomotului și nu
vor afla niciodată ce
sunt ei acum

croiți dintr-o lână târzie
copiii ți se fac nevăzuți la cea mai mică pală de vânt
*
Floarea albă de la butoniera mortului n-a oprit
drumul
să treacă gardul
și să se cuibărească sub pat
vânătorul plecat odată cu toamna
împrăștia sânge și pene când masa o lovea cu
pumnul
va fi nevoie de șapte căldări pentru a-i fierbe
sudoarea
șapte tăciuni incandescenți pentru a-i reîncălzi tolba

Traducere din limba franceză: Denisa Crăciun

dus fu atunci când i se împuținară mâinile cu care
dezgolea păsările
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Leopoldo María Panero
Leopoldo María PANERO BLANC, născut în ziua de 16 iunie 1948 la Madrid şi trecut la cele veşnice
în data de 5 martie 2014, a făcut parte dintr-o veritabilă dinastie de poeți - dinastie ce-i include pe tatăl său,
Leopoldo Panero (1909-1962), pe fratele Juan Luis Panero (1942-2013) şi pe unchiul Juan Panero (19081937).
Exponent al curentului "Novísimos", absolvent al Facultății de Filosofie şi Litere din cadrul Universității
Complutense din Madrid, ca şi al Facultății de Filologie Franceză a Universității din Barcelona, poetul,
prozatorul, traducătorul şi eseistul Leopoldo María Panero a îngroşat şi el rândurile aşa-zişilor "poeți
blestemați", stângismul său radical, antifranchismul, dar şi consumul de alcool şi droguri ducându-l în mai
multe rânduri în spatele zidurilor spitalelor psihiatrice, unde a şi sfârşit, ultimul loc de popas, Spitalul
psihiatric din Gran Canarias, fiind ales chiar de el însuşi. Acest fapt însă nu l-a împiedicat să scrie şi să
publice într-un ritm susținut, obținând numeroase recunoaşteri, printre care Premiul Quijote pentru volumul
POEMAS DE LA LOCURA (POEMELE NEBUNIEI) - 2006.
Din vasta sa producție poetică, spicuim titlurile: POR EL CAMINO DE SWAN (PE DRUMUL LUI
SWAN) - 1968; ASÍ SE FUNDÓ CARNABY STREET (AŞA A LUAT FIINȚĂ CARNABY STREET)
- 1970; LAST RIVER TOGETHER - 1980; EL ÚLTIMO HOMBRE (ULTIMUL OM) - 1984;
POEMAS DEL MANICOMIO DE MONDRAGÓN (POEME DIN OSPICIUL DE LA
MONDRAGÓN) - 1987; HEROÍNA Y OTROS POEMAS (HEROINA ŞI ALTE POEME) - 1992;
ABISMO (ABIS) - 1999; LOS SEÑORES DEL ALMA. Poemas del manicomio del Dr. Rafael Inglot
(STĂPÂNII SUFLETULUI. Poeme din ospiciul Doctorului Rafael Inglot) - 2002; POEMAS DE LA
LOCURA SEGUIDOS POR EL HOMBRE ELEFANTE (POEMELE NEBUNIEI, URMATE DE
OMUL-ELEFANT) - 2005; ROSA ENFERMA (TRANDAFIR BOLNAV) - 2014.

ORA ET LABORA

SUNT RESTURI DIN CHIPUL
MEU ȘI LATRĂ UN CÂINE…

Doamne, de multă vreme port resturile tale în gât
și chiar
în singura mea gură și-ngenunchez în fața serilor
și-n rugăciune mă evapor,
ca și cum casa mea ar fi cenușa.
E
ca și când n-aș fi, ca și cum rugăciunea
le-ar cere zeilor pomana numelui meu
în fața-ntregii seri.
N-am știut niciodată ce-nseamnă cerul.
Poate seara, poate
faptul de a-mi iubi mai mult ca oricine
mama, adică cenușa.
Ah iscoadă!
Depărtează de mine ochiul tău, am făcut un
jurământ
tăinuiește-a a mea moarte!

Sunt resturi din chipul meu și latră un câine.
Oglinda mă face să tremur: persoana, masca
e deja masca nimicului.
Ca și un coif în antica noapte
o armură fără nimeni în ea
așa e eul meu o cârpă pe care-o îmbracă un nume.
Spune-mi acum, gagiule căruia i se zice pe nume
Spania
dacă a meritat să mă distrugi
scăldându-mi chipul în sperma ta scârboasă.
Îngerii tăi se pișă-acum pe mine.
Sfântul Petru și Sfântul Rafael
bârfesc într-un colț
în timp ce eu, beat, merg înainte
călcând pe piatra asta, gagiule,
căreia i se spune Spania.
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MAMEI MELE
(justificare a unei frumuseți)
Ascultă noapte de noapte cum se rupe mătasea
și cade fără de zgomot ceașca de ceai pe podea
ca o vrajă
tu care pentru cei morți ai numai vorbe duioase
și porți în mână un buchet de flori
ca să întâmpini Moartea
ce cade de pe-armăsar, rănită
de-un cavaler ce-o ia zălog cu buzele-i strălucitoare
și plânge-n fiecare noapte crezând că o iubești
și zice ieși în grădină și contemplă cum cad stelele
și să vorbim în șoaptă ca nimeni să nu ne-audă
vino, ascultă-mă hai să vorbim despre mobila noastră
am un trandafir tatuat pe obraz și-un baston cu
mâner în formă de rață
și ele spun că plouă pentru noi și că zăpada e-a noastră
iar acum când poemul expiră
eu îți spun ca un copil, vino
am înălțat o diademă
(ieși în grădină și vei vedea cum noaptea ne-nghite)

ARS MAGNA
Ce e vraja, întrebi
într-o odaie pe-ntuneric.
Ce e neantul, întrebi
ieșind din odaie.
Dar ce e un om ieșind din neant
și-ntorcându-se în odaie de unul singur.

(Prezentare şi traducere: Costel DREJOI)
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D. P[curaru
Autonomia cultural[ și povestea dăr]mării
unei f]nt]ni arteziene
Destinul unui artist< Domokos Lehel
publica un articol despre un artist necunoscut
publicului, care `n anii '80, a r[mas `n str[in[tate, `n
SUA, dup[ ce a participat la o expozi\ie. Era o
trecere `n revist[ a vie\ii sale, mai pu\in a operei.
A;a cum spuneam, dac[ nu s-ar ﬁ pus problema
desﬁin\[rii f]nt]nii nu s-ar ﬁ ;tiut c[ \];nitoarea din
centrul vechi al S[tmarului, era opera unui artist
numit Domokos Lehel.
Numele lui a revenit `n actualitate, ca victim[ a
indiferen\ei fa\[ de art[. Fo;tii lui colegi ;i-au
reamintit de el, a `nceput o campanie pe re\elele de
socializare de protejare a lucr[rii de art[ realizat[ de
Lehel. P]n[ la urm[ s-ar p[rea c[ lucrarea de art[ va
ﬁ salvat[. Primarul, Kereskenyi Gabor, sensibilizat,
a decis modiﬁcarea proiectului de modernizare a
parcului ;i salvarea f]nt]nii lui Lehel.
Acest episod nu este unul izolat. Opere de art[ se
distrug `n mod sistematic. Cu c]\iva ani `n urm[,
acelua;i artist Domokos Lehel i se distrugea o fresc[
realizat[ `n anii "70 pe peretele unei cl[diri de
patrimoniu, restaurat[, dup[ cum se vede, prin
distrugere. Cu acee;i ocazie s-au distrus ;i feroneriile
realizate de un alt mare artist, Paulovics Laszlo,
n[scut la Satu Mare `n 1937, stabilit `n Ungaria, dar
care expune `n mod constant `n Rom]nia.
A; mai aminti un caz, profanarea unui
monument realizat de cel mai important artist care
a tr[it la Satu Mare, Aurel Popp, f[r[ s[ deranjeze pe
nimeni, cu excep\ia arti;tilor care au semnalat acest
act barbar `nc[ de acum c]\iva ani. Adev[ra\ii
vinova\i pentru distrugerea unor opere de art[, a
unor vestigii istorice, sunt proiectan\ii, `n cea mai
mare parte ignoran\i. Arti;tii nu mai sunt coopta\i
`n proiectele de reabilitare ;i "regenerare" a spa\iilor,
cum preten\ios ;i ridicol se spune acum.
Ne limit[m la exemple dintr-un singur jude\
dintr-un motiv simplu< protejarea artei este o
chestiune de autonomie local[.
Autonomia, conceptul de autonomie local[, a fost
conﬁscat de o singur[ forma\iune politic[, de
UDMR. Or arta, cultura `n `n\elesul larg al
cuv]ntului, nu poate ﬁ sus\inut[, protejat[,
"regenerat[" dec]t la nivel local. Nu va veni nimeni
de la Centru s[ fac[ zid `n jurul f]nt]nii lui
Domokos Lehel ca s[ nu ﬁe d[r]mat[. A;a cum nu

~n centrul unui ora; vechi, la marginea unui
parc, exist[ o groap[ `n centrul c[reia se aﬂ[ un corp
ciudat, din piatr[, cu ni;te g[uri din care \];nesc
jeturi de ap[. Vara, copii ;i b[tr]ni, perechi de
`ndr[gosti\i sau personaje singuratice, se opresc pe
marginea ei s[ se r[coreasc[ sau pur ;i simplu s[
priveasc[ fascina\i jocul dintre lumin[ ;i picurii de
ap[. ~n acela;i parc, la c]teva zeci de metri, ;i-au g[sit
locul oameni care-;i duc traiul v]nz]nd ﬂori. Nu
sunt ca ﬂor[resele de alt[dat[, dar ﬂorile sunt la fel
de frumoase ;i au nevoie de ap[ ca s[ nu se oﬁleasc[.
Pentru a-;i p[stra ﬂorile proaspete v]nz[torii iau
c]te o sticl[, c]te o g[leat[ de ap[ din f]nt]na
artezian[ din apropiere. Contra acestui act
reprobabil, furtul de ap[, s-a luat `n urm[ cu c]\iva
ani, o m[sur[ foarte abil[< s-a colorat apa f]nt]nii
arteziene `n ro;u. Astfel, pentru o vreme, s-a oprit
furtul de ap[, `n schimb f]nt]na ;i-a pierdut
farmecul. Cet[\enii urbei au fost pe c]t de ;oca\i pe
at]t de revolta\i< din g[urile ei de piatr[ f]nt]na
arunca jeturi de ap[ ce sem[na cu s]ngele. Sau cu
steagul comunist. Ro;ul a fost `nlocuit cu albastru.
Albastrul s-a dovedit la fel de nepotrivit. Aducea
`nspre v]n[t. Prin urmare s-a revenit la apa limpede,
incolor[, mirosind u;or a clor, dar f]nt]na ;i-a
rec[p[tat farmecul.
Povestea f]nt]nii nu se termin[ aici. Dup[ o
vreme municipalitatea a accesat un proiect european
pentru modernizarea parcului. Proiectan\ii au ajuns
la concluzia c[ f]nt]na nu cadreaz[ cu planul general
;i, `n consecin\[, trebuie dărâmată. Poate c[ de aici
`ncepe adev[rata poveste a acestei f]nt]ni. De fapt,
este vorba despre destinul unui artist, al oric[rui
artist care, odat[ disp[rut, nu-;i mai poate ap[ra
opera. Spunem asta, de parc[ cei `n via\[ `;i pot ap[ra
lucr[rile. Ca mul\i al\i arti;ti ale c[ror lucr[ri zac `n
depozitele muzeelor.
Dac[ nu s-ar ﬁ lansat ;tirea c[ f]nt]na artezian[
din centrul municipiului Satu Mare va ﬁ distrus[ cu
siguran\[ Domokos Lehel ar ﬁ r[mas doar un artist
de dic\ionar, un artist uitat. ~n urm[ cu c]\iva ani,
cu ocazia mor\ii sale, "Informa\ia de Duminic["
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Domokos Lehel, în atelier

cultural[ ini\ial[.
Dac[ partidele ;i-ar introduce `n programele lor
conceptul de autonomie cultural[ local[, arta,
literatura, istoria ar avea de c];tigat. Iar acesta lucru
nu se poate face at]ta vreme c]t arti;tii, scriitorii,
colec\ionarii, istoricii sunt exclu;i cu totul de la
luarea unor decizii. Nu au nici onoarea de a ﬁ inclu;i
printre consilierii politicienilor. Consilierii sunt doar
ni;te b[ie\i descurc[re\i, care ;tiu face rost rapid de
ce-;i dore;te ;eful< gagici, \ig[ri, bilete la meciuri.
C]nd nici pre;edintele \[rii nici m[car nu se
erijeaz[ `n protectorul artelor la ce s[ ne a;tept[m
din partea unor forma\iuni politice, din partea unor
politicieni pentru care cultura este o apari\ie
fantomatic[, o particul[ neglijabil[ `ntr-un peisaj
dominat de proiecte de poduri, centuri de ocolire,
drumuri ;i autostr[zi?
~n acest context, c]nd toat[ lumea se ocup[ de
lucruri foarte serioase, a vorbi despre f]nt]na lui
Lehel pare cu totul ;i cu totul deplasat. Drept pentru
care, sp[;i\i, ne cerem iertare.

va ﬁ nimeni de la Centru deranjat c[ au fost `nlocuite
cu termopane ferestrele originale ale casei de secol
19 ce a apar\inut familiei dr. Vasile Lucaciu. Nu va
impune nimeni retip[rirea unor c[r\i ale unor autori
de importan\[ local[, dar care fac `mpreun[ cultura
na\ional[, dac[ ini\iativa nu apar\ine institu\iilor
locale.
Autonomia cultural[, prost `n\eleas[, inten\ionat
confundat[ cu autonomia teritorial[, din motive de
stratagie electoral[, va r[m]ne `n continuare doar un
instrument politic chiar ;i pentru UDMR. Arti;tii
despre care am vorbit, Domokos Lehel ;i Paulovics
Laszlo, sunt maghiari, iar primii care ar ﬁ trebuit s[
le protejeze operele ar ﬁ trebuit s[ ﬁe oﬁcialii
maghiari, parlamentari ;i reprezentan\i ai
autorit[\ilor locale. ~ns[ nici ace;tia nu sunt vinova\i.
Nu exist[ mecanismele de protec\ie a artei ;i culturii.
Arhitec\ii au conﬁscat cu totul toate domeniile, de la
cele mai simple construc\ii p]n[ la restaurarea celor
mai importante monumente de arhitectur[. Din
aceast[ pricin[ cl[dirile restaurate devin ni;te
caricaturi, golite de simbolistic[, de `nc[rc[tura
73
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„Fântâna” lui Domokos așezată perpendicular pe direcția clădirii Dacia (Panonia)
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„Fântâna”, propusă pentru demolare. Artiștii plastici din Satu Mae, scriitorii, oamenii de cultură vor
protesta împotriva acestui act de vandalism cultural
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„Energia”, tabăra Arcuș, ediția a 6-a, 1979

„Madonă”, (1978), instalată în fața Spitalului din Carei

„Taina” din tabăra de sculptură Măgura, 1970
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„Repaos”

„Cor de fete”, semnată dreapta jos, (Muzeul de Artă Satu Mare)

„La locul de muncă”
(Muzeul de Artă Satu Mare)

„Luptător”
(Muzeul de Artă Satu Mare)

„Luptător”
(Muzeul de Artă Satu Mare)

„La locul de muncă”
(Muzeul de Artă Satu Mare)

„Fântâna” arteziană Carei
DOMOKOS Lehel, 11.11.1945, Negreşti, jud. Satu Mare. Studii< 1963–1969, IAP Bucureşti, profesor Ion
Irimescu. Se stabileşte iniţial în Ungaria (1985) şi ulterior la Los Angeles, în SUA. Premii< 1969–1971, primeşte
bursa Dimitrie Paciurea; 1970, pr. UAP al Simpozionului de la Măgura. Artistul dovedeşte un interes special
pentru modelarea stilizată a formelor şi volumelor, în ideea de a-şi transpune viziunea în bronz. Piatra este
de asemenea unul din materialele de predilecţie, ale cărei caracteristici le adaptează şi supune conceptului
său plastic. Preferă volumele geometrice. Lehel Domokos, Compoziţie, bronz, Măgura, foto MNAC Exp.
personale< 1971, Bucureşti> 1986, Budapesta. Exp. colective< 1969, Bucureşti, Sala Dalles; 1969–1985, exp.
anuale UAP> 1971–1985, Satu Mare, exp. judeţene. Simpozioane< 1970, Măgura> 1971, Arad> 1977, Lăzarea>
1979, Arcuş. Artă publică< 1973, Poarta de intrare a oraşului Sighetul Marmaţiei> 1974, relief pentru Clubul
Tineretului, Satu Mare> 1979, Fântâna arteziană, Satu Mare, Parcul Central. Muzee< Bucureşti, MNAC (Zbor,
Pasăre de foc, Compoziţie, Icar, Cantata, Taina)> Galaţi, Muz. de Artă Vizuală. Bibl.< Barbosa 1976> Un secol
de sculptură 2001. – Artişti plastici din Satu Mare, sub egida UAP, 1975> Erdélyi magyar művészet a XX.
században, Budapest, 1990> Şerban 2005. – http<//www. cimec.ro> http<//www.studiogallery.net>
http://artportal.hu/lexikon. R.B.
(Din Dic\ionarul sculptorilor rom]ni din secolul XIX ;i XX, volumul I)

Carei, Fântâna lui Domokos Lehel amplasată lângă Monumentul ostașului român de Vida Geza
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Vasile Andreica
Sculptorul Lehel Domokos a murit în această vară în California
(Articol apărut în Informa\ia Zilei de Duminic[, din 19 septembrie 2015)
Lehel Domokos, sculptorul care a realizat fântâna
arteziană din parcul din Centrul Vechi (în 1979), a
murit în 26 iunie 2015 la reşedinţa sa din Laguna
Hills, California. El plecase din România în 1982.
S-a născut în data de 11 noiembrie 1945 la
Negreşti-Oaş, în familia lui Ambrus şi Emilia
Domokos. A copilărit la Satu Mare, alături de două
surori, Eniko şi Reka, şi un frate mai mare, Alpar. A
fost student la Institutul “Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti între anii 1963 şi 1969, la clasa renumitului
sculptor Ion Irimescu, de la care a deprins ﬁneţea
detaliului.
Cariera lui este rezumată în “Dicţionarul
Sculptorilor din România”, realizat de Ioana Vlasiu,
Gabriel Badea-Păun şi Virginia Barbu, publicat în
2011 de Editura Academiei Române. După
absolvirea facultăţii primeşte bursa Dimitrie
Paciurea şi Premiul simpozionului de la Măgura.
Artistul dovedeşte un interes special pentru
modelarea stilizată a formelor şi volumelor, în ideea
de a-şi transpune viziunea în bronz. Piatra este de
asemenea unul din materialele de predilecţie, ale
cărei caracteristici le adaptează şi supune
conceptului său plastic. Preferă volumele geometrice.
În 1971 are o expoziţie personală la Bucureşti. În
1973 realizează poarta de intrare în Sighetul
Marmaţiei. În colecţia Muzeului Naţional de Artă
Contemporană au rămas, dintre lucrările sale,
“Zbor”, “Pasăre de foc”, “Compoziţie”, “Icar”,
“Cantata”, “Taina”, iar la Muzeul de Artă Satu Mare
există un “Cor de fete”.
Nemulţumit de viaţa în România comunistă,
Lehel a renunţat la al doilea său prenume (acelaşi cu
al lui Ceauşescu), iar la începutul anilor ‘80 a plecat
din ţară. S-a căsătorit în Germania cu Magda, cea cu
care a avut două ﬁice, Imola şi Timea. Cei doi s-au
separat în 1997.Ajuns în Statele Unite, s-a stabilit în
orăşelul Irvine din California şi a continuat să
lucreze ca artist şi restaurator. Fiind un om mai retras
şi prea puţin dornic de glorie, a expus mai rar, una
din ocaziile cu care şi-a etalat lucrările ﬁind
Expoziţia de Vară din Irvine în 2005. S-a ocupat mai
ales de educaţia ﬁicelor sale, ﬁind un familist
desăvârşit.
Printre pasiunile sale s-au numărat gătitul,
lectura, grădinăritul, fotbalul, campingul şi schiul.
Călătorea destul de des în Europa, întâlnindu-şi

rudele şi prietenii. A fost foarte iubit de cei ce l-au
cunoscut, mulţi amintindu-şi cu plăcere de căldura
sa suﬂetească şi modul inteligent în care ştia să îşi
transmită ideile.
Unul din ucenicii sătmăreni ai lui Lehel
Domokos, sculptorul în lemn Vasile Koter, ne-a
povestit< “3 ani am fost lângă el, în anii 1973-1975.
Era extraordinar de prietenos, explicativ, răbdător.
A lăsat să fac singur lucrarea respectivă, numai mia explicat cum e mai uşor. Tema el a ales-o, eu mai
mult am ﬁnisat lucrările. Am ajutat la statuia
«Maternitatea» care este în pivniţa Muzeului, o
statuie de bronz, mare (informaţie neconﬁrmată de
cei de la Muzeu – n.red.). A fost trimis în Franţa în
schimb de experienţă şi n-a mai venit înapoi. Pe
urmă s-a stabilit în New York şi s-a ocupat cu
restaurări.”
La sfârşitul anului 2014 Lehel Domokos a fost
diagnosticat cu o tumoare cerebrală (glioblastom
multiform) care i-a afectat capacitatea de a vorbi şi a
sfârşit prin a-i curma viaţa, la 69 de ani.
Sensibilitatea, blândeţea şi creativitatea sa i-au
inﬂuenţat pe toţi cei cu care artistul sătmărean a
intrat în contact. Respectându-i dorinţa, familia i-a
incinerat trupul, iar cenuşa a fost împrăştiată în
Oceanul Paciﬁc. Prieteni din întreaga lume, inclusiv
sătmăreni, au lăsat zeci de mesaje de condoleanţe pe
o pagină memorială de Internet.
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Domokos Lehel (1945-2015), sculptor maghiar
s-a stins din viață în 26. iunie 2015 după o lungă
boală. Și-a petrecut ultimele zile în căminul său din
Laguna Hills, California, în sânul familiei sale
iubitoare care a stat lângă el până-n ultimul moment.
Cei care l-au cunoscut, nu-l vor uita niciodată. A fost
un om amabil, cu suﬂet bun și creativ, a adorat copii,
animalele și pe toți care au trăit în jurul lui.
S-a născut în 11 noiembrie 1945 ca ﬁul lui
Domokos Ambrus și Emilia la Negrești-Oaș,
România. A crescut în familie cu alți trei frați, cu
fratele mai mare Alpár și cu două surori mai mici,
Enikő și Réka. În 1983 s-a căsătorit cu Magda, cu
carea a avut două ﬁice, Imola și Timea. Căsnicia lor
a ținut 14 ani, ei divorțând în 1997.
A fost un absolvent talentat al Institutului de Arte
Plastice N. Grigorescu din București, lăsând în urma
lui foarte multe lucrări de valoare. Una dintre cele
mai remarcabile opere ale lui este o fântână arteziană
din parcul din centrul vechi al Sătmarului.
A servit stagiul militar în armata română, pentru că
asta a fost ceva obligatoriu în România comunistă.

Poesis

Părăsând viața comunistă în 1981, și-a creat o viață
nouă în America.
A vorbit în trei limbi: în maghiară, română și
engleză. Îi plăcea foarte mult cititul, gătitul,
grădinăritul, fotbalul și schiul. Și-a petrecut vacanțele
de preferință cu camping, însă dacă putea, a făcut
călătorii dese în Europa, ca să se întâlnească cu
rudele și prietenii de acolo.
După ce a fost diagnosticat cu tumoare la creier
(glioblastoma multiform), Lehel s-a luptat curajos cu
boala timp de șapte luni și jumătate. Și-a pierdut
capacitatea de a vorbi, însă conștiința i-a rămas
lucidă. A avut 69 de ani când a murit lăsând în urmă
în doliu pe mama lui, copii și frații.
Cenușa lui Lehel a fost împrăștiată conform
voinței lui în Oceanul Paciﬁc, ca să-și găsească acolo
odihna de veci. Pentru familia și prietenii lui va lipsi
întotdeauna acest om minunat și artist excelent.

Preluat de pe site-ul www.dignitymemorial.com

Domokos Lehel, frescă realizată la Casa Meșteșugarilor, distrusă în timpul renovării clădirii în 2016. Tot
atunci au fost distruse și lucrările de feronerie realizate de artistul Paulovics Laszlo.
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Domokos Lehel - In Memoriam
Domokos
Lehel
(1945-2015)
Magyar
szobrászművész, 2015 június 26-án hosszú betegség
után elhunyt. Utolsó napjait otthonában, a
kaliforniai Laguna Hillsben tölthette, szerető
családja körében, akik a végső pillanatig mellette
voltak.
Akik ismerték sosem fogják elfelejteni. Kedves,
jólelkű, kreatív ember volt, imádta a gyerekeket, az
állatokat és a körülötte előket.
Domokos Ambrus és Emília ﬁaként látta meg a
napvilágot 1945 november 11-én a romániai
Negresti-ben. Három testvérével nőtt fel, bátyjával
Alpárral és két húgával Enikővel és Rékával. 1983ban házasodott össze Magdával, akitől két lánya
született, Imola és Tímea. Házasságuk 14 évig tartott,
1997-ben elváltak.
A bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti
Intézet tehetséges abszolvense volt, rengeteg értékes
munkát hagyott maga után. Az egyik
legkiemelkedőbb alkotása a szatmárnémeti régi főtér
parkjában lévő szökőkút.
Szolgált a román katonaságban, mivel az
akkoriban a kommunista Romániában kötelező volt,
1981-ben a kommunista életet hátráhagyva, új életet
teremtett magának Amerikában.
Három nyelvet beszélt< magyart, románt és
angolt. Nagyon szeretett olvasni, főzni, kertészkedni,
focizni, síelni. A vakációit legszívesebben
kempingezéssel töltötte, de ha tehette sokszor utazott
vissza Európába, hogy találkozzon az ott élő
rokonaival, barátaival.
Miután
agydaganattal
diagnosztizálták
(glioblastoma multiform), Lehel hét és fél hónapon
keresztül bátran küzdött betegségével. Elvesztette a
beszédképességét, viszont a tudata tiszta maradt. 69
éves volt amikor elhunyt, hátrahagyva gyászoló
édesanyját, gyermekeit és testvéreit.
Lehel hamvait akaratához hűen a Csendesóceánba szórták szét, hogy ott találjon örök
nyugalomra. Családjának és barátainak örökké
hiányozni fog ez a csodálatos ember és kiváló
művész.

Hungarian sculptor Lehel Domokos passed away
on Friday, June 26, 2015 at home in Laguna Hills,
California. He was surrounded by his family. His
sensitivity, kindness, and creativity made a lasting
impact on all who knew him. He was born on
November 11, 1945 to his parents Ambrus and
Emilia Domokos. Lehel was raised with three
siblings in Satu Mare, a city in Romania with a large
Hungarian population. He had one older brother,
Alpar, and two younger sisters, Eniko and Reka.
All who knew him could see he had a gentle soul
and how he was able to bond with children and
animals. Lehel was blessed with two daughters,
Imola and Timea, with his wife Magda. ey were
married in 1983 and separated in 1997. Lehel's
artistic talents led him to pursue graduate school,
earning his master's degree in art. He produced
exceptional works, but he was not one to seek out
personal recognition. He was an innovator who
worked independently. One of his most prominent
pieces is the water fountain he sculpted for the city
of Satu Mare, where it still stands in the center of his
hometown.
Lehel served in the Romanian military. Service
was compulsory in communist Romania. Hating life
under dictatorship, Lehel dropped his middle name,
Nicolae, because he shared it with communist
dictator Ceausescu. He ﬂed the country in 1981 to
pursue a new life in the United States and to start a
family in a free country.
He spoke three languages< Hungarian, Romanian,
and English. His personal enjoyments included
cooking, reading, gardening, soccer, and skiing. He
was a private person who sought solitude, but had
strong friendships with people all around the world.
Favorite vacations included camping and traveling
to Europe to visit friends and family.
Lehel fought a brave seven-and-a-half month
battle against a glioblastoma multiforme brain
tumor. He lost his ability to speak, but thankfully his
comprehension remained intact. He was 69 when he
passed away. He is survived by his mother, children,
and three siblings. Lehel's ashes will be scattered in
the Paciﬁc Ocean according to his wishes. Family
and friends will remember Lehel for the amazing,
complex, and brilliant man and artist that he was. He
is deeply missed. Please enjoy some photos
celebrating his life.

Preluat de pe site-ul www.dignitymemorial.com
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26

PETRUț PâRVESCU
cărămida de cuvinte> pixelii leana bădălama și păcala făgețelului

28
29

ROBERT ȘERBAN
Fântânarul
O întâmplare de iarnă> * * *> Fastele vecinătăți> Funda roșie> Unelte și arme

30
31

ION ȘERBAN DRINCEA
Minuni> O excepție> Democrația zborului> O poveste>
Ca în vise> Au orbit izvoarele> Clopotul

32
33

:TEFAN DAMIAN
Grădina cu îngeri - 1.> 2.> 3.> 4.>
5.> 6.

34

GHEORGHE GLODEANU - G. C[linescu ;i miturile

36

VASILE S{L{jAN - Augustin Buzura, un „poet al florilor răului”

39

DRAGO: NICULESCU
“Umanismul, un program infinit” de la filozofia culturii la criza supraviețuirii (III)

45

CARMEN DOREAL `n dialog cu DANIEL CORBU
,,Januvia, cu toat[ `nc[rc[tura de sensuri, este perla c[zut[ dintr-o lume ideal[”

48

ANGELA BACIU
ora 14.00> 14<00 hours

49
50
51

ora 14.05> 14<05 hours> ora 14.20> 14<20 hours> ora 14.30>
14<30 hours> ora 14.33> 14<33 hours> ora 14.50
14<50 hours> ora 15.00> 15<00 hours

52
53
54

VERONICA B{LAj
ORFEU> MESA LA VATICAN> CU ÎNGERUL LA ARAT
DESPRE AŞTEPTARE. POVESTE> ANIVERSARE ŞI TĂIERE DE NOROC
ATÂTA ZI, ATÂTA NOAPTE, MĂSURATE CUMSECADE> Legendă adăugită

55
56

MIHAELA ALBU
O stradă> Poemul de hârtie> Dorință
Noaptea aceea!> Poem cu Îngerul meu

57
58

MIHAELA AIONESEI
Un poem e ca o pasăre adormită în ou> Pentru un vers alb> Lume nebună
Ispită pietrei> Fugară> Cărări> Jocul inimilor

59

IOAN NISTOR
Revista „Poesis” de 300 de ori în 30 de ani sau când statuile scriitorilor sunt incediate cu flori

60
61

EMMA MIH{IESCU
1.> 2.>
3.> 4.> 5.

62
63

GINA ZAHARIA
florilor de mai te-am dăruit> tablou sărac
iarna pe la prânz> de mână te țin> altfel

64
65

ION PIțOIU
full time, pe teren> neurotransmitători pe silent> Update la Dr. Nekerman> Între s și obiect
prezența și dexteritatea existențială> când termopanul strigă mai tare ca amintirea> kilometrul 0 și cardio

66
67

MARIA DONNET
II> III> IV> V> VI> VII> VIII
IX> X> XII> XIII

68

VÉNUS KHOURY-GHATA
10 poeme din volumul Oamenii apei

70
71

LEOPOLDO MARíA PANERO
ORA ET LABORA> SUNT RESTURI DIN CHIPUL MEU ȘI LATRĂ UN CÂINE…
MAMEI MELE (justificare a unei frumuseți)> ARS MAGNA

72

D. P{CURARU
Autonomia cultural[ și povestea dăr]mării unei f]nt]ni arteziene
Destinul unui artist< Domokos Lehel

90

VASILE ANDREICA
Sculptorul Lehel Domokos a murit în această vară în California
(Articol apărut în Informa\ia Zilei de Duminic[, din 19 septembrie 2015)

92

DOMOKOS LEHEL - IN MEMORIAM
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