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Poesis

D. P[curaru
O g[inu;[ de m[tase ;i ni;te vultura;i bicefali
Nici var[-var[, nici toamn[-toamn[, septembrie este
o lun[ special[ prin banalitatea ei. Are c[ldura ;i
farmecul sudului, dar ;i asprimea septentrional[ a unui
nord tot mai `ndep[rtat de valorile normale de
temperatur[ politic[.
Ce altceva avem mai bun de f[cut `n luna septembrie
dec]t s[ intr[m `n campania preziden\ial[ cu toat[
convingerea, cu toate for\ele? Ca ;i cum nu ar ﬁ suﬁcient
c[ `ncepe o nou[ sesiune parlamentar[ grea, cu vot de
`ncredere ;i mo\iune de cenzur[, cu negocieri, cu faceri
;i desfaceri de guverne, mai trebuie s[ te implici ;i `ntro campanie electoral[ `n care numai unul poate c];tiga.
Ca `n ﬁlmul nemuritorii, la sf]r;it nu poate r[m]ne dec]t
unul< ;i acela este Pre;edintele.
Ca s[ te implici `ntr-o campanie preziden\ial[ `n
primul r]nd trebuie s[ ;tii cine ;i pentru ce candideaz[.
~n al doilea r]nd, pentru c[ e;ti cet[\ean onest, chiar dac[
nu mergi la vot, trebuie s[ te implici. ~n al treielea r]nd
- ;i asta este esen\ial - nu trebuie s[ iei foarte `n serios
alegerile preziden\iale. Pentru c[, p]n[ acum, nu am avut
niciun pre;edinte serios `n `ntregime, pe toat[ perioada
mandatului.
Sunt prea mul\i candida\i la pre;edin\ie? Nici vorb[.
Cu c]t mai mul\i cu at]t mai bine. Cu c]t oferta este mai
mare, cu at]t mai mult ai de unde alege, de;i cererea este
tot mai mic[.
Orice premiere `ncepe de jos `n sus, de la simple
men\iuni de participare, la premiul cel mare. Dar nu
suntem la acordarea premiilor Oscar. Deci `ncepem de
sus `n jos, a;a cum se fac ;i reformele la rom]ni.
Aproape c[ se cunoa;te lista ﬁnal[. ~ntotdeauna
pre;edintele `n func\ie mai c];tig[ un mandat. De ce?
Pentru c[ are la `ndem]n[ toate p]rghiile puterii
conferite de func\ie.
Candidatul PSD la preziden\iale este Viorica D[ncil[.
Dac[ admitem c[ exist[ o polarizare a electoratului, cum
a existat la toate alegerile preziden\iale, candidatul PSD
intr[ `n turul doi.
G[inu;a de m[tase este deja `n aren[, preg[tit[ s[
lupte cu vultura;ii bicefali ;i cu to\i iepura;ii, ;i r]nd pe
r]nd, ;i cu to\i odat[.
Onesta, modesta, chiar timida Viorica D[ncil[ se
dovede;te o femeie for\oas[, netem[toare, gata s[ se lupte
cu cvintetul b[rba\ilor politici pe care i-a ;i enumerat<
Klaus Iohannis, Dan Barna, C[lin Popescu T[riceanu ;i
Victor Ponta. L-a ignorat ;i pe Mircea Diaconu ;i pe
eodor Paleologu.
Are o deviz[, un principiu, dup[ care se orienteaz[<
"~n politic[ totul este posibil". G]ndind astfel se pare c[
reu;e;ti s[ supravie\uie;ti `n via\a politic[ ceva mai mult
dec]t cei care, rigizi, se cramponeaz[ de ni;te principii,
care, mai atent analizate, sunt goale de con\inut.
PSD este croit pentru lideri autoritari.

Liviu Dragnea a prezentat-o ca pe Viorica D[ncil[ ca pe
o persoan[ neconﬂictual[. A;a este, numai c[ dup[
dispari\ia lui Dragnea a cam f[cut ravagii printre
posibilii adversari din partid.
Viorica D[ncil[ este din acela;i aluat cu to\i cei ce
odat[ ajun;i `n v]rful piramidei politice nu se mai dau
jos doar pentru c[ i se cere s[ se dea jos. Proﬁt]nd de
pozi\ia ei de premier, s-a impus `n fa\a unor b[rba\i care
treceau drept politicieni cu experien\[. I-a cam pus la
col\ pe baronii locali care d[deau semne de nesupunere.
L-a mai auzit cineva vocifer]nd pe Marian Opri;an? L-a
pus `n umbr[ ;i pe guralivul Codrin :tef[nescu. A sc[pat
de Ecaterina Andronescu, iar pe Gabriela Firea a
`mbl]nzit-o, aduc]nd-o mai aproape de partid, f[r[ ca
primarul general s[ emit[ preten\ii.
Candidata D[ncil[ nu ;i-a propus mai mult dec]t s[
intre `n turul doi. Pentru c[ nimeni nu-;i imagineaz[ c[
partidul pe care Dragnea l-a adus `ntr-o stare deloc de
invidiat ar putea c];tiga alegerile preziden\iale. Pentru
PSD, un partid `n disolu\ie, dar capabil de zv]cniri
puternice, ca picioru;ul de broasc[ pus la o surs[ de
curent, este suﬁcient s[ intre `n ﬁnal[. De aici s-ar putea
remodela, ﬁe c[ r[m]ne la guvernare, ﬁe c[ trec]nd `n
opozi\ie va \ine puterea sub control.
Despre favorit este `ntotdeauna greu de scris. Este
favorit ;i asta spune tot. ~ntotdeauna Marele Favorit face
totul ca la carte, foarte calculat, urm]nd regula celor
patru pa;i< ﬁxeaz[ o amenin\are, comunic[ intens pentru
a ampliﬁca amenin\area, `;i ﬁxeaz[ scopul ;i, c]nd s[ fac[
pasul patru, se r[zg]nde;te ;i se re`ntoarce la punctele
unu ;i doi care, crede el, `i asigur[ victoria. De fapt, pasul
patru, echidistan\a, echilibrul `ntre partide, nu se atinge
niciodat[. A demonstrat-o Traian B[sescu, o
demonstreaz[ cu prisosin\[ ;i Klaus Iohannis.
Despre calit[\ile ;i defectele pre;edintelui Klaus
Iohannis vor vorbi to\i candida\ii. Interesant este modul
`n care va aborda competi\ia Dan Barna, ce trece drept
un posibil contracandidat a lui Iohannis `n turul doi.
Dan Barna nu conduce un partid mare. Nici Alian\a
USR-PLUS, numit[ ;i 20-20, nu este mare. Acestul lucru
`i confer[ un avantaj. ~n cazul `n care ar veni la
guvernare, neav]nd oameni, s-ar vedea nevoit[ s[
p[streze `n sistem func\ionarii competen\i.
~n ce const[ avantajul unui partid cu un num[r mic
de membri, `n raport cu partidele de mas[? Un partid
mare, ca PSD, cu peste 500 000 de membri, ca ;i PNL,
cel[lalt mare partid, cu peste 300 000 de membri, au
ﬁecare `n parte, datorii ;i obliga\ii fa\[ de ﬁecare membru
`n parte, `n unele cazuri ;i fa\[ de rubedeniile acestora.
A;a se explic[ num[rul tot mai mare de bugetari, mereu
`n cre;tere de la Guvernul T[riceanu `ncoace. Din
armata de 1,3 milioane, poate mai mare, mul\i au ajuns
angaja\i la stat datorit[ carnetelor de partid, datorit[
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familia lui, dram[ la care a participat suﬂete;te `ntreaga
\ar[, a reu;it s[ demonstreze c[ sistemul care trebuie s[
asigure securitatea public[, siguran\a ﬁec[rui cet[\ean,
nu func\ioneaz[. Dup[ Caracal, Rom]nia va ﬁ, sau ar
trebui s[ ﬁe, o alt[ Rom]nie. Feti\a Alexandra poate juca
rolul Rosei Park, negresa care nu s-a ridicat de pe un
scaun `ntr-un autobuz ca s[ se a;eze un alb `n locul ei,
declan;]nd astfel, printr-un gest aparent banal, revolu\ia
anti-segrega\ie.
Ap[rut ca furtuna din senin, Cump[na;u are c[derea
moral[ s[ vorbeasc[ despre `ntreg sistemul care nu
func\ioneaz[, ca parte v[t[mat[. Dup[ Caracal va mai
avea cineva tupeul s[ cear[ `n strad[ "independen\a
procurorilor"? Mai degrab[ se impune adoptarea legii
r[spunderii magistra\ilor.
Klaus Iohannis a ratat ocazia s[ spun[, ca pre;edinte,
c[ nu este suﬁcient s[ `nlocuim ni;te incapabili dintr-un
sistem cu al\i incapabili din aceea;i zon[ a clientelei
politice. Se elimin[ cauzele, nu piesele defecte. Aici
printre "cauze" sau "piese defecte" un abil candidat
preziden\ial l-ar putea include ;i pe Klaus Iohannis. ~n
calitate de pre;edinte nu este suﬁcient s[ prezin\i
condolean\e unei familii care ;i-a pierdut un copil pentru
c[ unele institu\ii ale statului nu ;i-au f[cut datoria.
Trebuie s[ mergi la cauze.
Orice candidat poate vorbi despre aceste lucruri, dar
cel care, datorit[ conjuncturii politice actuale, ar avea
puterea s[ schimbe ceva pare s[ ﬁe Ban Barna. Nu pentru
c[ se nume;te Dan Barna, ci pentru c[ este
reprezentantul unei noi genera\ii de politicieni. :i pentru
c[ USR-PLUS este pe val. :i pentru c[ USR este o stare
de spirit. :i pentru c[ un partid f[r[ mul\i membri, f[r[
un program, a ob\inut la europarlamentare rezultate care
`i plaseaz[ candidatul `n postura de posibil ﬁnalist la
alegerile preziden\iale din noiembrie.
Este inutil s[ mai spunem c[ Barna, ca reprezentat al
dreptei politice, este parte a stemei bicefale, `mp[r\ind
stema vulturilor bicefali cu Klaus Iohannis. Cu cine se
lupt[ cei doi din capul listei de favori\i ;i favoriza\i de
situa\ia politic[, economic[ ;i social[? Cu o femeie, cu
o femeiu;c[, aﬂat[ `n fruntea unui partid ce doar pare
`nfr]nt `nainte de b[t[lie. Nici pe departe PSD nu este
un partid care poate ﬁ considerat deﬁnitiv `nfr]nt pentru
c[ a pierdut un r]nd de alegeri.
Ca s[ supravie\uie;ti politic trebuie s[ ﬁi foarte dur
sau foarte norocos. Dintre cei alinia\i la startul pentru
cea mai important[ func\ie `n stat, o func\ie reprezentiv[,
f[r[ putere efectiv[, dar cu multe manete, sfori,
instrumente de control, vedem pe cineva foarte dur sau
foarte norocos?
Mai dur[ dec]t pare este Viorica D[ncil[. Este ca
g[inu;a japonez[, zis[ g[inu;a de m[tase, alb[, pufoas[,
diafan[, dar cu cioc puternic, ca o lam[ de samurai.
Noroco;i, dac[ nu se vor sf];ia `ntre ei `nainte de vreme,
sunt vultura;ii bicefali, Iohannis ;i Barna, distan\i,
`ncrunta\i, posomor]\i, f[r[ vlag[, plictisi\i, u;or
arogan\i, prea siguri pe ei pentru a se g]ndi c[ ar putea
pierde r[zboiul de dragul unei b[t[lii de imagine.
Competi\ia este deschis[, iar c];tig[torul nu este nici
pe departe dinainte decis.

tat[lui, mamei, unchiului, veri;orului, prietenilor cu
carnete de membri de partid, ﬁe c[ partidul s-a numit
PNL, PDL sau PSD.
Probabil niciun viitor pre;edinte nu va propune un
"recens[m]nt" al func\ion[rimii neperformante `n locul
c[reia Vasile D]ncu voia s[ inventeze o ma;in[ de t[iat
frunze la c]ini, dar o situa\ie privind culoratura politic[
a aparatului de stat este necesar[ ca s[ ;tim cum st[m `n
aceast[ chestiune. Guvernul actual al Rom]niei are 27 de
ministere, ﬁecare minister are 6 secretari de stat, ﬁecare
secretar de stat are consilieri, ;oferi, secretare, birouri,
femei de serviciu. Schema se multiplic[ `n teritoriu,
num[rul bugetarilor pe la agen\ii ;i la nivel local
`nmul\indu-se ca iepurii din ;irul lui Fibonaci. Statul are
o structur[ care aminte;te de un joc piramidal, de
Caritasul de la `nceputul anilor '90. Va ;ti utiliza viitorul
pre;edinte, indiferent cine va ﬁ acela, aceast[ trist[
realitate ;i va dezbr[ca statul de toate podoabele inutile,
care `l apas[ pe cap ca o cunun[ de m[rgele pe capul unei
mirese din |ara Oa;ului? Pre;edintele nu are aceast[
c[dere. Cade `n sarcina guvernului s[ se restructureze.
Unul dintre candida\ii preziden\iali, nu ;tiu care,
spunea "Nu atac persoane, atac probleme". Nu ;tiu cine
spune asta ;i nici nu conteaz[. :tim doar c[ `nc[ nu s-a
inventat politicianul care s[ atace doar probleme, nu
persoane.
Farmecul unei campanii electorale este s[ se atace to\i
competitorii `ntre ei. Simpatic, cu b[rbi\a lui pa;optist[,
cu limbajul lui spumos, pigmentat cu replici trecute prin
cabina unui marinar de curs[ lung[, eodor Paleologu,
se str[duie;te s[ ﬁe r[u chiar de la `nceput. ~nainte de a;i ﬁ schimbat din\i;orii de lapte, l-a etichetat pe Klaus
Iohannis, ca ﬁind "tipul neam\ului nerom]nizat". E o
adev[rat[ art[ s[ jigne;ti oamenii. B[sescu reu;ea s[
jigneasc[ ;i atunci c]nd se str[duia s[ vorbeasc[ frumos.
Lui Paleologu nu-i iese `njur[tura, deci nu ;tie jigni `n
a;a m[sur[ `nc]t s[ ﬁe b[gat `n seam[.
~l supline;te Mircea Diaconu? Mircea Diaconu
pariaz[ pe "omul f[r[ `nsu;iri" vorbe;te despre bunul
sim\, despre simplitatea cet[\eanului obi;nuit. Foarte
bine, s[ vorbim despre bunul sim\ `n politic[ ;i `n via\a
public[. Utopii. Un astfel de limbaj prinde la public? Nu
discursul, alta este problema candidatului independent
sus\inut de dou[ partide, ALDE ;i Pro Rom]nia.
T[riceanu nu candideaz[, dar `mpreun[ cu Liviu
Dragnea au fost protagoni;tii unei dezbateri publice
legate de "statul paralel". O oarecare leg[tur[ cu
paralelismul puterii politice din Rom]nia a avut-o ;i
Victor Ponta. A disp[rut cu totul aceast[ obsesie a
"statului paralel"? Se impune o dezbatere, pe parcursul
acestei campanii electorale, despre rolul nefast al
protocoalelor secrete dintre SRI ;i DNA? Dar tema
"independen\ei justi\iei" a disp[rut? Nu cumva la Caracal
se v[d, `nc[ foarte vag, urmele unei prea largi
independen\e a procurorilor, clamat[ nu demult `n `n
strad[, ;i a lipsei legii de r[spundere a magistra\ilor? Vor
atinge preziden\iabilii, ﬁe ;i tangen\ial, tema "statului
paralel"?
Tema, real[ f[r[ nicio `ndoial[, probabil va ﬁ preluat[
de un candidat-surpriz[< Alexandru Cump[na;u. Dar
din alt unghi. Pe marginea dramei prin care a trecut
4
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George Vulturescu
1. ”Conjunctural între pereți” (Acedia, Îmblânzitorii de viermi)
A fost suficient să-mi cadă în mână (prin Robert
Șerban) două cărți - Acedia, Imblânzitorii de
viermi - ca să mă conving că Valeriu Mititelu este
un poet cu un “program” elocvent între congenerii
săi - “deșănțarea și cele trei infarcte sentimentale pe
zi nu sunt destule/moartea este un trend iar noi trenul
de scuze/două animale mecanice într-un rol du-tevino/mestecăm reîncarnările scrise” (Program, în
Acedia). Textele sale sunt alerte printr-o
consubstanțialitate
de
luciditate,farsă
și
melodramă,autorul fiind un furnizor de poeticitate,
așa cum e ea,pe stradă sau între patru pereți,
mutându-se cu ușurință fie din melodrama erosului
în drama thanatosului, fie din ludic în
luciditate.Pletora poeticului e plină de inserții ale
autorilor în vogă (rebeli, care l-au marcat și ale căror
versuri vrea să le re-scrie) - care nu-i știrbesc
propriul timbru - , nu se lasă contaminat numai de
pastorala “mizerabilismului post-uman” și de
“disfuncții ale lui a fi” (stagiune de toamnă), ci se
scaldă în varii “culori atât de personale” (14) văzute
cu un “ochi baroc” (rotița) de “emir răsfățat c-un
harem de depresii” (câteva argumente). E, desigur,
persuasiune în multe dintre versurile în care face cu
ochiul cititorului (“...mă voi întoarce-ntr-o zi voi
aduce dovezi/n-am fost eu oaia neagră căutați
bine...”/I’m sorry nu fiți imbecili...), în care pare a
controla dacă este contemplat sau a ajuns la borne
de limită unde nu există aplauze (“...sunt aproape de
filtru/iar tu...”/ nightwish), unde ești pe cont propriu
- “beau și te caut prin aburii de alcool/.../apoi nu știu
cum însă porțile cerului se deschid/pereții cârciumii
înfloresc/ din podea răsar poame dulci și zemoase./
zbârciturile zilei se duc pe apa sâmbetei toate cât ai
clipi/ mâna ta de copil caută atunci adăpost
iarăși/ascunzânduse-n mâna mea ca-ntr-o
nucă...”(după două sute de votcă). Sentimentul
dragostei este resimțit “ca un viciu”(dragoste),
chipul femeilor este fluid (Chris, “inocenta de la
nr.10”), devenind pete de culoare, precum la foviști,
emoție pură, un jar, aproape cenușă, care este mereu
întețită de replici violente și reflexii amare -”voi
pleca într-o zi să îmi cumpăr țigări.../...un mort îți va
încălzi patul/vei face dragoste cu un mort/
implorând/ negând/ detestând/ pentru că tot ce-am
putut să îți las e un ochi galben/ durerea ta de
ovare/și un ghem de rugină” (ciornă).
Fragmentele sunt narațiuni (în care fondul poetic
este limpid,se extinde precum igrasia în pereți)

stârnesc curiozitatea (de “balaur cu mai multe
capete”, cum scrie Robert Serban), nu mi-ar fi lăsat
impresia puternică dacă nu ești atent la motivul
pereților. Trama acestui “rebel”, care se scrie pe
sine sau vrea să-i re-scrie pe alții, nu stă în limbajul
fredonat, altădată, de Geo Bogza sau Ben Corlaciu,
ci în radiografia unei singurătăți, de...amurg
“mizerabilist”, între pereții orașului, a “firescului
îndosariat în tencuiala pereților” (cianopsie). Lumea
insului (adesea coborât în trivialitate -”ochiul meu
e o budă infectă”/ recenzie la verbul a fi) în acest
“amurg” (fără rafinamentul crailor mateini) este o
lume a cuștilor (“oamenii și-au construit fortărețe case cu uși de metal/în spatele cărora repetă
obsedant declinarea la pers. I sg./ sau privesc la TV
doza de execuții livrate-n direct”.../ somn). E o
singurătate în aceste poeme cu “tapiserii de tăcere”
în care “așteptarea linșează” (0chii cerbilor), în care
“casa dragostei” e resimțită ca o “coșmelie” în care
alcoolurile sunt singurul remediu -”beau să nu mai
știu/ beau să nu mai aud din camera cealaltă vocea
metalică...//...beau până când caii verzi tropăie
nechezând pe tapetul pereților” (ziua a șaptea).
Un aer grav, kafkian (vezi - “angajarea”,
”îmblânzitorii de viermi”), sugrumă individul între
pereți, în această “lume glossy” în care se vietuiețte
“ca într-o cușcă” (cușca). E o lume a “fricii” (o
expune și N. Breban în romanele sale), pereții nu
sunt proteguitori, sunt extensii ale fricii - “într-o țară
în care frica naște prematur oameni/ triști și bătrâni/
înconjurați de baricade”(ce fericire mai mare - în
Îmblânzitorii de viermi).
Tema “pereților” e o cutremurătoare friză a
scenelor din societatea de consum, contemporană, a
aglomerărilor urbane în care identitatea omului se
pierde - suntem “internații la comun”, în orașe în
care “lipsa acută de spațiu constituie marele
paradox/iar verticalele o iau razna” (v-ați
ascunselea).
E un spațiu de subterană dostoievskiană - “4/4m
se întind și se strâng ca elasticul”, de maëlstrom
(“cerul e parcă un Kosovo/învingătorii sunt
jos/printre mirosul de carne și condimente/străzile
surfilează marele zâmbet..” - Coborâm norii dar
sărbătorile rămân aproape identice), din care poetul
nu se poate smulge, acedia aici e o cămașă îmbibată
în otrava somnului,o revoltă mereu amânată “trebuie să fac ceva,în fața marilor cuști trebuie să
iau o decizie...”
5
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(I’m sorry nu fiți imbecili).
Pe această canava a negrului underground, avem,
din abundență o poetică în care lirismul este
combătut printr-o șarjă de replici amare sau bonome,
fleoșcăite sau lovindu-te precum burnița, depoetizări
pe care autorul gravându-le nu face altceva decât să
le răzuiască în clipa următoare. Greu să memorezi,
greu să uiți sficuirea. Sunt, din abundență, versuri
care te surprind prin sugestia lor rece, ca niște raze
röetgen, inegale sau precum minereurile aurifere
care nu se cer exportate. Îmi place să cred că veți
găsi poezie vie între aceste coperți - “în spatele casei
e copt întunericul” (gheață la mal), “luna ta neagră
spală cu perihidrol/ marele ecran retinian...” (despre
dragoste), “hai scutură-ți umbra și du-te/ du-te
departe” (revelație), “te-apucă așa din senin un dor
nebun să-ți fugi din contur/ înțolit cu cu hainele de
duminică” (când se înnegrește argintul), sau “covoarele noastre/ moi și adânci ca o groapă
comună” (taina), “și, în noi, morții îi cădeau dinții
de lapte” (când plouă), etc.

2. Alice Valeria Micu (Pereți)
monolog ad Deo, al rivalității demiurgice, cu iz de
tămâie, ci unul cu izbucniri acide, înviforat, cu
unghii care zgârâie - ”..îți bagi/piciorul în ea de
ordine și de schemă/și-i tragi un șut să te țină
minte,/maica mă-sii de viață!” (p. 77), sau - ”Da mai
terminați/cu vorbăria? Voi cu/pereții/voștri
limbuți...”(p. 62), ori - ”Eu v-am făcut,/eu vă
omor...” (p. 86) etc. Fluxul ductului poematic
șerpuitor, cu rupturi de tonalități în relația cu
aparența spectrală a pereților părând să-și caute,
mereu, coada de ouroborus pentru a-și stabili
direcția. Pereții nusunt ceea ce se cheamă un
”personaj”, un alter-ego al poetei, cum nu este zidul
pentru cuneiformele egiptene săpate în el - ”Toți
avem/pereții/și singurătățile de care/ne temem” (p.
55). Nici geometria pereților nu este liniară, 4X4,
ci imprevizibilă, zigzagată, cu linii și bucle care se
răsucesc în sine, precum desenul lui Brâncuși
(”sinele meu oarecum”) - ”stătea/cocârjat, cât să
ajungă/fiecare/perete/măcar o dată,/să vadă
răsăritul/din tâmplă” (p. 66). Aceste mutații includ,
fără milă, scene din copilărie, din cotidian, din patul
de alcov. Senzorialul liniilor pare desprins din trupul
celui care stă între/lângă ei - ”Stau în/pereții mei/ca
într-o țară doi pe doi,/un rege singur și bătrân/cu un
popor de pereți” (p. 29). Am spus că pereții nu devin

Tot în geografia singurătății, a ”inadecvării față
de real”, rămânem cu volumul Pereți (Ed. Școala
Ardeleană/Caiete Silvane, 2019) semnat de Alice
Valeria Micu. Precum se vede, ”tema” este recurentă
în poezia noastră coagulând semnificații ale
ambientului (casa-odaia-chilia) în care eul
hipertrofiat se ”agață” de obiectele din jur - ”S-a
abținut să dea nume/pereților/deși îi știa pe toți,își
amintea/cum i-a simțit crescând pe cei noi/când
scria,cum scânceau/sub piele, ca un câine la ușa
stăpânului. Știa când au păstruns în oase,/ după o
sută de poeme,/cum le bătea inima/de piatră în
turnuri de sânge.//Dincolo de/pereți//Rămași/fără
nume,bastarzi fără chip”(p. 37). Marta Petreu a
surprins,pe coperta cărții,tâlcul ”pereților” - ei
”reprezintă sinonimul tuturor evenimentelor,mari și
mici,din viața unui om,de la naștere la moarte...”.
Diferită de celelalte cărți (Mecanica sufletelor 2011, Domino - 2012, Lumina din sângele meu 2014) este scriitura de azi a poetei - ea a ales notația
fragmentară să se răsfrângă într-o suită de 81 de
secvențe lirice, de frânturi ale unui monolog în care
ruga șterge liniile icoanei din față și lasă goală rama
- ”Intre/pereți/sunt canioane lungi, încap/războaie
amoruri înfloresc/și ard.//E acolo un loc pe unde se
trece/în miezul osos al morții...” (p.63). Nu e un
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depilde - artizan șlefuite și încrustate în coroana
femeii,care ar trebui să fie la îndemâna oricărui
om,precum o Biblie - ”Acum ați înțeles de ce/se
lipește de pereți/cerșetorul,câinele părăsit,/copilul
bătut și femeia ce plânge?” (p.41). Aproape fiecare
vers nu devine un perete despărțitor de ceilalți, ci un
loc unde se scrijelează adevăruri ultime, precum cei
din chilii sau pereții închisorilor - ”Omul e făcut să
trăiască între/pereți,/dărâmă câțiva și se va
încurca/în propria libertate...” (p.56).

un alter-ego al autoarei - ei par a rămâne o
prelungire a pântecului-proteguitor de mamă, sunt o
cochilie pe care poeta o poartă cu sine, precum
melcul - ”Pereții conțin urme de viață” (p.34), sau ”La școală nu l-au lăsat să meargă cu ei./Preții/lui
arătau mereu nordul./Incetează, ești prea mare să
mai crezi în/pereți” (p.10). Pentru lirismul ei rafinat,
baroc, formula fragmentelor este bine aleasă larghețea genului cheamă, deopotrivă, și digresiunea
și enunțul doct, apodictic. Te poți întoarce din orice
”unghi” înapoi, meditația - pe alocuri cu date tehnice
- vine ca un cofraj să susțină ”tema” - ”Programul
de urmărire curentă și specială/a construcțiilor este
reglementat de normativul/GEO32-97...” (p.71), sau
- ”Aria armăturilor longitudinale din aceste
centuri/va fi cu cel puțin 20% mai mare/decât aria
armăturilor/din centura cea mai puternic/armată...”
(p.35). Dar ”poeticitatea” cărții este mortarul care
susține zidăria eseistică a absidelor aburcate precum
sânii fetelor sub rochii - ”Lasă liberi sânii cu
sfârcuri/înroșind de fiecare dată când/pereții/lui se
atingeau duios de/imaginea ei din oglindă” (p.35).
Cât este autobiografie sau autenticitate de cimilitură
a femeii, nu este important, ci doar acea știință a
autoarei de a lăsa în construcția ei o crăpătură, o
fisură (ca și la cubul ciobit al lui Nichita Stănescu),
prin care poți accede la vârtejul din oglinzi, din ochii
”celorlalți”, din pereții celorlalți din jur - ”Inăuntru
era un alt/perete/ce se privea în oglindă/și fiecare din
ei avea câte un/perete/mic sub pojghița varului/cu
pleoapa pietrelor închisă” (p.81). Poem-eseu, Pereți,
cartea de acum semnată de Alice Valeria Micu este
o didactică criptică a singurătății omului în
iubire,care nu este cub, nu devine ”cuib” nici între
patru pereți dacă lipsește ”sudura” din unghi - ”Tu
nici când vii, nu vii de tot,/rămâne mereu ceva
dincolo de/pereți...” (p.49). Iubire rămâne atunci
doar un ”perete de dat cu capul” (p.36), o colecție

”Pereții” poetei sunt un exercițiu într-o peșteră a lui Platon, dar nu sunt grotă, subiectul actant preferă
să se cerceteze în oglinda varului lor, nu să se ex-pună în lumina de afară. Pereții pot fi mutați - ca și
piesele de șah - ei creează simetrii, închid sau deschid cercul ”de cretă” din jurul ființelor.
Alice Valeria Micu a scris o carte care trebuie privită ca foarte importantă pentru poezia de azi.

Notă
Amintim câteva dintre cărțile care ilustrează această temă - Constantin Abăluță - Odăile, 2001, unde
autorul simțea cum ”umbra pereților mi se plimbă pe trup”, iar zgârâieturile lor i se ”freacă de haine”),
Gavril Moldovan - Fapte din trecutul odăii, 1995, George Vulturescu - Poeme din Ev - Mediul odăii,
1991 și Orașul de subvarul pereților, 1994.
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Alexandru Zotta
Despre congenialitatea creatoare (I)
cuprinzătoare, suficient de diversificată pentru
investigarea multiplelor aspecte implicate în
cercetare și, totodată, unele principii strategice ale
demersului critic.

Concretizată mai întâi într-o lucrare de licență
mai mult decât promițătoare, confirmată la scurt
interval prin debutul editorial cu volumul Influențe
shakespeariene în sonetul eminescian (Editura
Citadela, Satu Mare, 2013), preocuparea
consecventă a Teodorei Elena Weinberger pentru
cercetarea comparată înregistrează o reală
performanță, de data aceasta printr-o lucrare de
dimensiuni mult mai cuprinzătoare. Între real și
ideal la Eminescu și Shakespeare (Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2018), noua carte a
cercetătoarei sătmărene apare într-un moment în care
eminescologia, deși înregistrează contribuții
publicistice interesante, rămâne totuși devansată de
preocupări critice consacrate predominant literaturii
actuale.
Înainte de orice considerații trebuie avut în
vedere că altitudinea creației acestor autori este de
natură să producă destule complexe oricărui
cercetător, oricât de avizat; Shakespeare și Eminescu
sunt creatori geniali, condiție care impune exigențe
de cel mai ridicat nivel oricărui demers asupra operei
și autorilor, știut fiind că între creatorul de geniu și
omul obișnuit nu există măsură comună.
Desfășurată pe intervale de secole, receptarea
operei a diversificat interpretările și a amplificat
dimensiunile cercetării aducându-le la proporții greu
imaginabile; ca urmare, orice încercare critică
actuală are de consultat o bibliografie de amploarea
unor impresionante biblioteci de shakespeareologie
și eminescologie.
Pe de altă parte, un demers comparatist implică
o strategie pentru care cuceririle cele mai noi ale
cercetării literare, teoretice și aplicate, devin absolut
indispensabile investigării și interpretării creației
unor asemenea autori.
Pentru întreprinderea critică la care s-a angajat
autoarea deține instrumentația necesară; specializată
în Limba și literatura engleză și în Limba și literatura
română, Teodora Weinberger are acces lingvistic
deplin la textele originale, beletristice și critice,
precum și abilități și competențe analitice probate
deja printr-o activitate publicistică restrânsă, dar
substanțială. Pe lângă posibilitatea investigării
nemijlocite a operei literare acest avantaj i-a facilitat
și consultarea unei bibliografii ample, inevitabil
selective, care cuprinde atât studii aplicate biografiei
și creației autorilor cât și valoroase lucrări teoretice.
Din astfel de studii a preluat și o instrumentație

***
Pentru deplina întemeiere a demersului
comparatist condiția genialității reclamă o relație
critică de largă cuprindere, care să nu limiteze
percepția și interpretarea. Pe parcursul cercetării
autoarea a descoperit-o în articolul Repertoriul
nostru teatral din 1870, în care Eminescu identifică
„terenul shakespearian ,(...) al abstracțiunii
absolute”, perceput ca idealitate, și „terenul cel grav
și teribil cu materia lui cea exactă, istorică și cu
pretențiunea cea mare de a fi înainte de toate
adevărat”, înțeles ca realitate. Totodată articolul
confirmă profunda cunoaștere a creației
shakespeariene de către poetul național și
recunoașterea modelului pe care poetul l-a urmat
consecvent și l-a performat la rândul lui printr-un
„canon” constituit într-o perioadă de desăvârșire a
romantismului european.
O relație de asemenea cuprindere și profunzime
se constituie și se evidențiază pe deplin la nivelul
contextului scriitorului, concept elaborat de savantul
canadian Northrop Frye.
Determinată decisiv de evoluția și structura
personalității autorilor, de viziunea lor personală,
preponderența unuia sau altuia dintre termenii
relației fundamentale angajează însă și factorii
contextului social-istoric sau cultural-artistic, pe care
autoarea îi urmărește cu destulă atenție, ajutată de o
bibliografie critică de incontestabilă probitate. A
opera însă cu determinări restrânse doar la aceștia în
cazul unor creatori și creații de geniu, care depășesc
limitele cunoașterii comune și înfăptuiesc, așa cum
spune Constantin Noica, „dezmărginirea noastră”,
ar fi cu totul inadecvat.
Condiționările contextuale nu lipsesc din
procesul de formare a personalității și din creația
autorilor, însă condiția genială este cea care le
performează și le consacră. Alianță ideologică, în
termenii lui Tudor Vianu, congenialitate, în cei ai lui
Matei Călinescu, confirmată și de academicianul
Mihai Cimpoi, relația dintre cei doi creatori,
evidentă peste intervale de secole, se instituie prin
depășirea contextelor social-istorice și culturalartistice constituite. Centrarea cercetării pe contextul
8
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autorului are avantajul considerării prioritare a
personalității creatoare, a viziunii și a talentului prin
care fiecare își depășește timpul.
La coordonatele de maximă cuprindere și
profunzime ale creației autorilor în discuție a
contribuit în măsură covârșitoare și faptul că ambii
au trăit și au creat în faza finală a contextelor
respective, fază de coexistență simultană între
elemente aparținând unor curente literare distincte:
medievale, renascentiste și realiste la Shakespeare,
clasice, romantice și realiste la Eminescu. Facilitate
de întârzierea cu care renașterea, respectiv,
romantismul s-au manifestat în ambele spații
culturale, de confruntările cu orientări coexistente și
de deschiderea amplă spre noi orizonturi cognitive,
viziunea și creația ambilor autori au devenit expresii
artistice și culturale nu numai ale unor mari mișcări
de idei ci și ale unor „atitudini creatoare eterne”.

Poesis

ambii poeți, demersul critic depășește pe deplin
justificat și limitele genologice. Pornind de la
evidența că, în afară de sonete, Shakespeare a scris
drame istorice și tragedii, dar și comedii fantastice
și feerice, în timp ce creația eminesciană cuprinde și
poeme epice și filosofice, proză fantastică, precum
și publicistică literară și nonliterară, aranjamentul
comparatist aplicat pune față în față creații și
structuri din genuri literare diferite fără a neglija
ceva din întreaga operă a autorilor. O mențiune
deosebită se cuvine investigării proiectelor
eminesciene, cu deosebire a acelui „dodecameron
dramatic” consacrat dinastiei Mușatinilor, în care
modelul shakespearian rămâne o referință
permanentă sub numeroase aspecte. Includerea
variantelor, inclusiv a celor din manuscrise, relevă,
concomitent cu procesul de creație, aspecte
definitorii ale congenialității autorilor. Iar apelul
frecvent la exemple de personaje și situații
shakespeariene, sublime sau grotești, recursul la
cugetări și expresii din creația acestuia, inclusiv în
publicistica nonliterară a lui Eminescu, inovator și
întemeietor de specii noi și în acest domeniu, edifică,
în completitudinea fenomenului literar, asupra
aceleiași congenialități.

***
Sprijinită și pe contribuțiile unor teoreticieni și
cercetători prestigioși ai operei shakespeariene și
eminesciene, strategia autoarei urmărește mai întâi
condițiile formării personalității autorilor, urmate de
aspecte ale procesului de creație, ale determinărilor
social-istorice și cultural-artistice, inclusiv ale
receptării contextuale a operei. La acest nivel al
demersului critic intervin adecvat condiționări și
configurări tematice și estetice,
menite să
evidențieze similitudini și deosebiri, dar mai cu
seamă să reveleze continuitatea peste timp a
valorilor creației geniale.
Întemeiat pe comparația genetică demersul
adoptat urmărește identificarea și constituirea
similitudinilor și diferențelor între personalitățile
genialilor creatori și, cu deosebire, între operele
acestora. Dispunerea lor în oglinzi reciproce
reprezintă un aranjament strategic ingenios, prin care
cercetarea avansează de la aspecte biografice la
amplitudini vizionare, ajunse la proporțiile totalității
și absolutului, la perfecțiunea imaginii artistice și a
expresiei literare, într-un demers hermeneutic de
cuprindere progresiv amplificată și aprofundată.
Pentru acest aranjament comparatist autoarea a
parcurs cu deosebită atenție fiecare operă în parte și
a identificat cu o meticulozitate artizanală
asemănările și deosebirile aducând în sprijinul
aprecierilor proprii cele mai pertinente evaluări
critice ocurente în evidențierea acestor relații.
Ilustrate ideatic și estetic prin teme și motive,
structuri și imagini, corespondențele propuse
dovedesc o percepție pătrunzătoare și cuprinzătoare
a fiecărui text în parte, reprezentând o argumentare
temeinică a situării personalității și creației
eminesciene în vecinătatea shakespeariană.
Menținut inițial în limitele sonetului, specie
literară de prestigiu estetic universal practicată de

* * *
După cercetări desfășurate pe durată de secole e
dificil, dacă nu chiar imposibil, de identificat aspecte
inedite în viața și creația acestor personalități
emblematice ale literaturii universale, întemeietori
de modele artistice devenite statornice și prestigioase
„canoane”. Demersul comparatist detaliat este însă
pe deplin edificator pentru amplasarea lui Eminescu
alături de Shakespeare, pe locul cuvenit între marii
creatori ai lumii.
Argumentarea temeinică a acestei înalte
valorizări ar putea însemna și unul dintre momentele
de depășire a neajunsurilor de receptare a creației și
personalității eminesciene, invocate în câteva dintre
cercetările mai recente, întreținute nu de
imposibilitatea, explicabilă, a ridicării la altitudinea
genialității, ci de insuficienta cunoaștere, înțelegere
și prețuire a tezaurului de valori al creației „ultimului
mare romantic al Europei”.
Volumul se constituie totodată într-o replică la
unele comentarii denigratoare asupra personalității
și creației „Poetului național”. În particular, cu toate
că în spațiul sătmărean creația eminesciană s-a
bucurat de la începuturi de răspândire destul de
rapidă și de aprecieri elogioase, nici aici nu au lipsit,
nici ieri și nici azi, unele poziții denigratoare,
generate de atitudini pătimașe, de obediențe
religioase ori politice sau de orgolii provinciale. Față
de acestea studiul profund și edificator realizat de
Teodora Elena Weinberger se constituie într-o
necesară reabilitate culturală a arealului sătmărean.
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valorificarea creației populare, cultivarea și
desăvârșirea limbii naționale și înnobilarea ei poetică
au contribuit substanțial la configurarea
personalității de uomo universale ori de om deplin
al culturii românești, ridicată la nivelul european al
timpului. Personalitatea acestora ilustrează, după
cum observă cu deplină îndreptățire academicianul
Mihai Cimpoi, o însumare de „formativitate,
creativitate și integralitate”, dimensiuni ale
umanismului deplin, adevărată
cale spre
desăvârșirea ființei.

***
Urmărind drumul vieții și al creației autoarea
identifică similitudini și apropieri în primul rând în
procesul de constituire a personalității creatoare.
Deși investigarea biografiei celor doi autori a
constituit de-a lungul timpului o preocupare
susținută, au mai rămas totuși aspecte necunoscute,
cu deosebire în cazul lui Shakespeare, unde lipsa
surselor biografice nu poate fi complinită de
informația cuprinsă în creație, ori încă disputate în
cazul lui Eminescu, unde cercetări recente
completează și modifică din ce în ce mai
convingător imaginea ultimilor ani ai vieții și
împrejurările decesului, pus pe seama unor acțiuni
politice vinovate.
La similitudinile formative a contribuit mai întâi
cunoașterea nemijlocită a mediului natural, ca
urmare a sensibilității și curiozității infantile
manifestate în condiții de libertate neîngrădită, care
au facilitat perceperea personală a organicității
ființei și lumii. Natura a constituit cadrul de
manifestare nestingherită a imaginației și fanteziei
personale, precum și factorul favorabil declanșării și
manifestării impulsurilor erotice adolescentine și
juvenile. Pe parcursul vieții și creației, în universul
existențial și artistic al ambilor autori natura a
devenit o prezență permanentă, un mediu care
rezonează intens cu multiple trăiri ale ființei. Cartea
naturii le-a dezvăluit ambilor creatori condiția
organicității și cosmicității ființei și lumii. Alături
de aceasta unele momente psihocritice precum
pierderile unor
persoane foarte apropiate,
întâmplate la o vârstă fragedă a viitorilor mari
creatori prezintă implicații importante în structurarea
sensibilității și reflexivității personalității artistice.
Cu deosebire importante pentru formarea
personalității rămân studiile gimnaziale unde
disciplinele umaniste dețineau o pondere ridicată.
Ambii gimnaziști au beneficiat și de îndrumarea
nemijlocită a unor dascăli devotați care, alături de
familie, i-au îndrumat de timpuriu spre bibliotecă,
instituție care le-a format și le-a întreținut setea de
cunoaștere de-a lungul întregii vieți.
Completată, în cazul lui Eminescu, prin studiile
de istorie și filosofie, clasicitatea greco-romană le-a
oferit ambilor autori idei și subiecte, situații și
personaje, caractere și modele, valori etice și estetice
de îndelungată durată. Raportate la astfel de cadre
cuprinzătoare preocupările ambilor creatori au
relevat și dimensiuni definitorii ale istoriei naționale,
ilustrate ulterior în dramaturgia shakespeariană și în
marile poeme epice eminesciene. Prelungind spațiul
realităților istorice imaginarul poetic le-a condus, cu
deosebire la Eminescu, și spre mitologie, târăm al
idealității ființei individuale și naționale. Angajate
în revelarea dimensiunilor acesteia, cercetarea și

* * *
O particularitate comună în formarea
personalității celor doi creatori geniali a reprezentato contactul timpuriu cu teatrul, artă cu deosebit
impact formativ asupra publicului. Cu posibilitatea
de a dezvălui tensiunile confruntărilor individuale și
sociale și de a identifica raporturi între dimensiuni
fundamentale ale vieții teatrul a însemnat o amplă
provocare și a exercitat asupra lor o atracție
irezistibilă. Structura conflictuală a operei dramatice
și manifestarea ei ca sinteză între liric și epic creează
posibilitatea de a înfățișa contemporanilor personaje
și situații care îmbină înfățișări realiste cu aspirații
ideale, exemplare. Dramatismul și tragismul istoriei
ca luptă pentru putere ori desolidarizarea satirică și
condamnarea sarcastică a deficiențelor realității sunt
modalități cu un ridicat potențial de ilustrare a
relației între real și ideal. Pe temeiul acesteia se
edifică, pe latura ascendentă, valoarea monumentală
și sublimă a tragicului, iar pe cea descendentă,
degradarea grotescă a aspectelor indezirabile ale
realității.
Pentru Eminescu contactul cu teatrul a însemnat
și contactul cu creația lui Shakespeare. Pentru
formarea personalității lui creatoare această
descoperire timpurie a constituit un model la care
s-a raportat de-a lungul întregii creații. Atestate în
reflecțiile hamletiene din prima versiune a poeziei
Mortua est, în figura demiurgică a „Divinului Brit”
din Geniu pustiu, reluată în Sărmanul Dionis,
contactele cu personalitatea copleșitoare a acestuia
sunt mărturisite direct de poet în poezia Cărțile, din
1876, „adevărată declarație a conștientei
asimilări a influenței shakespeariene în arta sa ”,
deja „performată filosofic romantic și personal”.
De la primele contacte modelul shakespearian
devine o referință majoră în creația și gândirea
eminesciană, ilustrată și în publicistica sa. Articolele
teatrale și literare, dar și cele politice, polemice în
cea mai mare parte, sunt mărturie a consecvenței cu
care poetul a receptat dimensiunile marii creații
shakespeariene.
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Delia Muntean
Literatura marginilor – afinități @ dileme
Dacă privim diacronic demersul critic al lui
Cornel Ungureanu, de la primul volum publicat (La
umbra cărților în floare, 1975) până la ediția a doua,
revăzută și adăugită, a Mitteleuropei periferiilor
(2018), ne atrag atenția caracterul flexibil al
acestuia, capacitatea lui de autoorganizare continuă.
Identificăm între cărțile autorului schimburi subtile
de energie și de informație, frecvente
modificări/recombinări de elemente, ceea ce
înseamnă că avem de-a face nu atât cu produse
livrești, cât mai ales cu etape ale unui proces în
permanență susceptibil de noi articulări.
Scrieri aparent autonome, să zicem: Imediata
noastră apropiere (I – 1980; II – 1990), Europa
Centrală. Geografia unei iluzii (2004) ori Geografia
literaturii române, azi. Vol. IV, Banatul (2005), se
completează reciproc, ele reprezentând de fapt –
după cum observă și Dumitru-Mircea Buda1 –
lucrări (cu sensurile: acțiune, operație, execuție)
dintr-un vast „proiect-șantier aflat în continuă
forfotă și expansiune. Nu de puține ori, canalele
deschise de unele proiecte […] se dovedesc căi
esențiale de comunicare între magistralele acestui
șantier administrat cu răbdare și rigurozitate tipic
ardelenească, dar în schema căruia orice finalizare
de obiectiv deschide instantaneu alte trei-patru noi
angajamente incitante”...
Procedeului i se adaugă descinderi îndrăznețe în
câmpuri ale cunoașterii (geografia, politica,
sociologia, psihologia, istoria ș.a.) mai puțin
compatibile – iarăși aparent – cu istoria literaturii și
cu critica de profil, precum și o nedisimulată
empatie față de obiectul cercetării, manifestată,
printre altele, în plăcerea spunerii și în
disponibilitatea confesivă. Atari dimensiuni
primenesc spațiul exegetic, implicit creațiile-suport
și permeabilizează, în spirit postmodern, granițele
dintre domenii, dintre existență și actul artistic.
Sincretismul lor își pune amprenta și asupra modului
(străvechi) de a gândi științele – neapărat obiectiv,
rațional –, stimulând în egală măsură crearea de
perspective noi, de alianțe interdisciplinare tot mai
relaxate.
Cornel Ungureanu identifică (la nevoie,
construiește el însuși) jocuri de forțe (tensiuni,
nesiguranțe, imperfecțiuni, detabuizări, false
subminări) care zgândăresc anumite spații și
concepte culturale, aproape înțepenite și deseori
antinomice, îmbiindu-le să producă sensuri vii, în

mișcare, mai compatibile cu momentul actual. Nuși propune să le anihileze, demonstrează însă,
deconstruindu-le și realcătuindu-le după alte criterii,
că vechile noțiuni – altfel spus: constructe culturale
– nu trebuie considerate absolute, de neurnit.
Concepte precum canonul, centrul, marginea,
identitatea, etnia, ordinea, străinul nu se
cantonează, în scrierile sale, în ierarhizări
devalorizatoare pentru elementul considerat
„inferior” (acestuia nemaiacordându-i-se, previzibil,
competențe restrânse, frustrante și roluri lipsite de
perspectivă), ci permit atât pierderi, cât și
împrumuturi reciproce, capabile să îmblânzească
opoziții de neconciliat până acum câteva decenii.
Alternativele culturale sugerate de Cornel
Ungureanu, criticul și eseistul, nu înlătură
deosebirile (chiar oficializate, unele), dar
temperează obediența (aproape resemnată) față de
polul „superior” prin afirmarea mai dezinhibată a
sateliților nevoiți să orbiteze un timp prea îndelungat
în jurul acestuia. Chestiunea dovedindu-se destul de
sensibilă, nu are cum să fie unanim îmbrățișată.
Volumul care se găsește acum în atenția noastră,
Mitteleuropa periferiilor, tratează tocmai relația
controversată a provinciilor cu fostul Imperiu
Austro-Ungar. Autorul pornește de la un eseu al lui
Milan Kundera, intitulat Tragedia Europei
Centralei, în care scriitorul ceh (stabilit în Franța din
1975) formulează considerații privind rolul jucat de
spațiul central european în istoria și cultura
continentului. Milan Kundera apreciază că
delimitarea prea riguroasă a frontierelor Europei
Centrale este ineficientă, cu atât mai mult cu cât ele
sunt „imaginare” („Europa Centrală nu este un stat:
ea este o cultură sau un destin”) și au suferit deseori
modificări; popoarele ce-i aparțin sunt reunite însă
prin „aceleași amintiri, aceleași probleme și
conflicte, aceeași tradiție”, elemente care au generat
o filozofie existențială specifică.
Pentru a demonstra persistența în mentalul
colectiv a unor „utopii imperiale ca vocație a
periferiei”, Cornel Ungureanu apelează la operele
câtorva scriitori ex-centrici (unii dintre ei – ignorați
deliberat de istoriile literare oficiale). Studiind la
Viena și la Budapesta, aceștia au realizat ce
înseamnă civilizația și cultura imperiului, însă
politica față de margini – văzută de sus drept
rațională și necesară, iar de la granițe nedreaptă,
egoistă – i-a determinat să privească critic
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care se râde) și prin logoree. „El este insul din Piață,
cuvântătorul de la restaurant, de la han, din spațiul
care reclamă povestea. Viața poate fi trăită și așa.”
(p. 63)
Oameni „fără însușiri” depistează exegetul și în
romanele scriitorului-jurnalist croat Miroslav Krleža
(La hotarele rațiunii, Întoarcerea lui Filip
Latinovicz, Banchet în Blituania). Aceștia evoluează
însă după alte coordonate: în momentul în care își
conștientizează statutul detestabil („Până la vârsta
de cincizeci și doi de ani am dus o viață cât se poate
de plictisitoare și monotonă, de burghez mediocru
și jobenat: eram un zero corect într-o mulțime de alte
zerouri cenușii și corecte: mă plictiseam în exercițiul
așa-ziselor obligații ce-mi reveneau în calitatea mea
de zero” – reprod. la p. 73), ei sunt dispuși să
acționeze pentru a da un alt sens universului în care
trăiesc. Întors pe meleagurile natale, pictorul Filip
Latinovicz, fost bastard izgonit de mamă, e
dezamăgit de „vitalitatea barbară”, de haosul și
abjecția lumii pe care intenționase să o așeze pe
pânză și își găsește în cele din urmă
inspirația/salvarea într-un trecut imaginar („Panonia
Cezarilor”, o civilizație mai aplecată înspre arte, un
„copil întors cu fața către soare” – reprod. la p. 75).
Un alt personaj tipic literaturii crepusculare e
Ofițerul. Îl găsim, de pildă, în figura lui Joachim von
Passenow din romanul Somnambulii, al lui Hermann
Broch. Pentru erou, uniforma reprezintă o „emanație
a epidermei” (reprod. la p. 89), fiind – potrivit
criticului Cornel Ungureanu – singura care, într-o
societate agonizantă, somnambulică, „protejează
corpul, îl leagă de un univers matricial”, „dă șansă
arhetipului, evocă apartenența, rădăcinile,
identitatea” (p. 89).
Dintre autorii români, „prototipul scriitorului
«imperial»” e considerat Ioan Slavici, a cărui operă
cunoaște o puternică dimensiune didacticistă
(„Nimic nu e gratuit, nimic nu e rostit în joacă” – p.
18). Aproape treizeci de pagini îi sunt dedicate lui
Emil Cioran, eseist ce a preluat din epoca decadenței
imperiale cultul morților, autodevorarea, ura de sine,
ideea sinuciderii ca modalitate de eliberare de
plictiseală, obsesia nașterii într-un spațiu de graniță,
gustul pentru robie și pentru umilință. Scriitorul nu
agreează ideea edificării unui centru spiritual în sudestul continentului, socotind și cultura de aici tot
periferică. El contestă însuși specificul nostru
național, care ne-ar fi ținut „o mie de ani în
nemișcare, pentru a-l putea lichida împreună cu
mândria ridicolă care ne atașează de el” (reprod. la
p. 129-130), critică mersul „lent și gârbovit” al
poporului român și pledează – în Schimbarea la față
a României –, influențat și de ideologia de dreapta,
pentru o țară mai puțin supusă capriciilor unei istorii
făcute de alții: „Nu vreau o Românie logică,

repercusiunile colonizării (teritoriale, dar și
spirituale) și mai ales să reconsidere importanța
periferiei în sporirea/impunerea valorilor Centrului.
Ambivalența atitudinală a făcut ca, pe de o parte,
țările de margine să submineze și să descompună
Centrul în nuclee crescute din propriile teritorii (cel
inițial rămânând un fel de „funcție”), iar pe de alta
să perpetueze – în ciuda modificărilor de ordin
istoric, politic și geografic – anumite dimensiuni ale
vechii stăpâniri. Este o formă de provincializare
observabilă și în alte culturi: „modelul depășit la
centru, degradat, modificat sau combinat acolo cu
altceva – notează Sorin Alexandrescu –, se menține
neschimbat în provincie: arta persistă aici mai mult
ca la centru, este conservatoare, are ceva arhaic […
], poate că timpul curge aici mai încet și noua undă
de șoc, iscată altundeva, aici ajunge mai târziu, ea
însăși tot relativizată și deci combinabilă cu unda
veche, ceva ce la centru ar provoca uimire sau
oroare. Mai departe, o paradigmă o schimbă pe alta,
la centru, fără rest sau cu un rest neglijabil […], pe
când în provincie resturile persistă și se
reciclează”2.
Așadar, de o parte: încercări de refacere a stimei
de sine a provinciilor prin accelerarea decolonizării
spirituale și eclipsarea puterii de legitimare a
metanarațiunilor, de alta – nostalgia după „bunul
împărat” și tentative de copiere a atmosferei vieneze
(cu parfumul ei decadent) în burgurile de acasă.
În istoria alternativă propusă de Cornel
Ungureanu, galeria scriitorilor se deschide cu Mihai
Eminescu. Format la Cernăuți, la confluență de
imperii, și stimulat de ambianța cărturărească
multietnică, tânărul poet tânjește după „adevăratul”
Centru, motiv pentru care peregrinează prin
Transilvania și prin Banat și începe să lucreze la o
mitologie a Daciei (având ca repere Insula și
Muntele). Studiul mai face referire la publicistica lui
Eminescu, evidențiind atitudinea acestuia vizavi de
dualismul austro-ungar, precum și necesitatea
valorizării fiecărei națiuni: „Toate popoarele sunt
setoase de viață proprie, și numai din egala
îndreptățire a tuturor se va naște ecuilibrul” (în art.
Ecuilibrul, din „Federațiunea”, 11 mai 1870).
Alte pagini sunt alocate cehului Jaroslav Hašek
și „invulnerabilului” său erou Švejk. Considerat
cetățeanul perfect, un fel de „idiot oficial” al
imperiului, Švejk „e fericit să fie soldat, să slujească,
să servească, să se supună. E fericit să execute,
precum scrie în toate cărțile de bună purtare ale
Imperiului” (p. 53). E conștient de rolul său în
Marele Mecanism și „se încredințează, fără rest,
Împăratului, superiorului, aproapelui său” (p. 59).
Sub masca devotamentului și a umilinței se ascunde
însă un disident, care supraviețuiește și își protejează
lumea dinăuntru apelând la ironie (deși el e acela de
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ne permitem să zăbovim – sunt alocate scriitorilor
din Bucovina (Anița Nandriș Cudla, Paul Celan,
Norman Manea, Radu Mareș etc.) și celor din
Maramureș: Augustin Buzura (pentru care „Ardealul
nu poate fi despărțit de cuvântul carte. Cultura
însemna conștiință, ea trasa drumul spre egalitate cu
celelalte națiuni”3), Alexandru Ivasiuc, Ioan Groșan,
Gheorghe Pârja (moștenitor al unei tradiții culturale
pe care și-o asumă orgolios și cu „un devotament
ieșit din serie” – p. 402), Marian Ilea (cu personaje
care migrează prin toată Mitteleuropa), Ioan Es. Pop
(care experimentează în poezie angoasa, nimicul,
moartea) ș.a.
L-am lăsat intenționat la urmă pe sătmăreanul
George Vulturescu, socotit tot un om al Nordului,
unul încrezător în misiunea artistului și care se simte
dator acestui spațiu de graniță. În Cuvânt înainte la
volumul Cultură și literatură în ținuturile
Sătmarului. Dicționar 1700-20004, George
Vulturescu portretizează cărturarul trăitor la margine
de țară și îi definește filozofia asupra existenței: „În
ținuturile limitrofe, unde sentimentul graniței
transcende celelalte sentimente, sunt câteva linii de
forță, câteva «principii active»: credința și limba.
Totul se subordonează acestor criterii. La graniță nu
stai dacă nu ești în misiune, dacă nu veghezi […].
Ironia, taifasul și sporovăielile mărunte nu pot fi
vecine cu orizontul. Ele cer ambianță, interior, grotă
sau cloacă […] Altfel spus, suntem în veghe.
Privegherile sunt, în fapt, o străveche îndeletnicire
a omului transilvan”.

ordonată, așezată și cuminte, ci una agitată,
contradictorie, furioasă și amenințătoare”.
În economia volumului, urmează secvențe
referitoare la Sorin Titel și Nicolae Breban (cu
romane înfățișând lumi în agonie, periferice), la
George Coșbuc (care „a dat satului o identitate
literară” și a redescoperit filonul popular). Octavian
Goga, creator, asemenea celorlalți scriitori din
spațiile grănicerești, atât al unei „literaturi a
exasperării”, cât și a renașterii, a transmis un mesaj
util la începutul secolului XX, însă depășit după
Unirea din 1918, când publicul și critica literară își
redefinesc grila de evaluare a fenomenului liric.
Reținem, din același capitol, câteva însemnări
preluate din Fragmente(le) autobiografice ale
scriitorului ardelean: „Cred într-un determinism
geografic, care îndrumează toată mentalitatea
noastră și, firește, întreaga structură sufletească și
intelectuală […] M-am născut însă la graniță. Am
știut din primul moment al vieții mele că există
granițe: am știut ce înseamnă existența graniței: un
piron înfipt în carnea unui popor” (reprod. la p. 196).
Urmează Ion Agârbiceanu, Liviu Rebreanu,
Cercul literar de la Sibiu, Ioan Alexandru. Dintre
autorii zilelor noastre, istoricul literar îi alege pe
Marta Petreu (cu romanul Acasă, pe Câmpia
Armaghedonului, în care descoperă conotații inedite
ale toposului numit „casă”: „loc al exilului”, tristețe,
nesiguranță, respingere, secătuire), Horia Ursu (cu
Asediul Vienei), Radu Pavel Gheo, Alexandru
Potcoavă, Andrei Bodiu.
Capitole distincte – asupra cărora, din păcate, nu

1 Publicat în vol. Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, coord. Adriana Babeți și Cornel Ungureanu,
Editura Polirom, Iași, 1997, p. 219-235.
2 Sorin Alexandrescu, O cultură de interferență, în vol. Identitate în ruptură. Mentalități românești postbelice, Traduceri de Mirela Adăscăliței, Sorin Alexandrescu și Șerban Anghelescu, Editura Univers, București, 2000, p. 38.
3 Tentația risipirii, Editura Fundației Cultura Română, 2003, p. 157.
4 Editura Muzeului Sătmărean, 2000.
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Emma Mih[iescu
Cerul, `n direct
Adam Puslojić este cunoscut publicului cititor atît
datorită creațiilor poetice, cît și numeroaselor sale
traduceri, lui datorîndu-i-se tălmăcirea în limba sîrbă
a operei celor mai importanți poeți români de secol
XX. De unul dintre aceștia, Nichita Stănescu, a fost
legat printr-o mare prietenie, care a contribuit în mod
direct la îmbogățirea vieții culturale din țara fiecăruia.
Cel mai recent volum al lui Adam Puslojić, Cerul,
în direct, uluiește printr-un complex tematic vast și
finețea structurii sale. Avem în față nu doar o colecție
de poezii, ci și un parcurs literar. Arhitectura acestui
volum amintește de Noduri și semne, care poate fi
considerat o artă poetică imensă, compusă fractalic
din arte poetice mai mici. Ne aflăm într-o situație
similară, Adam Puslojić propune un discurs liric
ramificat, aflat la intersecția dintre ars poetica și ars
vivendi. Pentru creator, viața este scris și scrisul este
viață, astfel că fiecare aspect al realității contingente
reprezintă materie poetică și este strîns legat de
dimensiunea transcendentă, unde se află Marea Viață
și Marele Scris. Ascultăm „cerul, în direct” prin tot
ceea ce există.
De la Rimbaud încoace, ceea ce am ajuns să
denumim eu liric s-a distanțat treptat de persoana
autorului ̶ nici măcar postmodernismul nereușind să
readucă în perfectă simbioză cele două instanțe – iar
foarte mulți dintre poeții de astăzi scriu versuri care,
deși înglobează numeroase elemente biografice
verificabile și tind spre oralitate, nu par a oferi acces
nemijlocit la realitatea cotidiană a autorului lor.
Așa cum tendința în societatea actuală este aceea
de a fugi de sine prin intermediul contactului cu
ceilalți și al prezenței constante în spațiul public (ce
altceva sînt rețelele de socializare, dacă nu spațiu
public?) – proces care incumbă, de fapt, o adîncire în
singurătate – și poezia de astăzi se caracterizează, în
ciuda faptului că expune o multitudine de elemente
ce țin de viața cotidiană, printr-o perspectivă
controlată, regizată, asupra personei autorului.
Această „premeditare” nu influențează axiologic
lucrarea, dar poate să confere unui cititor care
acționează după principii empirice senzația de
simulacru.
Bineînțeles, literatura nu imită realitatea, ci
prezintă o răsfrîngere inedită a acesteia în conștiința
cui o creează. Scrisul nu are reguli, iar uneori a reda
artificialul este în sine o artă. Totuși, atunci cînd un
poet reușește intenționat să dea impresia de
autenticitate (similar felului în care romanele realiste
redau veridicul și verosimilul), acesta este un semn

al virtuozității.
Cerul, în direct ilustrează un
asemenea caz, iar, în această cheie, poezia Carta
volant poate fi văzută ca programatică: „Da, și cartea
minte/ atunci când nu spune/ nimica esențial ̶ //
despre mine și tine,/ despre cer și suflet/ și întregul
cosmos”.
În acest volum, ceea ce numim formal „eu liric”
se plasează într-o ipostază inedită ̶ vocea instanței
textuale nu este în totalitate nici a lui Adam Puslojić,
nici de corelat cu o variantă abstractizată a Omului.
De unde vine disursul poetic? Cine ne vorbește?
Răspunsul poate fi căutat în poezia care deschide
volumul. Astfel, pare că vocea poetică aparține
tuturor formelor de existență, iar, dublată de plural,
exprimarea eliptică are efectul paradoxal de a potența
această impresie: „Lasă asta/ de asta! Avem cine.” Tot
ceea ce există merită o voce, deoarece este clădit pe
o sinteză a rațiunii cu afectul: „Încă vom fi de ajuns/
gura cuvântoasă/ și sentiment curios”. Chiar și
absența însăși reprezintă, în această cheie, o formă de
manifestare a divinității: „Și golul pur/ își are/ un
Ochi”.
În universul poetic al lui Adam Puslojić,
inanimatul se bucură de aceeași atenție rezervată
ființelor vii, deoarece conturează realitatea acestora
și este martorul existenței lor: „Ah, drăguța mea
Dunăre/ hai să curgem împreună/ ca doi lei din tine
spre mine/ și anapoda, până la pool” (Pînă la pod,
Dunărea), „Această lume merită atenție/ și adorație,
o răsuflare.../ în mod special lumina/ unui sat de
neuitat: nesat” (Sat-nesat)
Singurii care nu iau parte la sărbătoarea cosmică
prezentată în cadrul acestui parcurs literar sînt
oamenii care și-au pierdut puterea de a se identifica,
prin iubire, cu lumea.
Iubirea celorlalți este, în contingență, la fel de
puternică precum va fi iubirea lui Dumnezeu dincolo
de moarte, deoarece ambele contribuie la scrierea
unui suflet: „în rest va rămâne rolul cerului/ să-mi
termine povestea vitală/ așa cum o merită cine-mi
crede/ linia roșie a ei, precum inima//(Confesiune
finală).
Lipsa dorinței de a-l accepta și valida pe celălalt
– inclusiv cu aspectele mai greu de tolerat, precum
suferința sau disperarea – este dezumanizantă și
devitalizantă: „Fiecare om, în fine/ este un țipăt
auzit// Cine-l aude/ nu spune/ nimănui.// El atunci
devine/ un sunet/ împietrit...// de viu,/ de fiecare dată/
din nou//” (Omul). Dacă am face acestui segment o
analiză sintactică, am observa că „de viu” poate – sau
14
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nu – să fie complement de agent. Această ambiguitate
derivă din topica iscusită și denotă o mare finețe. Un
mesaj clar, brut, nu ar fi avut aici același impact.
Cuvintele mîngîie realitatea chiar și cînd aceasta
este tragică și, prin asta, o transformă. În volumul de
față, Subiectul este Obiect și Obiectul devine Cuvînt.
Consubstanțialitatea merge pînă la panteism.
Capacitatea de a simți ceva pentru Celălalt este
suprema dovadă de umanitate, după cum se vede în
Un viu: „Moartea altora/ avea/ lacrimile mele.// Sunt
un om viu” Viața fiecărui om este inestimabilă și
schimbă definitiv viața în cer și pe pămînt: „A murit/
cutare, anonim// de neuitat este astăzi/ opera lui
muzicală/ la pianul pământului// și la orga cerului”
(Ai cui suntem?).
Acest volum se remarcă și printr-o tendință către
poezia narativă – se poate vorbi chiar despre o
narațiune metaficțională, în care cuvîntul este unul
dintre personajele principale. Deoarece, din cauza
specificului vremii, încercarea de a ajunge cu
adevărat la sufletul altui om este adesea sortită
eșecului, trebuie găsită o cale alternativă de
comunicare. Soluția propusă este tulbutător de
frumoasă: „M-am apucat/ de scris/ pe sub cuvinte”
(Sub cuvinte). Lumea pare a se construi pe mărsură
ce este scrisă: „Ah, da, m-am oprit./ Am ghicit.
Povestea” [...] „Cuvintele plutesc/ în aer, suspendate/
din destin, aproape/ fulgerător” (În afară de ramă).
Cuvintele sus-menționate sînt cele sub care s-a
scris, deci care au depășit nivelul ontic, devenind un
soi de necuvinte.
Rămîne acum să aducem în discuție indicii
temporali, a căror utilizare nu este deloc
întîmplătoare. Aceștia dau culoare volumului și se
numără printre puținele elemente care ne aduc aminte
că ideile vehiculate în cuprinsul acestuia nu au drept
scop plasarea în atemporalitate. Auzit va fi, care a fost
scrisă în 31 martie 2016, ziua în care Nicita Stănescu
ar fi împlinit 83 de ani, este ultima poezie a
volumului și se încheie o metaforă superbă, care apoi
își dezvăluie referentul: „Un cântec străvechi/ cu
praf/ de aur: Belgradul/ în cinci prieteni...”.
Milorad Pavić a lansat în scrierile sale ideea că
Dumnezeu a creat veșnicia, iar timpul rerezintă
creația Diavolului, momentul prezent fiind cel în care
timpul se oprește pentru a fi binecuvîntat de veșnicie.
Romanul Celălalt trup are o concluzie copleșitoare:
cei care ne iubesc nu ne părăsesc niciodată cu
adevărat.
Volumul de față pare a se sfîrși într-o cheie
asemănătoare, iar îndemnul care se citește printre
rînduri este acela de a trăi în prezent – onorîndu-ne
trecutul și fără a ne pierde în iluzia viitorului –
deoarece aceasta este singura cale de a ne apropia de
Dumnezeu și de a ne reaminti că sufletul este veșnic.
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Olimpiu Nușfelean - poetul
TINERI (girată de Victor Felea) în care O.
Nușfelean era prezentat elogios.
”Poetul Nușfelean” dibuia însă în acei ani o
...potecă magică,spre proză” care devine, în scurt
timp,un drum paralel - în 1980 debutează cu
romanul ”La marginea visului”, apoi publică
povestirile din ”Poziția ființei” (1982) și romanul
din 1987 - ”Piatra soarelui”. Cu toate aceste
apariții, bine primite de critica vremii, nu este inclus
nici în ...antologia clujeană ECHINOX,
PROZATORI ROMÂNI, 1968-1969 (realizată de
Ovidiu Pecican și Ștefan Șuteu, în 2018) deși fusese
inclus de reputații prozatori Gh. Crăciun și Viorel
Marineasa în antologia emblemă - GENERAȚIA
‘80 ÎN PROZA SCURTĂ (Ed. Paralela 45,1998).
Astfel că, Olimpiu Nușfelean ilustează, pentru
mine, condiția ingrată a ...”scriitorului din
provincie” - neafiliat la tarabele grupurilor
literare,cu invidii și polițe ierarhice păzite cu politica
”listelor” - dar ancorat răbdător în munca sa,
conștient de propria valoare, dăruind celor din jur
fără să ceară nimic pentru sine, punând pietre de
temelie, sădind pe unde trecea (”flacăra mea”, cum
zice într-un poem din Echinox), pe la catedrele din
satele Bistriței, din Beclean sau din oraș, pe la
ziarele locale unde s-a implicat (”Răsunetul”și
”Mesagerul” din Bistrița), în activitățile culturaleducative de la Casa Corpului Didactic și, mai ales,
în postura de redactor-șef al revistei ”Mișcarea
literară”.
Poezia lui Olimpiu Nușfelean (urmărită de la
”Libertate de noapte” - Dacia, 1995, ”Focul
irevocabil” - Dacia, 2000, ”Eu, celălalt” - 2004,
”Poeme pentru cei care citesc în liniște” - Eikon,
2009, ”Spiritul și strigătul” - TipoMoldova, 2012)
iese în evidență printr-o sensibilitate asumată, cu
program (”Indrumăm pe cei dragi/ pe cărările
liniștii,/acolo unde lumina își ține răsuflarea/iar
neființa/se umple/de trifoiul cu patru foi” - Căpestre)
în care lumina și penumbra susțin echilibrul lumii,
aureola lucrurilor. Substratul tematic este al
autohtonismului transilvan, care nu incifrează în
icoană catharsisul (vezi poezia ”Zugrav”), ci îl
eliberează - ”Un pictor desface pecețile”, spune întrun vers (”Fluturii de cenușă”). Astfel că, un
Brueghel cel Bătrân (văzut de poet printre ”prunii
înfloriți” când se îndrepta spre șevaletul la care își
lucra tabloul ”Uciderea pruncilor” - vezi ”Venirea
pictorului”) și un Ștefan Luchian (”Elegie pentru

Pe Olimpiu Nușfelean l-am cunoscut ca ”poet”,
prin anii 1971-1972 (din paginile revistelor Echinox,
Tribuna, Steaua), apoi ne-am regăsit, amândoi, sub
copertile CAIETULUI DEBUTANȚILOR de la
Albatros (1979) sub auspiciile poetei Gabriela
Negreanu care se lupta pentru noi (și eram acolo, o
pleiadă dintre care amintesc pe: Al. Mușina. Adi
Cristi, Rodian Drăgoi, Marian Barbu,Koksis
Francisk, Cristian Sișman... Eheu!... Fugaces
labuntur anni!), pentru apariția volumelor din
concurs. L-am considerat, dintotdeauna, pe Olimpiu,
un ”echinoxist”, între ei debutase cu poezie,
mirându-mă că la ”numărătoarea listelor” (o
practică, o meteahnă de sorginte comunistă rămasă
până azi între literați) nu a fost inclus în
DICTIONARUL, A-Z, apărut în 2004 (sub
coordonarea lui H. Poenar), deși, tot în același an sa publicat antologia POEȚII REVISTEI ECHINOX,
1968-2003, alcătuită de profesorul Ion Pop care face
cuvenita includere (pp. 107-109). Apăruse, încă din
1974, celebra antologie POPAS INTRE POETII
16
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scoici vorbitoare,/ce putea să creadă un zeu,/încălțat
cu sandale, cititor al garoafelor,/ce putea să creadă
un zeu/văzând staulul, paiele/și,tot acolo, omătul?”
(”Vals de-a pururi”).
Trama pe care o explorează poezia lui O.
Nușfelean nu se află în criza individului aflat, zi de
zi, sub ”cerul înstelat”, ci o putem localiza în ”zona
stilistică”, pentru că zimții ei atacă și ”pulsează în
subtext”, cum observă, percutant, Irina Petraș
(”SCRIITORI TRANSILVANI, DICTIONAR
CRITIC ILUSTRAT, 2014, pp. 293- 295), de aceea
ni se poate părea, această poetică, una a reflecției
surdinizate, epurate, înțesată de versuri - apoftegmă
care ne satisfac estetic - ”In cadă - floarea de
sânge/Inoată în apa spumegoasă” (p.62), ”Aerul
munților nu adoarme vulturul” (p.107), ”Ai în față/o
înaltă statuie de aer/înaintea căreia e adevărat/că
respirația îți îngheață”(p.18). Optând între ”strigăt”
și ”spirit”, poezia lui Nușfelean provoacă, mai ales,
spiritul, printr-o forjare în procesul căruia nu se văd
așchiile aruncate de burghiu, ci doar găurile în care
nenatul nu poate fi pipăit, precum nu poți pipăi
rănile lui Iisus - ”...Poezia pe care o scriu azi/mâine
va muri.//Se ridică pe picioarele tremurânde/ale
cuvintelor,/îmi ia privirea și pulsul,/ca o vietate ce
trăiește/în alt secol/-mai înalt,/nenăscut -/și se înalță
sus,tot mai sus,/de pe umerii mei în care și-a înfipt
/ghearele sensului.// Pipăi, cât pot, cu degetele
ei/neantul...” (”Poemul neliniștii mele”).

Ștefan Luchian”) nu sunt la antipozi pentru un fiu
al Șieului bistrițean care scrie negru-pe-alb
”Viețuiesc înconjurat de priveliști”. Conjurația
fericită dintre rafinament și tușele agreste impun o
plastică impresionistă poeticii lui Nușfelean (mai
ales în poemele construite secvențial, lucrate
descriptiv, precum frizele frontoanelor - ”Tresărirea
luminii”, ”Frezii”, ”Privighetori”, ”Fluturii de
cenușă”, ”Vânătorul cerului”), cu inserții culturale
în care dinamica succesiunilor ciclului cosmic, a
”trecerii” blagiene, accentul nu cade pe aluviunile
”strigătului” ființei, ci pe efluviile de energie din
vibrația florilor care trec în ”văpaia” vieții. Se
conturează, astfel, o metafizică a zonelor ascunse,
calme, și cu atât mai adânci, precum ochiurile de apă
umbrite ale râurilor - ”Libertate li se dă
culegătorilor/mulțumiți cu o singură floare
albastră,/cu suferința de a-i duce sfârșitul...//...
Fereastra, protejată de metafora magică,/nu se
lasă închisă...” (Frezii). Naturalețea expresiei,
lințoliile metaforelor creează o limpiditate care ia în
stăpânire poemul nu pentru a-i eluda simbolul, cât
pentru a-l așeza în semnificativ. Intertextualitatea
incită, ridică arhaicitatea transilvană în estetica
postmodernă. Un poem precum ”Floarea de
aramă” ne probează arta poetului de ”călăuză” (mă
gândesc la Virgiliu și Dante) prin noima lumii - ”eu
găsesc viziuni/unde să vă ascundeți viziunile”
(p.86).
Desigur, nu e de căutat aici ”zvâncul” ironiei,
răspărul din ludicul contemporan - elevațiunea
versului la care a ajuns poezia lui Nușfelean nu
suportă decât propria transluciditate, precum pasărea
propria greutate - ”E o jivină-pasăre ce vede cu
aripile,/și asta numai în vreme ce zboară,/și atinge
pământul/doar când acesta stă să ia foc” (”Ars
poetica”). De aici ușurința cu care critica literară la inclus pe poet pe linia ”romantică”, a alegerii
”solitudinii” ca ”soluție extremă” (Valentin Tașcu,în
DGLR,literele L-O, Ed. Univers Enciclopedic,
2005, pp. 663-666.), dar, în lectura noastră această
solitudine îl plasează între vizionari, pentru că
postulatul său nu e ”culoare, nu mireasmă,/ci
încrețirea nervurilor/când pe urmele noastre
adulmecă spaima” (p.45). De altfel, discursul său
poetic adesea are fațetele cristalului - pe alocuri pare
un jurnal de idei, altele lasă impresia unei arte
”pedagogice” din sfera ”învățăturilor” din bucoavne
pilduitoare (vezi titluri precum - ”Pedagogie”,
”Lecția de biologie”, ”Lecția de română”, ”Poem
pentru contemporanii cinici”, ”Poem pentru cel
care citește în liniște” etc.). Cel mai adesea, în rama
metaforei, poetul lasă reflecția să facă cercuri largi
pe apele spiritului precum în aceste rânduri de o
mare forță a expresiei poetice - ”Încă mă întreb, cu
lumina pe gură, mă întreb/lângă luntrea uscată și
17
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Marian Drăghici / Dumitru Păcuraru / Radu Cange

Păhăruțul

Măcelăria și alte poeme

Lumina condorului

(Tracus Arte, 2019)

(Tracus Arte, 2019)

Iată-te titlu de poem
ca mâine,titlu de carte
nume de stradă etc.

nu-i decât aparență
trecerea de la ora de vară
la pălăria de iarnă

Această antologie
are o sută de foi de aur

da, Gabriel
cum ți-am mai spus
zborul tău este foarte sus

între ele fusul orar
secunda ce precede clipa
în care cerul trage aer în
ultima gură de aer

dar
cât ne mai ții
cu capetele date pe spate
și ochii în soare
să-ți urmărim
volutele sclipitoare

între ele ”Autoportretul”
unii ar spune o pălărie
ce vrea să iasă sau să intre
(Pălăria lui Van Gogh)

(Junimea, 2019)

Dar vă rog, vă rog,
capsați-o.
Că de se întâmplă
să vină un vânt de manea
din Ferentari
se duce dracului
și ne facem de râs.
(O sută de foi)

*
Stau în singurătatea mea
ca într-un
fotoliu imperial;
Dar măscăricii,
ce mă fac cu măscăricii?
(Întrebare)

nu te aștepta să murim
toți
de dragul tău
exclamând
poet mare!
(Poemul lui Gabriel)
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Rodica Braga / Mircea Petean / Maria :leahti\chi

O sută și una de poezii
(Ed. Academiei, 2019)

e cineva care mă vorbește
eu îl ascult
și nu mă recunosc.
e cineva care mă doarme,
eu îl ating ca din întâmplare
o, ce obosită mă trezesc!
e cineva care mă visează,
eu îi car ciuturi de somn,
dar visul se scutură ca un nuc.
e cineva care mă trăiește,
eu îl ocrotesc ca pe o durere.
(E cineva)

*
să scrii despre o suferință
atroce ca și cum
ți-ai goli de sânge arterele
și le-ai reumple cu
cerneala povestirii tale...

Poemele Anei
(Limes, 2019)

Iubirea noastră
e o doamnă frumoasă
(Vinea, 2019)

ți-s ochii asemenea
luncii
vibrând
după trecerea apelor
în lemnul singuratic orbit
de lovituri de nisip
cu disperarea lor
de-a nu mai încălța pământul
pietrifică rădăcinile-n cer
mâți de răchită Lasă-mă numai o clipă să fiu
sprânceana ta frumos arcuită
(15)

19

Să fie vară arșiță năduf zăpușeală
În miezul zilei să fie
S-adorm lângă tine pe-o veretcă
cânepă topită în râu
mijlocul ogrăzii în bătătură
ca-n palma lui tata
ca-n sânul lui dumnezeu
Să cadă de sus din înaltul cerului
străvezie
umbra bătrână-bătrână a unui
arțar
găunoasă pe dinăuntru
fără să știe fără să știm
(Să fie vară)
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Ioan Nistor / Octavian Doclin / Alice Valeria Micu

Aproape

Și punct. și de la capăt

Pereți

Verbul A FI pare obosit
dar tot mai puțini cei ce înțeleg

într-o parte stă poemul
cu ce se știe despre el
în cealalt poema
cu ce se nădăjduiește a ști
la mijloc poetul
cu cravașa într-o mînă
și cu sabia în cealaltă
pregătit să stîrpească
firea buimacă a cuvîntului
5 august 2018 (în Biserică)
(Cu cravașa, cu sabia)

Ființă mecanică și ziditoare,
fără amintiri, timp și spații, aruncă
molozul din mine!

(Ed. Școala Ardeleană, 2018)

da!
chiar și el obosește și tot mai des
se clatină
îl văd acum odihnindu-se ca un
bătrân
la umbra unui gard
din satul natal
un gard de oțel care înconjoară
pustiul
(Oboseala)

(Ed. Cordin, 2019)

*
A ridicat chepengul.
Un hăăuuu
Îl cheamă
Îl asurzi.
Subterana Vicleana,
Bestiara.
27 septembrie 2018
(Poem minim)
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(Ed. Max Blecher, 2019)

Dumnezeu al
pereților,
învață-mă să bat
un cui,
să știu unde te caut
când singurătatea podelei
mă va îneca de viu.
(Stau nemișcat, dar nu de piatră)

*
Să nu-ți faci icoană,
nici chip cioplit din carne
murmura un
perete
bătrân, ce nu-și zugrăvise
niciodată pietrele arse
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Ioana Ieronim / Maria Pal / Adriana Teodorescu

Trecere petrecere
(Ed. Tracus Arte, 2019)

Pe fața apei
razele se frâng
ca să-și poată urma calea.
Dar unghiul de deviere
când scriind
mâna trece pragul ecranului?
(Unghi de deviere)

*
Te privești un lung moment
în oglindă: cum sunt?
cum ar trebui?
cum mă văd alții?

Cealaltă față a umbrei
(Ed. Neuma, 2019)

un înger ară lumina din pomii
bătrîni
și-i înflorește cu privighetori
ce-și găsesc în tine noi cuiburi
atingerile deschid nenumărate
biblii
în carnea ta
freamătul trestiilor își schimbă
unduirea
să-ți pună stele în palme
și devii un arc încordat
sub povara luminii
(Devii arc)

te apropii mult, ca să afli
când să-ți spună
oglinda aburește
(Miopie)

21

Povești de trecere cu noi
(Ed. Max Blecher, 2019)
Zac ca un pește pe fundul bazinului
Sunt prea mulți oameni,
nu găsesc tăria să ies la suprafață
aș vrea să știu cât aer voi mai avea
îmi dau seama că pot coborî mult
gravitația e o pătură tot mai udă
nu avem nevoie de ea când ne
uscăm împreună
aud un zgomot puternic, se urlă.
genunchii mei se rup,
în camera alăturată timpul curge
(fragmente, Mai multe ape)
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Dan Emilian Roșca / Emilia Poenaru Moldovan
Mihaela Albu / Valeriu Mititelu

Maturitatea mea exactă

Cheia închisorilor mele

Armoarul cu poeme

Vom veghea până dincolo
de sfârșitul nostru
împreună cu anacronicile
noastre muschete
încărcate cu speranță
și cărți peste cărți vorbi-vor
despre viitoarele noastre grădini
pline de prințese
care așteaptă
(Trama)

E vară - iată
se limpezește misterul din flori.
De-acum nu mai pîndesc
tic-tacul din celule.
În ore leneșe și cești de cafea
viața molcom mi-o măsor.
E vraiște pe cer și o larmă
de globule roșii în inima mea
(Vară)

Toamna, Poet al depărtărilor,
anotimpul nostru,
ne ia de mână
ne ocrotește orele
ne mângâie durerile
ne adăpostește credința
în iarba încă verde

(Ed. Retroscript, 2018)

(Ed. Colorama, 2018)

Îmblînzitorii de viermi
(Ed. Brumar, 2018)

(Ed. Timpul, 2018)

Zidul de gheață și tăcere
ni-l ține departe...
Să ne iubim Toamna, Poete!
(Iubim toamna)

iată fiul Tău
ascuns ochilor sub stratul de flori
cu respirația înnodată
străin de toate cele ce până la ceasul acesta l-au muncit
lumânare topită
- trupul său scrie deja caligrafic reverențe adânci umbrelor
iată fiul Tău
- amnezie, a lăsat poarta casei deschisă
și azi după atâta amar se întoarce la tine
22
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Anca S`rghie
Pecetea triunghiului București-Paris-Buenos Aires în destinul
literar al Alinei Diaconu
scriitorul cubanez de la Editura Du Seuil Severo
Sarduy, la Borges și Girri în Argentina, legând reale
prietenii și valorificând harnic în cărți dialogurile
realízate, vorbește de o inteligență practică a
perspectivării.
Autoare a 9 romane, scriitoarea argentiniană de
o luxuriantă fantezie în “La Señora” (Doamna) în
1975, “Buenas noches, profesor” (Noapte bună,
Domnule Profesor) 1978, “Enamorada del muro” (
Îndrăgostită de zid), “Cama de Angeles” (Pat de
îngerí), “Los ojos azules” (Ochii albaștri), “Los
devorados” ( Devoratii),, ea se întoaarce cu gândul
spre țara obârșiei sale în “El penúltimo viaje”
(Penultima călătorie), total deosebită de inspirația
următoarelor apariții, “Una mujer secreta” ( O
femeie secretă), “Avatar” (Avatar), care este o carte
cu povestiri, alta titulată “Intrebări cu răspunsuri” –
interviuri cu Cioran, Ionesco, Borges, Girri, Sarduyși “Calidoscopio” (Caleidoscop), un volum cu
articole și reflecții asupra vieții cotidiene.Neobosită,
ea caută mereu alte tipare de așezare a plămadei
gândului în “Ensayo General” (Eseu general) din
2009, carte editată de Fundația Internațională Jorge
Luis Borges și o biografie a lui Buda ( 2013),
Editura Aguilar, Buenos Aires. Acum ICR-ul
București editează Dragă Cioran (Cronica unei
prietenii), cartea ei memorialistică, tradusă de
hispanista Gabriela Banu și apărut înaintea
originalului în limba spaniolă. Cert este că diaspora
română nu mai are o scriitoare cu asemenea
palmares în toată America Latină.
Destinul ei a hărăzit-o să apropie depărtările, iar
între romanele scriitoarei unul anunță chiar de la
titlu o experiență de tranzitare în spațiu și spirit,
Penultima călătorie, publicată în traducerea Mirelei
Petcu la Editura Univers în 1994, după ce în
Argentina fusese declarată romanul cel mai bun al
anului 1989, distins cu Premiul “Meridianul de
Argint”. Să fii apreciat ca romancierul cel mai bun
al literaturii argentiniene cu o temă inspirată din
realitatea românească, alegorizată cu mare har
literar, este o performanță cu totul remarcabilă.
Totodată, un roman la care nu-i găsim echivalent
între fruntariile literaturii noastre atât ca tematică,
subiect, cât și ca mod de tratare narativă. Într-un
interviu dat lui Theodor Tudosiu și publicat în nr.
22, 2006 al revistei “România literară” Alina

Ceea ce m-a frapat plăcut urmărind mărturisirile
Alinei Diaconu, scriitoarea de origine română din
Buenos Aires, este faptul că educația ei a început la
București, unde s-a născut în familia unui avocat,
pasionat critic de artă, și o mamă cu simț profesional
în copertarea cărților. De la 4 ani limba română a
fost dublată de franceză, ca primele versuri ale
Alinei la 10 ani să fie scrise în ambele limbi. Era o
extensie timpurie și premonitorie în plan lingvistic.
Ochișorii ei albaștri de fetiță frumoasă o privesc și
astăzi din tablourile pe care Ciucurencu și alți mari
pictori români i le-au făcut în anii copilăriei,
amintind de atmosfera unei case în care artele îți
dădeau adesesa întâlnire. Destinul ei a fost al unei
mânuitoare de condei care era menită să apropie
depărtările.
Împrejurările istorice ostile ale comunismului au
determinat familia ei să se autoexileze. Și nu
oriunde, ci tocmai la capătul lumii, în Argentina,
lângă acea Patagonie pe care Emil Cioran o sfătuia
la Paris să o descrie în paginile ce ieșeau harnic de
sub tipar deja din 1975, ccând a apărut primul roman
intitulat Doamna. Scriitoarea romanului Penultima
călătorie lăsa mărturie pentru cât de grea a fost
ruperea de limba română, pe care o învățase cu spor
până la 14 ani în școli bucureștene, iar ajunsă la
Buenos Aires nu acceptase o jumătate de an să se
arunce în noua baie de limbă spaniolă, așa cum
refuzase cu îndărătnicie noua realitate. Obligată să
o facă, i s-a dedicat deplin și rezultatele au fost
remarcabile în literatura argentiniană, pe care a
ilustrat-o cu nouă romane, povestiri, aforisme,
poezii și eseuri, dar și în jurnalistică, domeniu
căruia i s-a dedicat timp de trei decenii. Revenită
pentru a treia dată în țara de origine, dar acum la
exact 60 de ani de la plecarea din 1959, Alina a uimit
pe ascutătorii conferinței sala Cioran și Argentina,
ținută la Colecviile Internaționale “Emil Cioran”,
ajunse la ediția a XXV-a, un jubileu, desfășurat între
10 și 12 mai la Rășinari, cât de bine stăpânește limba
română, mânuită fără cusur. Ea dovedește că nu a
uitat România și nici Europa. Care este secretul?
Modul cum scriitoarea a înțeles să recupereze
Europa prin ritmice întoarceri la Paris, cochetând cu
ideea de a se stabili în orașul-lumină, unde s-a
apropiat ca ziaristă de cele mai strălucite spirite, de
la Mircea Eliade, Eugen Ionesco, Emil Cioran sau
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românesc, sunt repartizați un cântăreț de operă și o
muncitoare, posibili urmăritori ai familiei. Măsura
aceasta abuzivă li se pare cu totul frustrantă, căci
fetele se vor lipsi astfel de camera copilăriei lor. Era
un rapt de netolerat pentru mentalitatea celor
obișnuiți cu un anumit confort.

Diaconu mărturisește:”Acțiunea cărții se desfășoară
în perioada stalinistă din România, perioada lui
Gheorghiu Dej, și povestesc multe lucruri care s-au
întâmplat cu adevărat în propria mea casă.”
Reținem din această confesiune faptul că realitatea
pe care scriitoarea a transfigurat-o artistic este
românească, drept care și publicul țintă este tot cel
din țara ei natală:” Nu știu dacă în Argentina această
parte a cărții a fost foarte bine înțeleasă. Cred că a
fost citită ca o curiozitate. Cred că subiectul îl poate
interesa doar pe un român care știe despre ce
vorbesc. Oricum,aș spune că dintre toate cărțile
mele, Penultima călătorie este cea mai
autobiografică. Nu este biografia mea, dar conține
cele mai multe elemente legate de copilăria mea din
România.”

Fiica cea mare privește cu o obiectivă detașare și
răceală această metamorfoză produsă în conștiința
“regelui detronat”, tatăl ei, care ajuns bibliotecar
într-o școală de surdo-muți de la marginea orașului,
devine un disident camuflat. Autoarea îi rezervă
Doinei rolul de personaj- pivot, prin conștiința
căruia sunt filtrate toate evenimentele acestui exod
familial, fapte judecate cu o luciditate trează și
neiertătoare, ce face ca lectorului să i se taie
răsuflarea în multe pasaje ale romanului. Ea este
liantul ce leagă unghiurile distincte din care este
privit evenimentul desprinderii de țara de obârșie,
unghiuri marcate și prin subcapitolele părții a doua
( Până la un anumit punct) a cărții intitulate
explicativ, spre a anunța dualitatea forțată a
identității copiilor:
Amapola (Doina), Aleli
(Viorica), Alisio (Dragomir) și Tata.

Este adevărat că s-au scris în diasporă câteva
cărți în care am găsit prezentată ruperea de România
socialistă prin fugă clandestină, cu călăuze plătite,
așa ca în Urme pierdute de Silviu Crăciunaș, tipărită
cu sponsorizarea unor conaționali generoși, precum
dr. Liviu Cristea, conștienți de nevoia de a se
cunoaște asemenea realități. Dar unghiul ales de
românca argentiniană este cu totul altul, căci Alina
Diaconu centrează acțiunea romanului Penultima
călătorie pe o plecare, dar nu una ca cea a lui Marco,
genovezul din povestea lui Edmondo de Amicis care
înfruntă singur depărtările ca să-și regăsească mama
în Argentina, ci o trecere peste cortina de fier întrun tren, ce are rolul unui purgatoriu între iadul
Răsăritului comunist părăsit și raiul Occidentului
capitalist visat. Mai exact, spațiul cel mai larg al
narațiunii este focalizat pe trăirea spectrală a celor
trei copii, crescuți în spiritul comunismului
naționalist, evocat în scurte dar vii flashuri ale
rememorării. De neuitat este faptul că Tata, personaj
generic lipsit de un nume identificator, pusese în
camera fetelor lui “inițiate” politic un steag național
ca o „veioză tricoloră, fără lumină, dar înflăcărată”.
Insistenta educație în spirit comunist a copiilor este
anulată acum prin decizia părintelui văduv de a
părăsi țara spre a schimba soarta familiei. Ce
justificare are o asemenea decizie riscantă? Iată
întrebarea la care va răspunde mesajul autoarei,
dozând tensiunea spre finalul culminant, unde găsim
dezlegarea enigmei unei decapitări politice, cu totul
tipice, prin falsitate, practicilor comuniste.

Parcursul narativ se rezumă la plecarea unui
văduv și a celor trei copii ai săi cu trenul spre
Occidentul lăudat, dintr-o Românie viciată de
ideologia comunistă. Plecare salvatoare?-este
întrebarea la care scriitoarea răspunde oscilant, fără
entuziasme idilizante, ci derobându-se cu greu de
amintirea vieții duse anterior. Ea era în fond o orfană
de mamă, ființa niciodată înlocuită de guvernantele
care preluaseră misiunea educației copiilor și de
profesorii care frecventau casa cu 6 camere a
“uriașului cu capul ras”, cum îl vede fata cea mare,
creând în forul ei interior un personaj caricat,
puternic ca un Goliat, dar condamnat să fie învins
prin inconsecvența sa morală. Tipologic vorbind,
acest tată este un unicat în literatura română,
neavând nici stabilitatea morală a lui Ilie Moromete
din capodopera lui Marin Preda, nici delăsarea
cronică a părintelui lui Ion din creația lui Rebreanu.
Datele individualizante ale noului personaj sunt
inconfundabile, chiar în galeria oamenilor de partid
comunist din proza proletcultistă. Totodată, se cere
observat faptul că este greu să descoperi în literatura
noastră o asemenea răceală în atitudinea fiicei față
de părintele ei. În judecarea Tatălui, soacra lui
declară: “El singur nu știe dacă e viu sau e mort“.
Cei trei copii sunt conturați în tușe clare,
contrastante, care îi individualizează tipologic.

În mod concret, Tata, fostul nomenclaturist în
România comunistă, unde ocupase un loc important
“în Cupolă”, înțelege că după decapitare este un om
mort și trebuie să părăsească nu numai arena
politică, ci și patria în care era iremediabil
compromis. El realizase că “totul s-a năruit”, atunci
când în spațiul socotit excedentar al locuinței sale,
cum se proceda sistematic în acea epocă de stalinism

Ingenios se conturează în roman figura mamei,
care dispăruse fizic înainte de începerea acțiunii, așa
ca Nechifor Lipan în Baltagul sadovenian. Planul
fabulos al acțiunii este cel al aparițiilor fantomatice
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a fi aruncată într-o lume despre care învățase la
școală că este una a “putrefacției” capitalismului.
Plecând din România, metamorfoza ce li se cerea
copiilor este una identitară și ea pornește de la
schimbarea numelor, pe care ei o acceptă ajunși la
Madrid, iar la capătul celor 21 zile de călătorie cu
vaporul spre Argentina ei simt că ruptura lingvistică
este definitivă. Și nu era vorba doar de una
lingvistică, desigur! Călătorii după călătorii, de la o
primă parte a copilăriei în plin comunism la alta, pe
care Aleli o întâmpina făcând obișnuitele piruete de
balerină cu un optimism absolut, concentrat în
lozinca “să ne trăim Renașterea.“ Ea vede
imperturbabil doar partea plină a paharului. Alisio,
fratele ahtiat după lectură și fascinat de bisericile
ortodoxe, va avea între prioritățile alese și muzica,
fiind socotit de Doina nu un tont retardat, cum îl
vedea părintele lui, ci, dimpotrivă, un înțelept. Poate
tocmai de aceea, ruptura lui de Tata este inevitabilă.

premonitorii ale mamei cu buze violete. Fiica cea
mare este singura care are parte de aceste întâlniri,
ce par celorlalți de necrezut. Ca totdeauna
călăuzitoare, mama o previne pe Doina că vor avea
de făcut o mare călătorie pentru că în familie
lucrurile merg prost aici, în țara de obârșie. Proiecția
mamei în fantastic se desăvârșește în finalul acțiunii,
unde ea își întovărășește fiica urcând în absolut.
Timpul tulbure al rocadelor istoriei politice este
conștientizat de personajul-pivot, care observă,
reconstituind scene din viața într-o țară comunistă,
în care cititorul recunoaște cu ușurință România (și
acesta este planul cel mai dens imagistic și narativ)
că din biroul Tatălui este ridicat portretul omului cu
mustăți, înlocuit peste tot de un altul, dar nici unul
dintre ei nemeritând o nominalizare în ficțiunea
transparentă alegoric a autoarei. În rememorarea
Doinei, naționalizarea caselor din 1948 face din
proprietarii de mai ieri niște chiriași îndatorați sau
dizlocă familii, care se vor stabili în locuințe mai
modeste, de spaima banilor prea mulți ce se cereau
dați la stat.

Așadar, ca nici-un alt roman al Alinei Diaconu,
Penultima călătorie configurează cele două patrii
ale devenirii scriitoarei, într-o carte modernă de
analiză psihologică scrisă la persoana întâi, cu
rememorarea trecerii unei familii dintr-o orânduire
politico-socială în alta, cu piruete ale memoriei, ce
glisează de la o situație la alta printr-o tehnică
proustiană, fără vreo cronologizare anume. Deloc
întâmplător, cea din urmă instanță este rezervată în
carte Tatălui, într-un subcapitol în care de la bun
început personajul- pivot mărturisește:“nu am idei
foarte clare despre cine a fost Tata ieri și cine e azi.”
Retrospectivele fetei completează ironic imaginea
contradictorie a părintelui ei ca marionetă
comunistă, el cântând prin casă refrenele impuse de
Cupola comunistă, “de parcă ar fi fost cele zece
porunci”. În disecția psihologică pe care i-o face
romanciera, Tata jucase “o mie de roluri, tragice sau
dramatice și foarte rar comice, dacă nu grotești.“ De
fiecare dată, Doina retrăiește starea crâncenă cu care
a părăsit țara alături de părintele ei, care intră în
nirvana libertății cu teama obsedantă că ar putea fi
întors din drum. În drumul spre liberatea mult
râvnită, orașul Paris este un punct axial. Dar, nici
intrarea în noua lume occidentală, care a fost
marcată la apropierea de Paris prin îndemnul
părintelui ca fiii lui “să respire adânc aerul
libertății”, nu este lăsată în seama iluzionărilor fără
o rațiune clară. “Sau poate că Vestul –care până
acum un an se confunda cu Iadul, iar acum se
transformase în Rai-ne amenința arătându-și altă
față, iar fața aceea era cea a unui alt Iad, neașteptat?”
De un anume scepticism lucid, specific
personajului- pivot al romanului ține și modul cum
acesta pune sub lupă pe ceilalți membri ai familiei,
din convingerea că este firesc să-i pătrundă până la
linia de demarcare a minciunii de adevăr. Și ea

O temă adiacentă a romanului este libertatea
cuvântului pe fundalul demonstrațiilor muncitorești
cu lozinci și steaguri, când Aleli devine și ea
pionieră pe baza unui jurământ, de care își amintesc
toții elevii buni ai acelui timp. Neșters în memorie
a rămas și “Marșul inițiaților”! Căzut în dizgrație,
Tata suspectează pe toată lumea și de aceea el își
sfătuiește de acum copiii să păstreze tăcerea:
“Prudență..pereții au urechi în țara noastră. Nimeni
să nu se plângă de nimic. Imaginați-vă că aveți un
lacăt la gură. Vă rog. Mai bine-zis v-o cer.” El se știe
ascultat de Securitate în propria casă, așa că lansează
cu glas tare afirmații de genul “destul cu capriciile
burgheze!”, lăsând să se înțeleagă că admiră “Marea
Țară Vecină“ și că propagă “Istoria Ideologiei
Eliberării“. Cameleonismul personajului are și el o
limită, iar prăbușirea devine inerentă. Tata avea
coșmaruri nocturne și țipetele lui deveniseră o
obișnuință pentru ceilalți locatari ai casei. Fetele îl
percep diferențiat pe Tata, căci Doina nu-l iartă
pentru lipsa de comunicare, tirania și amantlâcul,
chiar și acela devenit o formă a urmăririi lui, pe când
Aleli îl adoră fără rezerve pe “uriaș”. Din situațiile
contradictorii ale peisajului politic exterior se
produce și în celula familială o formă a disidenței
anticomuniste. Disoluția lăuntrică a familiei este,
așadar, o altă temă esențială a romanului Alinei
Diaconu.
Inedită la rândul ei, Doina vrea adevărul despre
ea însăși, acum când se vede obligată să părăsească
ceea ce fusese determinată să creadă a fi raiul
socialismului, cu milioanele lui de marionete, spre
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dorește adevărul curat despre părintele ei, separând
esența de aparențe, iar pentru o asemenea cercetare
introspectivă nu ezită să folosească exact atât timp
cât era necesar, într-un program de lungă durată.
“Era Tata un mare egoist, un naiv sau un nebun? Mia trebuit mai bine de un deceniu ca să întrezăresc,
cu anume obiectivitate, personalitatea Tatei, pe care
apropierea și un fel de afecțiune ciudată mi-o
ascunseseră fără voie.”
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literaturii românești de sertar din perioada
predecembristă, așa cum este romanul Penultima
călătorie, o recomandă pe Alina Diaconu ca un reper
în geografia universală a valorilor beletristicii
contemporane.
Nu ne îndoim că în viitorul apropiat numărul
celor patru volume traduse în limba română va fi
sporit, întrucât scriitoarea înțelege după recenta
vizită dintre 3 și 13 mai 2019, că are și în România
un public-țintă. Neîndoios, este timpul să semnalăm
importanța pentru literatura română contemporană
a unor scriitori cu totul reprezentativi din diaspora
noastră, așa cum este Alina Diaconu de la Buenos
Aires.

Un mod al înălțării și disparității finale într- o
narațiune cu cheie alegorică, realistă și fabuloasă,
documentară și parabolică în același timp. Abia în
acest punct final percepem semnificația titlului dat
de scriitoare romanului ei. O carte care are izul și
consistența tematică revendicardă, specifice

Poeme de
DENISA CRĂCIUN
Moartea ne-a intrat în casă
printr-o carte
Pe locul undei ai murit
stă acum o mobilă înțesată
de cărți și alte nimicuri
o boxă un telefon o stație meteo
o pungă de crochete pentru câini foarte mici
arici șoareci furnici
forfota lor e uneori asurzitoare
mai ales cînd liniștea nu reușește
să străpungă oglinzile

Dreptul neprimirii
Atâta răcoare răzbate din ugerul nopții
crăpată ca un bob de strugure prea copt
luna apune
când moare un câine moare și un înger

așa este moartea ne-a intrat în casă
printr-o carte
frunzărită de vântul de vest
din pricina lui orfană de coperți
cartea avea metereze
în dotare
turnuri galerii subterane
șalupe
dar nici o vestă de salvare

Adăpostiți de neclintire
tu și îngerul vă cereți deodată dreptul
neprimirii în accelerate trenuri clipesc
nu pleoapa voastră sărată de zăpadă
de zăpadă n-ar fi cu toții am orbecăi
cu fețele pătate de sângele lumii
prin ungherele casei unde soarele nu intră decât
prin oglindă
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Dragoş Niculescu
1. Activism şi pasivism axiologic în abordarea idealităţii
valorice la Max Scheler şi Nicolai Hartman
emoţional-intuitivă. La Hartmann deci, valoarea are
“o fiinţă în sine”, a cărei primă funcţie identitară nu
este nici “valabilitatea” ei (Rickert), nici “esenţa
intenţională” (Scheler), ci idealitatea ei ontologică,
ca “fel al existenţei” sale, propriu şi distinct.
Concepţia hartmanniană are ca obiect idealul valoric
pur, diferit de al omologilor săi anteriori, precum
esenţa, logicul, abstractul, idealul văzut ca idee
platoniciană.

Ceea ce este interesant de remarcat la Max
Scheler este faptul că tocmai el – axiologul care din
punct de vedere al conceptului de autonomie a
valorii duce semnificaţia profundă a acestei idei la
esenţa ei originară şi funcţională, care este
transcendentul Divin şi Iubirea – introduce tema
existenţei în cîmpul filozofic al unei discipline
precum metaaxilogia şi metaetica, deci a unei
discipline exterioare, a unei discipline-studiu, el,
filozoful care pătrunde în zona cea mai intimă a
obiectului viu al valorii, zonă care este cea a
“intuiţiilor emoţionale apriori”, din cadrul
absolutismului ontologic al valorii, pe care îl susţine
în calitate de context al unui resort numit “mişcare
a iubirii”. Interesantă polaritatea contrastantă a
acestei situaţii; ea vorbeşte de fapt despre
complexitatea reflexivă a unui gînditor care
realizează o separare importantă de absolutismul
normativ al lui Lotze, Windelband şi Rickert şi
care, prin propunerea unei metateorii globale a
valorii, se oferă disponibil de critică ştiinţifică
riguroasă, în acelaşi timp în care, cu ochii ridicaţi
înspre cer şi înăuntrul sufletului, ţine în mînă
lumînarea aprinsă a credinţei şi Iubirii. Privite ca
“esenţe ideale”, ca “obiecte ale intuiţiilor emoţionale
apriori”, valorile, la Max Scheler, leagă printr-un fir
energetic special obiectul unei protoconştiinţe, care
ne-a fost dăruită, cu puterea caldă a Hiperconştiinţei
celeste care ne pătrunde şi ne potenţează fiinţa.
Străbătute de “simţirea valorică”, metaaxiologia şi
metaetica propun să acopere şi să îndestuleze
teoretic distanţa dintre abordarea categorială
particulară şi izolată a valorii şi înglobarea ei
diseminant-fertilă într-o articulare metafizică a
cunoaşterii fundamentului lumii.

Raportul dintre concepţia lui Scheler şi cea a lui
Hartmann, pînă la urmă, nu este nicidecum fundată
pe o diferenţă de gen proxim – din acest punct de
vedere, idealitatea valorii este aceeaşi, fie că
îmbracă forma profundă a esenţei, adică esenţă
secundă derivată din esenţa primă, matriceală,
divină, ca la Scheler, fie că îmbracă forma eterică a
idealitaţii pure, ca la Hartmann –, ci de diferenţă
specifică: prin susţinerea elementului aprioric, care
este (pre)”dispoziţia”, pe cale intuitiv-emoţională,
de valoare, Scheler luminează o caracteristică activă,
funcţională, aproape fenomenală a idealităţii
globale, dar inactivă, îngheţată în constelaţia ei
eterică şi necontactuală, la Hartmann. În cadrul
aceluiaşi gen al idealităţii ontologic-critice, diferenţa
specifică a raportului Scheler-Hartmann este dată de
diferenţa dintre particularul ideatic activ, potenţator,
definibil şi generalul ideatic global, dar inactiv. Din
acest punct de vedere, credem că se comite în plan
analitic comparativist o greşeală în considerarea
superiorităţii hartmanniene pe baze evaluatorii
cantitativiste, dacă ne putem exprima astfel în sfera
idealului axiologic. Considerăm, din contră, că
viziunea hartmanniană, deşi ulterioară cronologic
celei scheleriene, este integrant inclusă acesteia din
urmă, care tocmai în baza consubstanţializării ei de
fond, îşi permite precizări precum operarea cu
conceptele de esenţă şi de strat aprioric predisponibil
şi general valabil. În urma acestei estimări, rezultă
invers, superioritatea viziunii teoretice a lui Scheler
asupra celei a lui Hartmann.

“Ontologia critică” a lui Nicolai Hartmann
lucrează cu “sfere”, separă “sfera ideală a fiinţei”,
de factură platoniciană, de “sfera reală” a ei, poziţie
prin care Hartmann se distanţează de fenomenologia
lui Scheler. Iar faţă de Rickert, la care principiul
cunoaşterii constă în “recunoşterea de valori sau
respingerea de valori”, deci se referă la calitatea
valorii, la Hartmann, cunoşterea valorii nu îi vizează
calitatea, ci natura “în sine”, o natură independentă
de calitate, a cărei cunoaştere nu este intelectualreflexivă, ci, în continuarea lui Scheler,

2. Valoarea, ca relaţie funcţională subiect – obiect
în cadrul concepţiei axiologice a lui Petre Andrei
şi Tudor Vianu. Completitudine logicoepistemologică, dar şi deficit metafizic
La acest punct insistînd, părerea lui Petre Andrei
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Oare, paradoxal, acuitatea găsirii unei explicaţii
funcţionale de mijloc, aflată între obiect şi subiect,
nu îndepărtează, prin proiecţia severă a cadrului
operator logic, conştiinţa de transcendenţa tutelară
a idealităţii oricărui demers al spiritului? Oare iluzia
aflării întregului nu retează nemilos vraja căutării
acelui mister care ascunde, fără greş, adevărul? Noi
credem că da. Petre Andrei apare complet, însă
nestrăbătut de fior metafizic, străin de irizarea
selenară a întunericului ceresc.

– alături de Tudor Vianu, unul dintre cei mai mari
constructori români de sistem axiologic, care
priveşte valoarea ca relaţie funcţională între subiect
şi obiect – asupra insuficientului preformism
psihologic al valorii schelerian reprezintă, desigur,
o părere evoluată, relaţia funcţională dintre subiect
şi obiect aplicîndu-se valorii ca fenomen, spre
deosebire de accepţiunea valorii în forma limitatscheleriană
a
dispoziţiei
psihice.
Complementaritatea, caracterul întregitor al unei
concepţii teoretice ulterioare nu trebuie să se
autovicieze neapărat de slăbiciunea anihilării, doar
pe baza parţialităţii, a adevărului unei concepţii
teoretice anterioare. Cele două concepţii sînt la fel
de valabile, dar inegale ca proporţii (complexitate).
Ba mai mult, concepţia teoretică mai bogată nu
numai că survine ulterior, deci înglobează concepţia
anterioară, porneşte şi de la ea şi o dezvoltă, dar
disipîndu-se în complex, nu mai poate evidenţia cu
atîta pregnanţă aspectul teoretic punctual pe care
cealaltă concepţie teoretică, în simplitatea ei, îl
luminează. Însă Petre Andrei, în esenţă, evaluează
corect: el susţine existenţa dispoziţiei scheleriene
pentru valoare ca fond aprioric potenţator al actului
de valorizare, dar actualizarea concretă a valorii şi
a calităţilor ei depinde de factorul obiectiv,
concluzionînd că valoarea este o relaţie funcţională
care implică atît subiectul cît şi obiectul, subiectul
valorii fiind persoana, iar obiectul fiind lucrul care
deţine valoarea. Această definiţie este apreciată ca
prima definiţie valabilă şi completă dată valorii în
istoria culturii romăneşti şi, foarte probabil, în istoria
culturii universale, reprezentînd o soluţionare care
unifică domeniul psihologiei cu cel al logicii şi
sociologiei valorii, incluzînd elementul intelectual,
afectiv şi voliţional.

3. Valoare şi valorizare la Petre Andrei şi
Benedetto Croce. Graniţa eterică dintre
recunoşterea valorii şi estimarea ei. Echivoc în
recunoaşterea transcendentului
Pe de altă parte, Petre Andrei se ridică
împotriva celor care nu fac distincţia între valoare
şi valorizare, considerînd, pe filieră rickertiană, că
aceştia nu au sesizat domeniul valorii şi nici
însemnătatea valorificării. Referindu-se la teza lui
Benedetto Croce, conform căreia nu există vreo
legătură între procesul de cunoaştere a valorilor şi
cel de valorificare, filozoful român o contestă
categoric, arătînd că există o legătură intrinsecă între
cele două procese. Şi aşa şi este, procesul de
cunoaştere a valorilor determină procesul de
recunoaştere a valorilor, ceea ce nu înseamnă, aşa
cum inutil combate gînditorul, ca cele două procese
să se reducă unul la celălalt – cunoaşterea valorii, la
recunoşterea, estimarea şi utilizarea valorii. Ele
rămîn înrudite, implicite, dar purtătoare şi de
distincţie, mai ales în condiţiile în care, în sens
invers, valorizarea este un proces care în mod strict
nu poate avea loc fără îndeplinirea obligatorie a
cunoaşterii recunoaşterii acelei valori la care se
raportează cele două procese. Putem spune că numai
procesul de cunoaştere a principiilor valorice
generale, educarea cu el, stăpînirea lui în cele din
urmă pot conduce la aplicarea sa în recunoaşterea şi
estimarea valorilor particulare, la cunoaşterea
recunoaşterii acestora. În concluzie, depăşindu-l pe
Petre Andrei şi situîndu-ne la pol opus părerii lui
Croce, afirmăm că interferenţa celor două procese
este atît de puternică, zona de simultaneitate este atît
de coincidentă, încît cu greu se pot face delimitări
identitare, graniţa dintre recunoaşterea valorii şi
estimarea ei fiind transparentă şi aproape eterică.
Prin această abordare se evită problema riscului
căderii în psihologism gnoseologic şi axiologic sau
alunecării în utilitarism axiologic.

Iniţial aderent neokantienilor, care repudiau
psihologismul lui Windelband şi Rickert, Petre
Andrei se dedică logicismului, afirmînd că logica
este “adevăratul şi singurul punct just de întemeiere
a valorii”. Pentru ca, în final, să considere şi chiar
să postuleze primatul absolut al valorii în sfera
gîndirii şi cunoaşterii, valoarea fiind imanentă şi
obligatorie oricărui act cognitiv. Petre Andrei
fixează astfel liniamentele solide ale unei
argumentaţii logico-epistemologice care se
îndepărtează de obiect, dar şi de interpretările
autonomiste, impunînd o abordare raţională a
problematicii valorii, centrată pe asimilarea valorii
ca element logic principal al cunoaşterii umane. Cu
atîta precizie şi logică, Petre Andrei ne apare însă ca
rece, fixator de rapoarte exacte, partizan şi
constructor pe tărîmul completitudinii judicative.
Oare dezideratul atingerii unei definiţii globale şi
integratoare nu îşi conţine slăbiciunea în însăşi
cerbicia şi chiar cutezanţa gestului de a-l îndeplini?

Plecînd de la structura logic-formală a
cunoştiinţei, concepută de Kant, care omite, după
părerea lui Petre Andrei, în mod involuntar valoarea,
trecînd prin idealismul lui Windelband şi Rickert şi
separaţia netă a valorii de realitatea gîndită de
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4. Valorizarea aplicată

Frischeisen-Köhler, Diltey, Wundt, filozoful
român se pronunţă categoric în afirmarea
superiorităţii bogăţiei şi complexităţii realităţii, ca
obiect al cunoaşterii, asupra valorii, care îi serveşte
ca mijloc. Ambiguitatea însă rămîne. Petre Andrei
depune eforturi de a ieşi din ceaţa unei problematici
care se încăpăţînează să rămînă un cerc închis. El
simte existenţa transcendentului în valoare, dar
parcă o cheiţă lăuntrică, o tendinţă irepresibilă către
logic, poate o teamă subconştientă de forţa
copleşitoare a acestui Absolut îi roteşte un resort
interior care îl tot îndepărtează de pronunţarea lui
categorică, ducîndu-l adeseori la contradicţii interne,
la jumătăţi fragile de măsură, în pofida lucidităţii de
care dă dovadă în judecăţi. Iată un exemplu: pe de o
parte fiind de acord că valoarea ultimă este divinul,
deci transcendentul, pe de altă parte, pentru el
valoarea nu mai e transcendentă, ci transcendentală.
Sub orice accepţiune am utiliza termenul
“transcendental”, fie riguros kantian ca apriorism,
fie ca drum transcategorial către transcendent,
înţeles sub care credem că îl foloseşte filozoful, el
îşi conţine în mod necesar transcendentul; cercul
transcendental rămîne închis. Valoarea, ca valoaremijloc sau ca valoare-destinaţie, sub orice ipostază
ar figura ea, fundează pe transcendentul imanent,
care este valoarea ultimă, recunoscută ca atare, în
sensul de valoare nedeplasabilă în zona realităţii.
Sub acest aspect, bîntuite irevocabil de un
transcendent care nu se lasă îmblînzit, valoareaobiect şi valoarea-proces (valorizarea) suscită o
condiţie faţă de care, în ciuda eforturilor şi
încercărilor de limpezire pe care le întreprinde,
teoreticianul român rămîne, totuşi, echivoc. Iar
explicaţia constă în cercul transcedent închis, care,
constrîngător sau protector, decident sau salvator,
neînţeles sau izbăvitor, nu permite evadarea nici
măcar formală de sub puterea lui. Atîta timp cît Petre
Andrei nu va avea forţa şi curajul susţinerii acestei
capitale certitudini, se va lupta de-a pururi cu
salvarea propriei slăbiciuni. Tocmai acesta este
motivul din cauza căruia definiţia pe care el o acordă
valorificării, în sens de valorizare, suferă de
caducitatea vulgarizării teleologice, prin cuprinderea
noţiunii de scop, de plasare finală a valorii în
domeniul utilului. Şi aceasta nu pentru că demersul
menţionat ar fi desconsiderabil într-o abordare
analitică non-materială – din contră, el există şi
rămîne valabil în orice fel de abordare –, ci pentru
că valorizarea este, primordial, recunoaştere a
valorii, succesivă cunoaşterii principiilor generale
de recunoaştere valorică, cu aplicabilitate sau nu în
cîmpul practicului obiectual, dar cu aplicabilitate
obligatorie, simplă sau complexă, în etajul
noumenal, al funcţiilor raţionale comparatiste,
analitice, selective şi decizionale.

Ceea ce susţinem deci este că ar fi bine să
utilizăm doi termeni: “valorificare” şi “valorizare”,
cu două înţelesuri aparte. Această distincţie
noţională ar realiza atît o lămurire filozofică în
perimetrul conceptului în sine, cît şi o uşurare
metodologică. Vibraţia termenului “valorificare” ar
trebui să indice utilizarea lui numai sub înţelesul
aplicării valorii unui demers practic, de obţinere a
unui bun, pe cînd “valorizării” i-ar trebui acordat
înţelesul precis de recunoaştere a valorii şi utilizare
a ei cognitivă. Desigur că în cazul creării unui opere
artistice, care este un bun de ordin spiritual şi nu
utilitar, valorificarea capătă aspectul unei valorizări
superior aplicate; spunem astfel că în cazul creării
obiectului artistic avem de-a face cu un proces
axiologic de valorizare aplicată, termen care, în
acest caz, apare ca mult mai adecvat faţă de cel de
valorificare, fie ea şi superioară (spirituală).
Valorizarea aplicată conţine deopotrivă atît virtuţile
cognitive, estimatoare, cît şi pe cele practic
creatoare, care actualizează, materializează, aplică
fenomenal în săvîrşirea obiectului artistic procesul
estimator al valorizării cognitive. “Valorizarea
aplicată” vine să limpezească ambiguitatea rezultată
din existenţa, în cazul produsului spiritual, a ariilor
de suprapunere, de coincidenţă ale celor doi termeni,
să uşureze dificultatea discernerii între ei.
5. Existenţa valorii în istorie
Un capitol care merită atins şi lămurit este cel al
valorilor istorice. Se supun confruntării concepţia
lui A.D. Xenopol, care nu recunoaşte istoriei
valoarea, aceasta fiind relativă şi de natură morală,
atribuind istoriei chiar şi o legitate serială a
succesiunii etapelor, iar pe de altă parte concepţia
lui Petre Andrei, care susţine existenţa valorii în
istorie ca aparţinînd evenimentelor semnificative,
neseriale, particulare dar nu singulare, valoare
privită ca valoare culturală şi în totalitatea ei
subordonată valorii generale, totale – ideal suprem,
principiul şi criteriul adevărat de valorizare a
valorilor, care este “valoarea totală culturală”.
Împotriva conceptului de serie a lui A.D. Xenopol,
P. Andrei se sprijină şi pe concluzia lui N. Iorga,
conform căreia “Legile istorice sînt o localizare
nereuşită a legilor fizice”. Şi acum să vedem cum
stau lucrurile. În privinţa teoriei lui A.D. Xenopol,
a susţine pînă şi bănuiala unei forme de regularitate,
de încercare inefabilă a unei înjghebări de legitate
în dinamica istorică a onticului existenţial global, în
diacronia perpetuă şi inegală, neuniformă a
colectivelor umane atît de variate şi imprevizibile
înseamnă a reduce copilăreşte misterul universal la
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6. Empatia, transcendentul şi valoarea religioasă

prescripţia unui joc ontologic, care, odată cunoscută,
îl închide, îl face inutil, iar pe jucător, pe om, îl
transformă într-o tragică păpuşă, conştientă de-a
pururi de mişcările pe care le vor face, sub sfori,
braţele ei de marionetă sinistră. Acest lucru nu poate
fi acceptat. Există însă o lege deterministă
coordonatoare, Legea Înaltului Determinism
Energetic (Dragoş Niculescu), sau a Regenerării
transcentive, pe care abia noi, acum, am scos-o la
lumină, dar Xenopol nu avea de unde să o ştie şi nu
a intuit-o. Să ne gîndim ce raport de proporţii poate
exista între un determinism cuprinzător a toate
universurile şi sistemele transcentive, printre care
Pămîntul este, şi el, un fir de nisip, şi o serialitate
istorică pămînteană, care, ca un gînd nebunesc,
îngroapă toată ontologia, transcendenţa ontologică,
în incinta carcerală şi psihotică a unui poliedru
regulat! Istoria nu are serie, legitate, omul care o
produce şi o suportă conţine întrînsul o
predeterminare a cărei intenţie nu îi este nicidecum
la îndemîna cunoaşterii lui mediocre; Legea este cea
a profitului energetic spiritual maxim posibil, nu are
la bază neregularităţi, şi în nici un caz nu le relevă.
Taina este prea mare pentru om! O lege subsidiară,
relevată şi omenească, pe care Xenopol crede că o
simte, nu poate exista. Petre Andrei are dreptate să
conteste teoria. La rîndul lui însă, rămîne insuficient
prin incapacitatea despre care am mai vorbit, de
ridicare la transcendent. Desigur că o “valoare totală
culturală” există, dar ce reprezintă ea concret? În ce
spaţiu şi în ce context figurează? Imponderabilă,
autonomă? Cine o vede şi cine o utilizează?
Conceptul lui Petre Andrei nu numai că îşi arogă o
dominanţă suspectă, dar maniera în care el, în
calitate de “valoare totală”, îşi demonstrează
valenţele acţionale, de determinare activă asupra
altor valori istorice, diferite ca natură proprie sau ca
întindere (durată), nu reiese de niciunde. Din nou ne
confruntăm, de fapt, cu aceeaşi slăbiciune internă:
teama ascunsă de afirmare curajoasă a
transcendentului. Cum se poate traduce, ce se poate
înţelege prin “valoare culturală totală”? Se referă la
acoperirea în spaţiu, din punct de vedere axiologic,
a unui segment istoric bine delimitat? Poate că da,
însă jumătatea de măsură rămîne, transparenţa
desangvinată a conceptului ne face să privim prin el
şi să-i depistăm, într-un plan secund, consistenţa
reală în adevărata dimensiune valorică
supraordonatoare, pe care filozoful o evită. Petre
Andrei arată cu degetul un etaj din geamuri, care
poate fi o părere, dar nu întinde braţele ca pentru a
cuprinde grandiosul palat de piatră din care el face
parte. Dacă A.D. Xenopol greşeşte în privinţa
valorilor istorice preferînd coborîrea spre teluric, P.
Andrei greşeşte printr-o ascensiune mereu frîntă la
jumătatea drumului, mereu neterminată.

În privinţa empatiei (Einfühlung) lui Th. Lipps,
P. Andrei specifică foarte corect, cu fineţe, că s-ar
comite o gravă eroare dacă s-ar considera că ea se
reduce la o simplă obiectivare, operată prin
exteriorizarea, prin transferul gîndurilor şi
sentimentelor dinspre subiect către obiect. De fapt,
această operaţie nu este un transfer, o cedare, ci o
disponibilitate activă unificatoare, transfigurantă, cu
efect de contopire a subiectului cu obiectul. Iată cum
empatia, spunem noi, capătă valenţa axiologică
majoră a unei comuniuni harice, depăşeşte domeniul
esteticului filozofic şi devine uniune şi împreunare
sub hristica Iubirii, Împreunare în care cei doi –
subiect şi obiect – cedează, dăruiesc, dar nu pierd,
ci se umplu de duh. Deci, noi considerăm şi
susţinem că empatia nu este un fenomen unilateral,
ci bilateral. Dacă din partea subiectului-fiinţă
transferul psiho-afectiv apare ca firesc, în cazul unui
al doilea subiect nefiinţă, obiect, operă de artă,
transferul din partea lui se face prin acţiunea
transcendentului care, dislocînd cantitatea de Iubire
investită în ea sub forma sentimentelor artistice, o
dispune tangenţei şi contopirii cu dispoziţiile
apreciatoare. În cazul compatibilitaţii celor două
structuri efectele sînt pozitive şi profunde; în cazul
incompatibilitaţii celor două structuri psiho-afective
efectele sînt neutre sau chiar negative, de respingere
sau repulsie. În acest caz, Iubirea dislocată din opera
de artă nu mai devine producătoare, şi are
capacitatea de întoarcere şi îngheţare în obiect.
Reflexul filozofic al lui Petre Andrei este de a
răspunde oricărui stimul extern prin gest judicativ
de natură logică. Reflectînd asupra caracterului
general uman al valorii religioase, filozoful găseşte
că mecanismul care explică această generalitate nu
poate fi decît unul logic raţional, un mecanism care
întemeiază valoare în sine însaşi. Iar acest mecanism
are la bază cauzalitatea, funcţie care îşi depăşeşte
capacitatea operatorie din imanent şi urcă în
transcendent, contribuind acţional la transfigurarea,
consolidarea şi motivarea condiţiei ontologice a
umanului în universal. Deşi astfel, pe temeiuri
logice, el găseşte explicaţia valabilităţii generale a
valorii religioase, rămîne totuşi neclar sensul acestei
cauzalităţi, pe care el o introduce ca funcţie
operatorie relevatoare a elementelor obiectivintelectuale ale religiei, separate de cele
subiectiv-individuale, care întemeiază fenomenul
religios pe principii psihologice. Asertînd-o numai
teoretic nu este suficient. Vectorul ei determinist
trebuie descris limpede, spaţiul logic pe care el şi-l
pretinde trebuie să-şi aibă precizia internă de
deplasare între propriile puncte cardinale; agentul
(subiectul) acţional şi destinatarul trebuie descrise,
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conştiinţei apetente. În acord cu aceasta, respingînd
concepţia autonomiştilor, Tudor Vianu formulează
teza inversă, a anteriorităţii dorinţei faţă de valoare.
El afirmă: “valoarea urmează dorinţei, aşa cum orice
obiect urmează actul care o cuprinde”. Critica lui
Petru Comarnescu asupra tezei vizează aspectul de
neinferenţă a valorii din actul cuprinzător al dorinţei
şi, pe cale de consecinţă, extracţia de natură diferită
a valorii din dorinţă; în opinia lui, actul de
cuprindere al dorinţei ar trebui să se aplice asupra
altui obiect, “mai complex şi mai spiritualizat”, o
formă de conştiinţă sau o intuiţie de mare putere, aşa
cum vede, de exemplu, Scheler că stau lucrurile. Cu
alte cuvinte, Petru Comarnescu pretinde că sesizează
slăbiciunea tezei lui Vianu în confundarea
succesiunii temporale – anterioritatea dorinţei faţă
de valoare – cu legitatea unei cauzalităţi axiologice,
ba mai mult, cu o cauzalitate în care efectul –
valoarea – conservă calităţile naturale ale cauzei –
dorinţa –, în locul unor salturi calitative, a unui plus
evolutiv. Cu rafinamentul care îi caracterizează stilul
şi opera, Vianu demontează obiecţia, afirmînd că: 1.
între dorinţă şi valoare el nu susţine existenţa unor
raporturi similare celor cauzale, fapt dovedit de
posibilitatea rămînerii dorinţei ca termen suspendat,
a neajungerii dorinţei la obiectul axiologic care este
valoarea, precum şi 2. posibilitatea îndreptării
acţionale a dorinţei către un obiect axiologic
nonvaloric, dorinţă pe care el o numeşte
“inaxiologică”. Pertinenţa replicii lui Vianu scuteşte
de orice comentariu.

fixate neechivoc, conţinutul de fond al discursului
formal trebuie scos la lumină, pentru a nu rămîne
doar o impresie sau o iluzie. Şi aceasta este valabil
pentru orice discurs filozofic, expozeul filozofic în
genere suferind de meteahna vaguităţii formalistice;
în cazul existenţei reale a conţinutului ştiinţific solid,
ponderabil, explicarea lui prin discursuri alunecoase
şi netranzitive, interesate stilistic în sens academic
sau manierist îl opacizează. De aceea, în cazul
cauzalităţii logic-raţionale aplicată valorii religioase,
se cuvine o precizare care nu suportă alternativă: la
baza unui determinism transcendentist (v. Teoria
Înaltului
Determinism
Energetic,
Dragoş
Niculescu), originar şi finalist teocentric, realizat
prin crearea, dezvoltarea şi recuperarea potenţialului
spiritual al fiinţei umane (pe Terra; a altor fiinţe, pe
alte planete, în alte civilizaţii) individuale şi
distincte, nu poate sta decît Cauzalitatea
transcentivă, a cărei emanaţie şi funcţionare
continuă are ca punct declanşator şi întreţinător
Fiinţa Divină, ca mijloc şi agent de realizare – fiinţa
umană, iar ca destinaţie finală recuperatoare, ciclic
Regeneratoare şi Integratoare, din nou, Entitatea
Divină. În cazul acestei globale Cauzalităţi
transcentive, aparţinătoare globalului Înalt
Determinism Energetic universal, perspectiva unor
simple cauzalitaţi raţionale logice, care ar lega omul
de divin, funcţionînd în energetica existenţială
relevată, fenomenală (Flux transcentiv, v. TÎDE), nu
poate avea decît pretenţia unui statut ontologic
cognitiv, care nu îndeplineşte însă determinantele
dinamice şi configurante specifice unei cauzalităţi
propriu-zise. Riscant, dacă nu chiar impropriu a
atribui unui fenomen psiho-afectiv precum trăirea
întru valoarea religioasă, precum înţelegerea şi
asumarea intimă a acesteia ca valoare transcendentă
decisivă, virtuţile acţionale ale conceptului filozofic
determinist de cauzalitate. Căci Petre Andrei nu se
referă la practica religioasă, la exercitarea cultului
religios de către fiinţa înduhovnicită, ci doar la
aproprierea statică, mentală şi afectivă a valorii
religioase. Şi chiar dacă ar fi vorba, în acest subiect
axiologic, şi de practica religioasă, termenii
gestaltici ai unei cauzalităţi efective, logic-riguroase
sînt nelămuriţi. Cu toate acestea, Petre Andrei
creditează valoarea religioasă aşa cum se cuvine, cu
statutul suprem, supraordonator (în sens integrativ)
în sistemul ierarhic al valorilor, considerînd-o ca o
unitate a elementelor afectiv şi raţional, individual
şi social.

8. Despre postularea categoricei idealităţi a
valorii faţă de real
Alta ar fi fost greşeala de fond pe care ar fi
făcut-o filozoful într-o perioadă de început,
nematurizată a gîndirii sale, dacă nu ar fi corectat-o
ulterior, cînd echilibrul experinţei, al contactului
îndelungat cu realitatea şi profunzimea estetică a
artei au temperat elanul idealist: anume postularea
categoricei idealităţi a valorii faţă de real: “Ceea ce
participă la valoarea estetică nu sînt lucrurile şi nici
acţiunile, ca nişte date ale experienţei practice, ci
aparenţa lor”. Ulterior, filozoful conectează
imponderabila valorică bănuită anterior, aşa cum
este firesc, la suporturile reale şi personale. Ciudat
rămîne faptul că, în eroarea pe care, totuşi, a emiso, cu subtilitatea gîndirii sale aplicată analitic atîtor
contexte estetice, el nu sesizează pericolul
declanşării, prin această părere, a unei fundamentale
şi grave mutaţii în natura esenţială a valorii. Căci
desprinderea valorii de orice suport real oferit de
empiric, transformarea ei fantomatică într-o iluzie
(“aparenţă”) nu duce numai la o condamnare a
valorii la un statut neidentitar, ci, ipso facto, la
pierderea specificităţii ei formale şi la generalizarea

7. Noncauzalitatea raportului dorinţă – valoare
Axiologii autonomişti, văzînd în valori esenţe
ontologice, consideră că acestea ar fi anterioare
actelor care le cuprind, inclusiv dorinţei. Filogenetic
însă, valoarea este o cucerire relativ tîrzie a
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nedistinctă, omogen proliferativă a conţinutului său
ontologic. Situaţie în care valoarea ar căpăta
aspectul ideatic al unui nor uriaş, identic în toate
punctele şi direcţiile sale, care ar apăsa înfricoşător,
permanent asupra structurilor sufleteşti şi raţionale
intenţionale, asupra celei mai incipiente apetenţe,
asupra insesizabilei tendinţe acţionale, productive.
Nu ar mai exista nici valoare, nici valori, nici
gesturi, şi, prin aceasta, ajungîndu-se la inevitabila
reducţie finală – nici civilizaţie. Adică, în primul
rînd, nici oameni. La această deşertică viziune se
poate veni cu un singur contraargument: valoarea
religioasă. S-ar putea susţine, într-o abordarea
profană şi mediocră, că valoarea religioasă, în speţă
transcendentul divin, este singura excepţie, singura
valoare reprezentantă a idealitaţii pure, dăinuind şi
veghind dintr-o dimensiune desprinsă absolut de
orice formă de suport, material sau personal,
aparţinînd realului. Tocmai aici s-ar comite cea mai
mare greşeală. Valoarea religioasă este singura
valoare al cărei statut nu se analizează prin raport
simplu şi unidirecţional, căci abordarea ei este
dublă, pe de o parte transcendentul fiinţînd ca
proiecţie transfiguratoare a condiţiei umane
particulare în universal, caz în care transcendentul
îndeplineşte funcţia abstract-simbolică de model
existenţial personificat şi activ, iar pe de altă parte,
divinul transcendent, fiinţînd într-o dimensiune
ontică concretă, din care îşi exercită rosturile
creatoare, întreţinătoare şi coordonatoare în liniile
de forţă, energetic-spirituale ele unui Plan uriaş şi
perfect, în cadrul căruia, pe Pămînt, fiinţa umană
reprezintă valoarea şi agentul executoriu. În cazul
valorii religioase, analiza este deci bidirecţională. Se
observă că luăm în discuţie nu numai transcendentul
ca plăsmuire a fiinţei umane, prin care aceasta tinde
permanent să-şi universalizeze şi perfecţioneze
propria condiţie – concepţie reducţionistă promovată
de anumiţi filozofi care îşi deghizează lipsa de tărie
în afirmarea hotărîtă a deităţii, a autonomiei sale
suverane de Fiinţă Absolută, prin clamarea “lucidă”
a unei sacralităţi imanentiste extrem de îndoielnice,
originate exclusiv în om şi în conştiinţa lui
proiectivă – ci şi în sens invers, descendent, interesul
cauzal Înalt Determinist al unui transcendent divin
concret, entitiv, viu şi acţional, interes care învăluie,
conduce şi valorifică, de sus în jos, fiinţa umană.
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Gheorghe Glodeanu
Între real și imaginar
Chiar dacă în plin postmodernism s-ar părea că
și-a pierdut apetitul pentru fantastic, literatura
franceză a dat câțiva dintre cei mai importanți
reprezentanți ai genului. Sub acest aspect, este
suficient să amintim câteva nume de referință:
Charles Nodier, Honoré de Balzac, Victor Hugo,
Prosper Mérimée, Gérard de Nerval, Jules Amédée
Barbey dʼAurevilly, Villiers de lʼIsle-Adam,
Théophile Gautier, Lautréamont, Guy de
Maupassant. La aceștia se adaugă o întreagă pleiadă
de nume mai puțin sonore, care vin să întregească
fascinația irezistibilă pentru imaginar a scriitorilor
francezi din secolul al XIX-lea. Ce a reprezentat
această literatură putem afla din antologia realizată
de către Irina Mavrodin în 1982, intitulată Proză
fantastică franceză. Fiecare din cele trei volume
poartă un titlu semnificativ, conferit de câte o
capodoperă a genului: Elixirul de viață lungă,
Mâna fermecată și Moarta îndrăgostită.
După cum se precizează în Nota asupra ediției,
cele trei volume ale antologiei cuprind o amplă
culegere din proza fantastică franceză a secolului al
XIX-lea. Selecția a ținut cont de valoarea operelor,
ea reunind „toți scriitorii ce reprezintă nume de
primă importanță pentru proza fantastică franceză”.
Unii autori figurează doar cu un text reprezentativ,
în timp ce alții sunt prezenți cu mai multe texte de
referință. Creațiile fiecărui prozator sunt precedate
de o scurtă notă introductivă ce cuprinde
principalele date biobibliografice și oferă câteva
informații legate de crezul artistic. În marea
majoritate a cazurilor, Irina Mavrodin a evitat
fragmentarea, acceptând-o doar în acele cazuri în
care scrierile de dimensiuni ample permit acest
lucru. Este vorba de selecțiile ce îi vizează pe
Jacques Cazotte, Gérard de Nerval și Lautréamont.
Autorii au fost incluși în antologie ținând cont de
ordinea cronologică a scrierilor lor.
Deosebit de importantă este și Prefața lucrării,
în care se precizează principalele criterii teoretice
care au dus la alegerea textelor. Irina Mavrodin
pornește de la ideea că orice antologie este rezultatul
unui amplu proces de selecție. Culegerea ideală este
aceea care este în măsură să șteargă urmele muncii
prin care ea s-a zămislit, reflectând în mod coerent
întregul de la care s-a pornit. În ciuda eterogenității
părților, textele încep să comunice între ele, intrând
într-o misterioasă relație de intertextualitate.
Realizarea unei antologii de proză fantastică

presupune recunoașterea existenței unui „gen”
fantastic sau a unei modalități specifice mai multor
texte literare prin care acestea aparțin unei serii
tipologice comune. Nu sunt ignorate nici problemele
de teorie literară cu care s-a văzut confruntată
autoarea, unele texte antologate oscilând între
statutul de proze fantastice și cel de poeme
fantastice. Este cazul unor scrieri semnate de
Nerval și de Lautréamont.
Asemenea celorlalți teoreticieni ai genului, Irina
Mavrodin și-a pus problema dificultății definirii
literaturii fantastice. Exegeta remarcă faptul că, deși
este vorba de un concept foarte vehiculat, nu există
încă un consens ferm în ceea ce privește conținutul
acestuia. Lucrurile nu sunt chiar atât de
surprinzătoare, deoarece nu există un acord perfect
nici în privința definirii altor concepte precum
realismul sau romantismul. Istoricii și teoreticienii
literari au remarcat faptul că sintagma „literatură
fantastică” desemnează o mare diversitate de opere
literare, punerea lor laolaltă părând mai puțin
justificată în cazurile extreme. De aici imprecizia
termenului, dar și dificultatea de a-l defini. Cu toate
acestea, tentativele de a circumscrie literatura
fantastică au fost numeroase, exprimând dorința de
a face ordine într-un domeniu insuficient elucidat.
La fel ca în cazul altor concepte, s-a procedat la o
abordare sincronică și diacronică, relevându-se
diferitele conținuturi ale termenului de-a lungul
timpului. Irina Mavrodin observă că întrebuințarea
noțiunii de „fantastic” pentru a desemna anumite
opere literare este de dată relativ recentă. Ea se
impune în literatura europeană la sfârșitul secolului
al XVIII-lea, desemnând un nou tip de povestire
care va cunoaște un succes deosebit în secolul al
XIX-lea. Înainte de toate, exegeta simte nevoia să
precizeze analogiile și opozițiile existente între
fantastic și miraculos. Pentru a marca distanța dintre
cele două domenii, ea menționează ce fel de opere
intră în sfera miraculosului. Este vorba de acele
creații în care prevalează „efectul de imaginar”:
legendele, miturile, călătoriile imaginare, utopiile,
literatura SF etc. Tot aici pot fi incluse legendele
celtice, care reprezintă sursa romanelor curtenești
medievale, străvechile legende și povești populare,
poveștile cu draci, sfinți și îngeri, elementele de
mitologie greco-romană, dar și misterele și
miracolele medievale. Criticul literar ne mai
avertizează că există atât un miraculos păgân, cât și
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izgonit. Criteriul verosimilului legat de teoria
„rupturii” ordinii unui univers coerent și inteligibil
prin irupția elementului supranatural a fost
principalul criteriu în realizarea antologiei Irinei
Mavrodin. Tranziția de la „real” la „miraculos”
trebuie să se facă pe nesimțite, prin acumularea lentă
a unor detalii, surpriza puternică provocată de
această trecere fiind rezultatul unor modificări
minime. Trecerea de la planul real la cel miraculos
se realizează prin recursul la logică, precizie, la
detalii verosimile, exacte. Acest realism este în
măsură să asigure contrastul dintre cele două
domenii incompatibile, realul și supranaturalul. Cu
alte cuvinte, efectul fantastic este elaborat în mod
minuțios de către scriitor. Pe lângă exigența de
verosimil, cea de realism a constituit un reper major
în alcătuirea antologiei realizate de către Irina
Mavrodin. Acesta este motivul pentru care se acordă
o importanță deosebită scrierilor lui Prosper
Mérimée, care se caracterizează tocmai prin știința
trecerii de la real la supranatural. Nu de la real la
fantastic – precizează exegeta –, deoarece fantasticul
este tocmai raportul (o ruptură, un divorț) dintre real
și supranatural. Vorbind despre supranatural, se
precizează că este vorba de un supranatural care are
o existență subiectivă, iluzorie, efect al unui raport
de incompatibilitate.
În continuare, se insistă pe ideile vehiculate de
către Tzvetan Todorov în lucrarea de referință
intitulată Introducere în literatura fantastică. În
viziunea cunoscutului teoretician literar, fantasticul
rezidă în ezitarea eroului povestirii (și implicit a
cititorului) în privința naturii evenimentelor
înfățișate. Dacă întâmplările pot fi explicate prin
cauze naturale se ajunge în sfera straniului, iar dacă
se optează pentru o explicație supranaturală, se
pătrunde în sfera miraculosului. Ezitările cititorului
și ale eroului sunt considerate esențiale pentru
manifestarea fantasticului. Problema este, însă, că,
în viziunea lui Todorov, relatarea se încheie printr-o
certitudine, ceea ce aduce cu sine îndepărtarea de
fantastic. Din păcate, această teorie nu funcționează
și în cazul narațiunilor cu final deschis, când nu se
risipește misterul asupra naturii întâmplărilor. Deși
ingenioasă, concepția lui Todorov se dovedește
vulnerabilă, imperfectă, concluzia fiind aceea că nu
există o teorie infailibilă a genului. De aici și
dificultatea selecției textelor reprezentative. Drept
concluzie, Irina Mavrodin reține faptul că „ruptura”
instaurată în real prin „intruziunea brutală a unei
anormalități” reprezintă principalul parametru ce
definește genul fantastic în viziunea teoreticienilor
francezi. În funcție de această constantă, manifestată
mai mult sau mai puțin intens, este realizată și
această antologie.
După ce trece în revistă principalele teorii din

unul creștin.
În continuare, Irina Mavrodin insistă pe
principalele definiții vehiculate în sfera
fantasticologiei. În ciuda diversității aparente a
opiniilor, se poate observa că pozițiile sunt relativ
apropiate. Înainte de toate, teoreticienii genului
relevă diferențele existente între fantastic și
miraculos. Ele pot fi constatate deja la sfârșitul
secolului al XVIII-lea, când s-a constatat existența
unui „fantastic verosimil”, diferit de sfera
miraculosului. În viziunea lui Charles Nodier,
„povestirea fantastică adevărată” „zguduie adânc
inima fără să sacrifice rațiunea”. În plus, ea cere o
artă lucidă, în care efectele sunt calculate cu o
precizie matematică. Comentând particularitățile
literaturii fantastice, Irina Mavrodin menționează
faptul că literatura „miraculosului” aparține de sfera
sacrului, în timp ce literatura fantastică ține de cea a
profanului. Studiile de fantasticologie au fost mereu
preocupate de relevarea diferențelor dintre fantastic
și miraculos. Spre deosebire de acesta din urmă care
„construiește un univers heterogen în raport cu
universul real și fără comunicare cu el”, fantasticul
reprezintă, dimpotrivă, „intervenția brutală,
surprinzătoare, a elementului în viața de toate
zilele”. Potrivit lui Roger Caillois, unul din
teoreticienii de marcă ai genului, spre deosebire de
„feeric”, fantasticul creează „un univers miraculos
ce se opune lumii reale fără a-i distruge coerența”.
El reprezintă o „agresiune”, „un scandal, o ruptură,
o irupție insolită, aproape insurmontabilă în lumea
reală”, „o ruptură a ordinei recunoscute, o irupție a
inadmisibilului în sânul inalterabilei legalități
cotidiene”. Irina Mavrodin rezumă opiniile unor
autorități în materie, precum: Pierre-Georges
Castex, Claude Roy, Marcel Brion, Roger Caillois,
Louis Vax, Marcel Schneider, Tzvetan Todorov.
Desigur, între timp au apărut numeroase alte lucrări
de referință, fără ca perspectivele asupra
fantasticului să se schimbe în mod radical.
De regulă, fantasticul este văzut ca o ruptură a
coerenței universale. El reprezintă o agresiune
interzisă, amenințătoare, care subminează
stabilitatea unei lumi ale cărei legi erau considerate
drept riguroase și imuabile. După cum precizează
Roger Caillois, este vorba de imposibilul survenit
pe neașteptate într-o lume din care el este izgonit
prin definiție. Pentru Claude Roy, fantasticul
alcătuiește o „ruptură în cadrul ordinii naturale”. În
viziunea lui Louis Vax, el este o „ruptură a
constantelor lumii reale”. Incompatibilitatea dintre
real și supranatural se manifestă doar într-un spațiu
din care a dispărut credința în supranatural. Este
vorba – precizează Irina Mavrodin – de spațiul
Europei moderne, în care s-a impus o concepție
științifică și rațională, din care supranaturalul a fost
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lucrurile, toți acești poeți (care au scris și proză sau
poeme în proză de foarte bună calitate) ar fi putut
intra în antologia de față. Cu toate acestea, Irina
Mavrodin nu se oprește decât la Nerval și la
Lautréamont.
În a II-a jumătate a secolului al XIX-lea, în mod
treptat, prestigiul deosebit de care s-a bucurat E.T.A.
Hoffmann se atenuează, lăsând locul unei alte
influențe extraordinare, cea a lui Edgar Allan Poe.
Celebrul scriitor american devine cunoscut pe
teritoriul francez prin intermediul traducerilor
realizate de către Charles Baudelaire.
În această etapă, există și autori precum Gautier
și Mérimée care s-au afirmat deja în intervalul 18301850, dar care își elaborează câteva din operele lor
majore în cea de a doua perioadă din evoluția
genului. Pe lângă ei, se impun și câteva nume noi
precum Barbey dʼAurevilly sau Erckmann-Chatrian.
Irina Mavrodin nu ignoră nici tendința fantasticului
de a se delimita de alte forme limitrofe, precum
miraculosul sau literatura SF. Totul în funcție de
criteriul verosimilului, care apropie fantasticul de
literatura realistă. Nu întâmplător, aproape toți
maeștrii nuvelei fantastice sunt și reprezentanți de
seamă ai esteticii realiste.
Realizatoarea antologiei menționează că o parte
a literaturii fantastice caută un suport verosimil în
stări de conștiință excepționale precum visul,
halucinația, percepția modificată. Este vorba de un
„fantastic interiorizat”, adică de o proză de factură
psihologică, „ce ar putea fi adecvat analizată și în
funcție de o explorare a fenomenologiei percepției”.
Este vorba de o literatură care relativizează viziunea
și care anticipează tehnicile narative moderne,
specifice secolului XX.
Cea de a treia etapă din evoluția prozei fantastice
franceze se derulează în perioada 1881-1900. Este
vorba de un fantastic puternic interiorizat, așa cum
se manifestă el în nuvelele lui Guy de Maupassant.
Tot mai mult, „efectul de imaginar” este substituit
cu un puternic „efect de real”. Povestirea fantastică
devine acum tot mai mult un document, „o relatare
exactă a unor stări de conștiință excepționale, dintre
care unele mimează patologicul, se află la limita lui
sau chiar în plină patologie (sublimată, să nu uităm
nicio clipă acest lucru, prin însuși actul literar)”.
Supunerea la regula verosimilului se dovedește tot
mai accentuată, spre deosebire de speciile
„miraculosului”, care continuă să asculte de legea
neverosimilului. Excesul de realism poate submina
identitatea însăși a genului fantastic, care devine tot
mai mult un document psihologic, având tendința de
a se confunda cu proza realistă. Pe lângă
Maupassant, un alt nume important al prozei
fantastice din această perioadă este Villiers de lʼIsle
Adam.

sfera fantasticologiei, Irina Mavrodin simte nevoia
să reconstituie principalele momente din evoluția
prozei fantastice franceze în secolul al XIX-lea. În
esență, exegeta își asumă periodizarea propusă de
către Jean Pierrot în lucrarea intitulată Merveilleux
et fantastique. Criticul francez identifică trei
perioade distincte în evoluția genului pe parcursul
secolului al XIX-lea.
Prima etapă este cea romantică, desfășurată între
1830 și 1850. Este vorba de perioada afirmării
depline a curentului romantic, impunerea literaturii
fantastice realizându-se după o lungă și lentă
evoluție pe parcursul secolului al XVIII-lea. Un
impuls important a fost dat și de traducerea în limba
franceză a creațiilor lui E.T.A. Hoffmann, care s-au
bucurat de un uriaș succes de public. Nu sunt
ignorate nici ecourile „romanului negru”, aflat și el
în vogă în epocă. În ciuda acestor influențe,
fantasticul se impune odată cu afirmarea esteticii
romantice, fiind un produs al acesteia. Marele
precursor al genului în literatura franceză și primul
autor de povestiri fantastice este considerat Jacques
Cazotte cu narațiunea intitulată Diavolul
îndrăgostit. Acestuia i se adaugă o serie de autori
precum Charles Nodier, Honoré de Balzac,
Théophile Gautier și Prosper Mérimée, care
contribuie din plin la impunerea noului gen în
Franța. Autorul reprezentativ este considerat
Mérimée, ale cărui creații ilustrează cel mai bine
regulile speciei. Eflorescența fantasticului este
explicată de către Irina Mavrodin prin creșterea
dezinteresului față de literatura tradițională a
„miraculosului”, ale cărei forme au căzut în
desuetudine. Miraculosul mitologiei greco-romane
pierde teren prin refuzul literaturii post-clasice.
Miraculosul creștin este și el abandonat în favoarea
formelor profane ale fantasticului. Chiar dacă
legendele și poveștile cu zâne continuă să își aibă
publicul lor, ele nu pot rivaliza cu noutatea
povestirilor fantastice. Tot acum – remarcă Irina
Mavrodin – apare și o literatură a experiențelor
onirice, a visului și a stărilor psihice excepționale,
uneori chiar morbide. Este o literatură ce anticipează
suprarealismul și care este greu de delimitat în raport
cu fantasticul, motiv pentru care exegeta o include
în cuprinsul antologiei de față. Dintre exponenții ei,
selecția se oprește la Charles Nodier și la Gérard de
Nerval.
Cea de a doua mare etapă din evoluția
fantasticului în literatura franceză se derulează în
perioada 1850-1880. Este vorba de epoca impunerii
unor noi curente literare, precum realismul,
parnasianismul și simbolismul. Asistăm acum la o
importantă revoluție poetică, realizată de autori de
excepție precum Baudelaire, Aloysius Bertrand,
Nerval, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé. Forțând
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Irina Mavrodin remarcă faptul că există o strânsă
corelație între evoluția prozei fantastice franceze și
contextul cultural european al secolului al XIX-lea.
În prima perioadă, sub influența esteticii romantice,
asistăm la existența unor elemente impure, ce țin de
prezența unor genuri limitrofe îndrăgite de către
romantici. Este vorba de poveștile cu zâne și cu
draci, de o întreagă literatură folclorică a
miraculosului creștin etc. Momentul de apogeu al
prozei fantastice ține de etapa a doua, în care se
cultivă o proză ce creează iluzia aparentă a unei
proze realiste. Este o perioadă ilustrată de operele
lui Prosper Mérimée, autor ce excelează atât în sfera
fantasticului, cât și a narațiunii de factură realistă.
În acest interval, scriitorii acordă o importanță
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deosebită visului, imaginarului, investigării zonelor
obscure ale conștiinței. Toate acestea au făcut ca
proza fantastică franceză să dobândească o nouă
identitate. Cea de a treia „vârstă” a fantasticului
aduce cu sine o reacție împotriva spiritului pozitivist
și utilitarist. Toate acestea sub influența unor
gânditori precum Schopenhauer sau Hartmann. În
noul context pragmatic, evadarea în imaginar este
concepută ca o evadare dintr-o realitate refuzată.
În încheierea observațiilor sale teoretice, Irina
Mavrodin lansează o invitație sinceră la lectură. Mai
mult decât conceptualizările și periodizările,
contează bucuria lecturii, redescoperirea unor texte
de certă calitate.

Raftul “Poesis”

Constantina Raveca Buleu
Geometriz[ri

Andrea H. Hede;
Pove;ti de pe malul cel[lalt

Miori\a Baciu
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Eugeniu Nistor
ESEU< PREFIGURAREA SISTEMULUI FILOSOFIC AL LUI LUCIAN BLAGA
pentru noi acţiuni.3
Doi ani mai târziu, într-un volum distinct, intitulat
Filosofia stilului (1924), sunt inventariate o sumă de
probleme şi reguli cultural-artistice, specifice epocii,
precum: I. Starea estetică şi normele artistice; II.
Stilurile fundamentale (cuprinzând şi tendinţele lor:
individualul, tipicul şi absolutul); III. Corespondenţe.
Concluzii. În prima parte a acestei cărţulii tânărul
Blaga îşi îndreaptă tirul polemicilor sale imaginare
spre celebrii esteticieni ai epocii: Konrad Lange
(susţinătorul „teoriei autoiluzionării conştiente”, Lipps,
Volkelt (ambii susţinători ai „teoriei simpatiei” /
empatiei) şi W. Worringer (care „opune tendinţei de
simpatizare voinţa de abstractizare a omului”); iar în
partea a doua se referă în principal la clasificarea şi
descrierea analitică a principalelor stiluri şi curente
artistice: naturalismul, idealismul şi expresionismul,
diferenţiate de esteticianul Max Deri, „de obiceiu după
apropierea sau îndepărtarea de natură a creaţiunilor
menite să trezească în noi stări estetice.”4 În
consideraţiile sale despre absolut filosoful
prognozează apariţia unei etape noi de creaţie în
cultura europeană, urmându-i în chip firesc perioadei
de barbarie şi dramatism a războiului, o etapă în care,
cu necesitate, „voinţa creatoare ia locul inspiraţiei
pasive”, şi „un vânt de bărbăţie şi de ireductibilă
spiritualitate” vor ridica „aceşti ani de temeinică
prefacere artistică.”5 Dar cum exista o reorientare spre
credinţă, după excesul de „criticism” şi nimeni nu voia
să-i facă „nici o concesiune vreunei puteri supraindividuale”,
sub
apăsarea
blestemului
„individualismului moştenit de la generaţia trecută”,
se manifesta dorinţa de a se crea o nouă spiritualitate,
care, în noul spectru al veacului „nu poate fi decât un
produs colectiv”. Din toate aceste aprecieri extragem
ideea că „Europa e pe cale de a crea o nouă dogmă şi
un nou colectivism spiritual”, că „metafizica şi
organizarea socială ne-au rămas datoare cu o nouă
dogmă iraţională şi cu o nouă biserică, pentru
desăvârşita înfrângere a individualismului.”6 Acest
„nou stil”, provenind din „setea de absolut”, comun şi
altor perioade ale istoriei omenirii, conţine o seamă de
ingrediente, ca: anonimatul, dogma, colectivismul
spiritual, arta abstractă şi stilizarea lăuntrică.
Demonstraţia lui Blaga pleacă de la filosofia lui Henri
Bergson, conform căreia „realitatea sau cel puţin
fracţiunea ei de vitalitate şi de conştiinţă, e în fond de
natură iraţională, de necuprins prin termeni raţionali”
iar „o realitate iraţională împărţită prin raţiune –
explică el – dă dogma.”7 Exemplificările date aici
constituie sâmburii concepţiei despre metodă,

Preocupările şi interesul sporit al tânărului Lucian
Blaga pentru teoriile filosofice novatoare, şi îndeosebi
pentru cele focalizate pe fenomenul complex al
culturii, sunt identificabile încă din culegerea sa de
aforisme Pietre pentru templul meu (1919, reeditată
în 1920), de unde rezultă şi preţuirea pe care acesta o
avea faţă de creaţiile culturale, adică pentru „noutatea”
spirituală adăugată la trunchiul vechilor tradiţii. Acest
lucru îl certifică şi fragmentele următoare: „Dacă voim
ca ştiinţa să devină întru adevăr un factor cultural,
atunci numai drumul acesta îl poate apuca: drumul
creaţiunilor (...) Primejdia cu care ştiinţa ameninţă
celelalte ramuri culturale, e aceasta: cugetarea
naturalistă tinde să înlocuiască toate celelalte metode
de cunoştinţă (...) Tradiţia are într-adevăr un rost
numai dacă devine un factor creator, altfel e o cârjă
pentru atâtea şi-atâtea slăbiciuni ale unui neam.
Călcâiul ahileic al culturii româneşti e lipsa de
concepţii...”1
O variată încărcătură filosofică, multiple aspecte şi
problematizări sunt abordate apoi în teza sa de
doctorat, Kultur und Erkenntis. Beiträge zur
Erkenntnislehre vom kulturhistorischen Standpunkte ,
predată la Universitatea din Viena în 1920, susţinută
în 1921, pe care o va tipări, un an mai târziu (în 1922),
în traducere rezumată, la Institutul de arte grafice
„Ardealul” din Cluj, sub titlul Cultură şi cunoştinţă,
unde autorul mizează, într-o posibilă investigaţie
gnoseologică, pe eficacitatea „metodei culturale”, care
ar putea deschide „perspectiva unei vaste sinteze.”2
Lucrarea este structurată astfel: I. Ideile şi
variabilitatea lor funcţională; II. Legea valorilor
maxime; III. Problema ştiinţifică; IV. Categoriile; V.
Ipoteza.
Descriind
mobilitatea
ideii
prin
„funcţionalitate”, Blaga exemplifică această
funcţionalitate prin variabilitatea rezultată, în timp, a
ideilor platonice, care, în ciuda imobilităţii lor
(constatată critic şi de Aristotel), au avut capacitatea
de a se metamorfoza continuu, ele fiind redescoperite
şi reinvestite cu valoare culturală de Plotin, valorificate
sub aspectul unui ciudat elan mistic-religios iar, mai
târziu, căpătând o nouă funcţionalitate la
Schopenhauer, acesta mergând chiar ceva mai departe:
asociindu-le cu voinţa oarbă a individului de a trăi, le
propulsează la nivelul contemplativ-estetic şi le
înzestrează cu forţă creatoare. Dar, ca şi legităţile
istorice, variabilitatea funcţională a ideilor tinde să
atingă „valorile lor maxime”, căci „rezultatul unui scop
oarecare, tradus în realitate printr-o acţiune, întrece
totdeauna prin efecte secundare scopul urmărit; aceste
efecte secundare devin apoi scopuri independente
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aplicate la filosofia europeană a epocii moderne
(Goethe şi romanticii germani, Schelling, Strindberg,
Weininger, Nietzsche, Langbehn, Chamberlain,
Spengler, Keyserling), dar aceast lucru nu se confirmă,
căci Blaga nu revizuieşte nimic şi, cel puţin în această
carte, „recapitulările” lui critice nu s-ar ridica nici la
nivelul unui revizionism moderat. Însă din rândurile
acestei cărţi răzbate, fără putinţă de tăgadă, admiraţia
lui sinceră faţă de înţeleptul din Weimar, dar şi
simpatia şi preţuirea lui pentru teoriile culturale ale lui
Oswald Spengler, cu acesta având şi unele afinităţi. De
la aceste izvoare şi-a potolit tânărul filosof setea de
cunoaştere, iar, în etapa următoare, va face chiar mai
mult decât atât: din tainicele lor „conţinuturi” îşi va lua
şi unele rezerve în traista sa de „merinde” spirituale,
care îi vor fi de mare folos în efortul alcătuirii unei
metode, mai ales după ce va porni pe drumul
configurării propriului său sistem filosofic.
Alte lucrări de eseuri filosofice, anterioare
sistemului sunt: Ferestre colorate, Feţele unui veac
(1926) şi Daimonion (1929), care abordează diverse
aspecte estetico-filosofice, printre care şi problema
stilurilor artistice şi culturale, a creaţiei ca necesitate a
fiinţei omeneşti, cu referiri la mai complexa apariţie şi
afirmare a geniului.
Sistemul este prefigurat – urmează dezvoltarea
direcţiilor deschise prin cărţile de eseuri, adâncirea
temelor şi constituirea limbajului propriu, care la
Lucian Blaga devine un instrument important în
personalizarea ideilor şi conceptelor din originala sa
structură de gândire, menită să aducă un plus de
cunoaştere a Omului, a Lumii şi a Marelui Anonim,
adevăratul stăpânitor al misterelor.

susţinută, câţiva ani mai târziu, în Eonul dogmatic: „Ca
fel de formulă sf. Părinţi nu făceau altceva când ziceau
că 3=1” sau: „faţă de orice sistem în translaţie lumina
îşi păstrează iuţeala constantă de 300.000 de km./sec.”
– de unde filosoful trage concluzia că „toate ideile
teoretice curente trebue modificate luând ca punct de
plecare această dogmă.”8
Tânărul gânditor Lucian Blaga se referă cu
precădere, în volumul Fenomenul originar (1925), la
„biografia” metodei goethene – metodă derivată din
concepţia genialului poet asupra formării şi
transformării fiinţelor organice vii şi asupra
spectaculoaselor metamorfoze ale culorilor. Trei sunt
punctele de sprijin, rezumate de Lucian Blaga, în
susţinerea metodei goethene: 1. traseul care trebuie
parcurs în plăsmuirea unui fenomen originar este cel
al analogiilor; 2. fenomenul originar este o vedenie de
natură intuitivă şi nu abstractă; el nu poate fi înţeles cu
ajutorul intelectului pur, ci trebuie privit cu ochiul
interior, în acelaşi mod în care vede Platon ideile,
apropierea necesitând declanşarea unui „sentiment de
adoraţie”; 3. în orice fenomen originar există o anumită
polaritate, adică doi termeni adverşi, aflaţi într-o relaţie
de determinare şi influenţare reciprocă (precum:
lumină-întuneric, contracţie-expansiune, puterematerie etc.)9
Metodologia lui Goethe a fost îmbrăţişată, iniţial,
cu entuziasm de către romantici, după care a fost
trecută prin filtrele mai multor filosofi şi filosofii şi
diversificată conceptual prin fiecare astfel de trecere,
în funcţie de originalitatea şi de orientările celui care
s-a înfruptat din ideile ei. Fiecare filtrare a nuanţat-o
cu ceva, i-a dat un nou fior şi o coloratură aparte; iar,
aici, cu oarecare prudenţă, am putea vorbi chiar despre
o posibilă variabilitate funcţională a ideilor lui Goethe,
dar şi de n situaţii în care acestea par să atingă valorile
maxime, despre care vorbea Blaga în conţinutul tezei
sale de doctorat (Kultur und Erkenntis, publicată la
Cluj).10
Astfel, romanticii i-au probat eficacitatea în
ştiinţele naturale şi i-au verificat funcţionalitatea
(valabilă sau nu) „într-un domeniu de cercetare cu
desăvârşire nou: filosofia culturii.”11 Mai mulţi
învăţaţi, aflaţi sub umbrela romantică a veacului,
bântuiţi de boala fără de leac a cunoaşterii şi
comunicării cunoaşterii, s-au inspirat din metoda
savantului din Weimar şi au ajuns să mânuiască cu
destulă dexteritate „bagheta magică a analogiilor.”
Tot aici ni se dezvăluie, în toată limpezimea şi-n
toată fertilitatea lor, izvoarele filosofiei blagiene de mai
târziu. Întregul conţinut al volumului dovedeşte
instrucţia temeinică în filosofie a tânărului Blaga, atât
ca urmare a parcurgerii ciclurilor de studii
corespunzătoare la Universitatea din Viena, cât şi ca
efect al lecturilor proprii, făcute cu mult interes şi
pasiune. Dar mai dovedeşte ceva: un spirit critic
deschis la nou, cu o mare capacitate de analiză şi
sinteză. Unii răuvoitori ar putea lua pasajele critice ale
tânărului gânditor român drept intenţii revizioniste
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Miruna Mure;anu
*

temându-mă doar de desfrâul ironic al clipelor
despre care nu se mai știe nimic

dacă aș fi știut că (ne)născuții oameni
sunt mult mai triști decât tăcerile lor
aș fi cântărit sunetul propriei lacrimi
să pot deschide uși de-ntuneric ușor

*

trimis de timp la nicio adresă
țipătul vântului părea un pandant al tăcerii

fără să înțeleg unde e capătul
și cât timp mai am de împrumutat de la Dumnezeu

cum ar fi povestit preț de o clipă
vecinătatea absenței printr-o eschivă a nopții

dacă aș fi fost eu întruchiparea nostalgiei
i-aș fi ținut mai mult timpului de urât
fără să aflu unde e capătul timpului meu

cum ar fi măcinat câte-o lacrimă
sub argintul de lună cu foșnet cărunt
(printr-un plâns misterios și profund)

umbrelor adormite în frisonul galben al paginii
le-aș fi răspuns cu o bunăvoință copleșitor de
târzie

în ritmul căderii niciodată la fel

pe treptele pe care le mai am de urcat
aș fi hrănit de vie o pasăre
căzută printre elegante ruine

înfiind ontologic conturul luminii
să refacă din rouă cerească pustia
fără să lase vreo urmă la-ntoarcere
pe treptele neumbrite-ale sensului

sub un cer imprevizibil de înalt

ca lumea să poată începe oricând cu sfârșitul

dacă aș fi bănuit că (ne)născuții oameni
sunt mai absenți decât amintirile lor
aș fi exersat cu ei o imensă răbdare
îmbătrânind în aceeași splendoare a marelui chor

Dumnezeu să-i ierte îndoiala în fața ușii închise
împăcând fuga ei între margini de noapte
cu bucuria fascinantă aproape
a morții pe moarte călcând

temându-mă doar de desfrâul neverosimil al
clipelor
pe care le câștigasem mult prea ușor

printr-un plâns misterios și profund
încremenit în crepuscul printre seve zadarnice

dacă aș fi visat că (ne)născuții oameni
sunt mult mai bătrâni decât visele lor
aș fi împărțit cu ei așteptarea în sunete
în umbra Graalului unui timp plin de dor

în țipătul vântului cum pandant al tăcerii

care îi va fi micșorat prin propriile lacrimi
mult după despărțirea de patimi

hrănind Cuvântul cu mult mai bătrân decât orice
iluzie

umbrelor adormite în frisonul galben al paginii
le-aș fi răspuns cu o bunăvoință copleșitor de
târzie

ca lumina să aștepte la capătul timpului
(unde drumuri pare că se umplu de riduri
într-un zadar al lumii plin de aplauze)
care va fi început oricând cu sfârșitul
încremenit în crepuscul printre sere zadarnice

într-o blândă jertfire a clipelor vane
printre rănile cerului pline de spini

hrănind de vie o pasăre
sub un cer neverosimil de mic
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sau pur și simplu cerându-și iertare
într-o fotografie alb-negru-n mișcare

precum o piramidă înfiorată de semne
ziua de ieri adulmecă nicăieri
privirea piezișă a morții

încât celălalt timp nu face aproape nimic
acoperind distanța dintre tăcere și moarte
cu fervoarea evanescentă a lacrimii noastre

trăgând la sorți eleganța târzie-a luminii
în echilibru cu un zadar sfidător
pe care-l schițează umbre-n decor

*
secundele se umplu încet de-o liniște imnică
lăsând urme adânci în ochiul de rubin
al păsării căzute dintr-un timp străin
într-un eden cu miezul viscolit și sălbatic

cioplind nostalgii cu o voluptate retorică
trezind din visare un timp de demult
ca vântul să-l înnoade într-un țipăt de pasăre scurt
pe care nimeni nu-l mai revendică
prin tăcerea imperfectă din jur
improvizând un Graal din verdele pur
sub giulgiul crispat al secundelor
(într-un rozariu de liniște prefăcută în rugă)

ca jurământul luminii ascuns între pagini
să-l vindece de rostul aproape nostalgic
într-un fel de lamento cu ecoul târziu
cioplit de secunde dintr-o singură lacrimă
pe cărările cerului pline de cearcăne

modelând așteptarea cu foșnetul lor
transfigurat de memoria ezitantă-a luminii
la ieșirea ei târzie din vis

la granița luminii cu sângele tainei
cum într-un illo tempore cu gust crepuscular
între litanii sublime și insomnii somptuoase

printr-o despărțitură a lacrimii lumii
care nu mai impresionează pe nimeni
atunci când distanța dintre ea și lumină
e mai puțin de o inimă

caligrafiate întruna între fereastră și drum
încât nu știu dacă odinioară este acum

*

dacă pasărea căzută dintr-un timp străin
se confundă cu propria umbră
într-un spectacol care nu întristează pe nimeni

lumina scrie întruna Evanghelii fără cuvinte
mișcând secundele dintr-o parte în alta

lăsând doar urme palide în calendar

înfiind un șarpe pe-un papirus străvechi
sub privirea resemnată a cerului

locuind un galben vetust în surdină
cum într-un illo tempore cu gust crepuscular

într-un joc alegoric printre vitralii de nori

îmblânzind un vis al luminii postum
printre rafinate întoarceri între odinioară și-acum

multiplicând prin arta răbdării culorile
în încăperile timpului adâncite în sine
acoperind distanța între tăcere și noapte
prin clipe ce-i zboară întruna-n privire
osificate în captivitatea lacrimii noastre
scriind mai departe Evanghelii fără cuvinte
pe care doar cerul le poate ține minte
într-o evlavie de-o simplitate fragilă
mișcând secundele până aproape de inimă
recuperând un zadar obosit
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Gellu Dorian
dispare şi în urma lui toţi rămîn fericiţi,
ca femeile care ştiu că trupul lor va fi aşa pînă la
capăt,
deşi pe ele, de la un timp, nici vîntul nu le mai bate,
doar junghiul le mai înţeapă,
doar tusea cîntă în gîtul lor ca un lăutar
într-o cîrciumă pustie,
puţine lucruri mai stau în picioare,
copaci uscaţi plini de ciori,
fracuri într-o sală de concert
din care au plecat de mult muzicanţii,
şi e bine, e bine mersi,
vine o altă lume care începe totul cu ea
şi termină totul cu ea,
totul stă în picioare,
copaci plini de pene de îngeri
şi-atît.

Copaci plini de pene de îngeri
Puţine lucruri mai stau în picioare, cum
adie un pic vîntul, vezi în preajma ta că se înclină
un prieten, nu să te salute, nici să facă vreo
reverenţă,
ci pentru că totul a fost vînare de vînt,
iar acum orice adiere pare a fi o furtună,

Fără somn
Mă uit în ochii celorlalţi ca în propriii mei
ochi,
nu clipesc,
nu caut altceva decît să aflu dacă eu sunt
cumva ascuns acolo,

puţine femei mai stau în preajma celui în pleata
căruia
spulberă vîntul şi ultimul gînd de vreme mai bună,
puţini sunt ce care ies din tornadă drepţi
şi-şi ţin femeia în braţe
ca într-o pietă, acolo
sunt cele mai adînci răni care nu dor,
el e şi tîlharul,
el e şi Iisus,
el e şi Pilat,
ea e numai ea, răstignită în braţele lui
cu palmele pline de cuie ca nişte flori,

şi eram pitit acolo, în spatele irisului,
într-o mie de feţe
care se uitau mirate la mine,
dacă aş fi clipit,
aş fi dispărut de o mie de ori,
dacă un fir de praf mi-ar fi intrat în ochi,
acolo ar fi apărut un munte de noroi,
dar cum totul părea neclintit,
iar ceilalţi păreau a fi într-o fotografie,
mi-am zis că aşa o fi lumea din care mă trag,
în sepia,
fără mirare, fără să se întrebe
cine este ăsta care se holbează la o sută-două
de ani

puţine lucruri au mai rămas frumoase
şi totuşi nimeni nu vede altfel decît nu vede,
totul este atît de clar
încît poţi dispărea într-o clipită,
nimeni nu va observa că, bătut de vînt, trupul
bărbatului,
odată stîlp de nădejde,
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şi găseşte casa goală,
caută prin oale,
oalele sunt goale,
sunt ţăndări, ca pacea care e cu noi peste tot
în toate părţile şi
aşa mai departe,
mai departe,
mai rapid,
tot mai rapid,
în cazanul cu acid,
îndulcit cu dor de ducă,

nu ştiu, dar cred că ei nu se întreabă cine sunt,
deşi par a fi ajuns pînă aici
tocmai ca eu să aflu cine sunt ei,

şi aşa, pacea e cu noi,
pacea e cu noi,
iar noi, nicăieri.

închid ferestrele,
trag storurile,
întunericul face ca totul să învie în ochii mei
odată cu somnul care fuge prin gaura cheii
şi se întoarce abia în zori,
cînd ochii mei sunt plini de lacrimi,

Pacostea

deschid obloanele
şi afară e o zi fioros de frumoasă.

Ea e un lung şir de femei ai căror bărbaţi
sunt la lucru în Germania, în Spania, în Marea
Britanie
în aşteptarea Brexit-ului,
şi pe unde or mai fi fugit ei de acasă
să nu-i mai vadă chipul furios ca un lingou de aur
în tezaurul pierdut la Moscova,

Iar noi, nicăieri
Pacea e cu noi, alergăm în tote părţile
şi ea după noi aleargă în toate părţile, toate
părţile sunt în toate părţile, iar pacea e făcută
ţăndări,
se înmulţeşte ca brotacul verde canadian,
iar războaiele se fac mici şi exagerat de multe,
nu doar două cîte două, ci mii şi mii
cu cîte mii şi mii, încît
ştirile de dimineaţă încep cu horoscopul, apoi
meteo, cîteva accidente pe DN1, soldate cu morţi
de crezi că războaiele s-au mutat aici,
la Paralela 45, între Boicoi şi Sinaia,
dar bine că pacea e cu noi, iar noi
nu mai suntem acasă, unde pacea nu are ce face,
toată ziua la cîrciumă, picior peste picior
cu cîte un lăutar care face playback,
ascuns într-o cobză din care se aud sughiţuri,
numai duminica stă în patul altuia
a cărui femeie este plecată de-acasă,
este plecată de-acasă,
plecată de-acasă,
de-acasă,
acasă,
casă,
ca să-şi facă traiul mai bun,

dar şi ea e plecată la lucru în Italia
şi priveşte prin gaura cheii trupul bărbatului atîrnat
într-o casă din foarte multe sate de-acasă
sau citeşte bileţelele de ameninţare de la copiii
care au învăţat să scrie fără ele alături,
se aude în preajmă un violoncel,
cineva iese din pian şi se înveleşte cu pînza unui
păianjen
care n-a mai ascultat de mult Sonata lunii,
iar degetele lui Chopin stau în fereastra unei case
din Mallorca,
flori aduse lui George Sand,
şi ea plecată de-acasă,
şi el plecat să respire aerul pur,
trîmbiţat acolo de îngeri,
nu ca Byron, la Misolonghi,
nu ca Rimbaud, la Harrare,
nu de foame şi ură ca mai toţi cei care
fluieră vînt în pupa Ecleziastului,
aici se aude în preajmă un răget de bou,
un plînset prelung de manea,
poezie umilită de jeg,
scîndurică verde-tristă trasă la rindea,
ochii ciuruţi de visele altora,
versul ca un sacîz întins pe arcuş –

în rest vine ziua de lunimarţimiercurijoivineri,
sîmbătă nu mai vine, că e deja duminică,
atunci cînd pacea vine acasă
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Zic şi eu

şiruri, şiruri de umbre vin în numele ei
şi încerc să le descifrez numele,
iar numele lor nu mai înseamnă nimic,
ci doar numele ei îmi stăruie în minte
şi acolo se aude un clinchet scurt
şi un cnut pe spinarea unor cai,
rîde pîn’ la sînge clopoţelul...

Poate că încă mai sunt fericit şi nu ştiu,
nimeni nu-mi atrage atenţia că cineva a plecat din
mine
şi eu, distrat, nu i-am spus adio,
poate că sunt fericit şi habar n-am ce înseamnă
asta,
cum trebuie să-i priveşti pe ceilalţi,
să nu pară că-i sfidezi
şi fericirea ta să le cadă greu la stomac,
să le strice somnul,
să le strice casa,
ştiu şi eu, să le faci răul pe care ei ţi-l doresc în
fiecare clipă
cînd te privesc cum eşti ferici şi tu habar n-ai
cum se face asta,

Poarta
Poarta s-a deschis larg,
cineva a rupt toate zăvoarele, toate lacătele au fost
aruncate
în cer, iar cerul nu-i de ici colea, doar de întinzi
o mînă în apă şi atingi hainele lui nevăzute, cineva
stă ascuns în ele de la-nceput,
cînd nu era nevoie de poartă să intri, să ieşi,
şi asta a durat un timp, iar
cînd veşnicia a devenit rîvnită de toţi,
s-au pus porţi, foarte multe porţi peste tot,
dar şi zăvoare, şi lacăte, şi paznici la fiecare intrare,

nu ştiu să fi fost vreodată altfel,
să fi văzut vreodată cum arată un om fericit,
să-l pot admira,
să pot fi ca el,
să nu mi se schimonosească dintr-odată faţa
şi el să se întristeze,
habar n-am cum aş face dacă m-aş simţi în pielea
lui
ca într-un corset, ale cărui şireturi sunt strînse
de mîini nevăzute şi foarte harnice,

de fapt ce era în faţa porţilor era şi în spatele lor,
noi ştiam asta, dar nu puteam dovedi,
mai întîi ne-am uitat prin sticla paharelor
şi totul părea altfel,
apoi prin sticla ferestrelor
şi afară era frig de parcă fierul din broaşte clănţănea
ca dinţii noştri acoperiţi de fălci mîngîiate
de chelneriţe, de fapt nişte îngeri
pe care doream să-i domesticim,

dar asta nu mai contează,
atîta timp cît ştiu că pe faţa mea nu pot curge
petale de flori,
nu se pot ivi alte feţe,
atîta timp cît nu port nici o mască,
nu am nici un rege căruia să-i pot fi clovn,

în fond prin poarta pe care doream s-o deschid
nu se vedea nimic,

poate că aşa am fost tot timpul
şi n-am ştiut
şi asta înseamnă că am fost foarte, foarte fericit,
şi asta a deranjat pe toţi cei care mi-au întors
spatele,
şi nu au fost deloc puţini,
spate pe care scria
sfîrşit,

şi acel nimic era totul,
nimeni nu ştia nimic şi asta ne dădea o mai mare
siguranţă
în ziua de mîine, cînd vom
ieşi din lume, goi ca plopii înalţi în iarnă,
plini de ciori ca viorile lăutarilor
de degetele reci prin care sîngele se chinuia
pînă la aruncarea ultimului lacăt,

poate,
zic şi eu...

şi totul era nimic,
poarta se trîntea şi dispărea odată cu cerul.
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Aurel Udeanu
Când nu mă mai suport, când
mi se face de grâu, de secară și de
3,14, merg noaptea în cimitir și, încurajat de menopauza stelelor, tranșez cu El
lucrurile. De la egal la egal, de la carne
muritoare la ne-carne veșnică.

Entuziasmul copacilor înfrunzind
primăvara ca să se scuture toamna. Un
sens castrat în fiecare dimineață de
halucinantul Urmuz. O lumânare cu
picioare care se întoarce acasă sleită.
Adevărata singurătate a unui bărbat se naște
atunci când dezbracă prima femeie și grota
dintre picioarele ei, adâncă până la capătul Universului, îl amenință că-l soarbe în ea. Punețivă un film, priviți un cuplu care face dragoste
și vedeți dacă trăiți voi, vă locuiți
propriile trupuri.

„Bine, Grand Père, ai zis că mă locuiești
și te locuiesc. Trebuia să vin eu și să văd că
moartea a semănat, primăvara, semințe în noi
și acum, toamna, se apucă de cules și pe mine
și pe tine? Nu guști că noi nu mai suntem peaici de mult, poate niciodată n-am fost, n-am
sosit, încă, printre mângâieri, adieri?

Nu spun nimic despre șarpele aerului care
mă privește fix în ochi. Nici despre butucul care
mi-așteaptă capul, nimic nu spun. Vorbesc doar
despre paradisul decedat pe care-l țin în brațe și-l
hrănesc cu biberonul zi de zi. Despre vântul irepresibil ce cântă în oasele mele transformate
în orgă, neputincios vorbesc.

Se scutură mestecenii în mine, nu în parcuri.
Trec adolescente pe alei fără să atingă asfaltul.
Eu stau și le privesc, compătimesc șobolanii din
memoria mea care în mijlocul oceanului fug de
pe corabie crezând că se salvează. Stau și mă îndop cu întuneric: adevărata moarte este să mori
cu fiecare răsărit, nu când te întinzi într-un
sicriu de brad. Ieri mi-am luat măsura, am
fost la tâmplar și am făcut comanda.

Mai mult ca perfectul mi l-a păscut un bou
alb de pe imașul din satul natal. O cruce de cărat
în spate nu mai există. Surâsuri cu tencuiala căzută
peste tot. Și oglinzi sparte cu bastonul de către sângele meu în frac și cu joben, pentru că nu mai
vor să mintă, spun adevărul când el vizitează
muzeele sumbre ale amintirilor.

Mă micșorez, mă subțiez cu fiecare cocor.
Fuge carnea mea de pe mine ca proasta, spre zări
inexistente migrează. Ascult cum mă erodez, bucăți copioase, una după alta, cad de pe oasele mele,
se prăvălesc cu ecou în fântâni abstracte. Tu zaci
acolo sus, în cerul intelectului meu și nu faci
nimic, îmi spui că, la sfârșit de tot, vom
deveni lumină neîncepută.”

Merit ceea ce-mi face trupul meu. Nu trebuia
să-mi las singură acasă umbra și să-ncerc s-ajung
în Eudiceea. Moartea li se poate întâmpla interjecțiilor de omăt penetrate noaptea prin budoare, în nici
un caz mie. Stau și mă conserv pentru Marele Act
pe care fiul țărânii știe că nu-l va comite

Și tot așa, bla, bla, bla, toată noaptea până
îmi cresc aripi mari în pământ, până mă unesc cu
umbra mea în zori. Dacă văd și văd, îl las pe El
să se descurce cum poate, smulg o cruce de pe
mormânt, o duc acasă, o plantez într-un ghiveci
în sufragerie. O ud, o îngrijesc cât pot mai bine,
aștept stoic să nască un pitecantrop suav

niciodată, niciodată. J’aime ça!

Și astfel mă suport o vreme, nu mi se mai
face de grâu, de secară și de 3,14.
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Și eu am murit și-am înviat de-atâtea
ori în brațele lunii mai, iată-mă, aici și-acum,
în acest poem, cu toate apartamentele cărnii
devastate de barbarii fără chip.
Întoarcerea Fiului Risipitor, mai puțin tăierea
vițelului celui gras, mâinile-nsângerate ale tatălui
inexistent șterse de cer și smerenia, înțelepțirea:
la ce să urci mereu o stâncă în vârful muntelui
când știi că aceasta urmează înapoi să cadă?
Doar prințul Mîșkin mi-a mai rămas, el, singurul
nu m-a trădat (bătrân și orb, cu mințile rătăcite!).
Îi fac toaleta în fiecare dimineață, îl scot la plimbare
prin parc, îi îngrijesc epilepsia, iar în nopțile
nesfârșite
de iarnă îl trimit în Țara Minunilor de mână
cu Alice a lui Lewis Carroll.
Văd ceea ce cred sau cred ceea ce văd. Șapte
mirese cu câte-un corb pe umăr îmi sapă groapa
în cer. Trupurile lor albe luminează noaptea, cu
mânecile suflecate sapă de zor. Aerul de pe mal se surpă,
cade înapoi înăuntru, iar eu nu pot să le dau o mână
de ajutor, picioarele nu mă mai ascultă, s-au împotmolit într-un cuvânt încă neinventat.
Nu mai este de glumit, toate măștile cad.
E vremea când orice fiu își mănâncă fără nici o poftă
Tatăl Imaginar, apoi îngenunchează dinaintea
cuțitului
și naște o egretă albă, orbitoare care-i ciugule ochii
ca pe două smaralde stinse. Cu priviri reci, interioare
sfredelesc întunericul și nu sunt sigur dacă eu sorb
întunericul sau întunericul mă soarbe pe mine.

vulturi, în pietre și, din când în când,
și-n carnea noastră putrezicioasă.
Astăzi nu ne mai ostenim. Doar
stăm și așteptăm să vină El la noi, în
carne și oase. Un pas nu facem spre El.
Ne este lene să deschidem ochii să-L
vedem în bezna din noi. Și din cauza
aceasta El nu mai există. Dar
nici noi nu existăm.

Și eu am murit și-am înviat de-atătea ori
în brațele lunii mai. După ce a dat sentința,
Pilat s-a spălat pe mâini, a mers la Roma și l-a
consultat pe Seneca, apoi s-a sinucis
ca să vadă adevărul.

O lumânare caută noapte de noapte
un vinovat. Cei mai mulți au ajuns să-L
mănânce la masă. I se rupe soarelui inima
de noi, dar nu poate trăi în locul nostru. Cel
de-acolo, din înaltul creierului meu, l-ar
pedepsi rece. Și stins l-ar pedepsi!

Cândva făceam și noi ceva.
Îi ieșeam în întâmpinare, înaintam
cu ochi interiori flămânzi spre El
și El exista.

Iar Urâțenia stă la masă cu Grotescul.
Chefuiesc, zi și noapte, se împreunează
prin subsoluri imunde, fetide. Copiii lor
vor mântui lumea. O vor muta din groaza

Așa lipsit de chip, exista.
Și ne era suficient faptul că există.
Nu trebuia să-L vedem, să-L mirosim,
să-L pipăim, să-L gustăm. Ne sătura
prezența Lui în iarbă, în copaci, în

apusei, defunctei, ireversibilei
Lumini!
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Rodica Marian
APROPIEREA DE NECuNOSCuT
Ceea ce simt mi se pare şi mie incredibil,
Acum, în puţinul ce-l mai ştiu
– Ca un puls neaşteptat şi intermitent –
După ce am uitat totul cu totul,
E numai amintirea a c‚te ceva
De parcă n-aş fi fost eu acolo şi atunci,
Şi nici faptul că-mi amintesc,
Acum şi aici, n-ar fi întru totul real,
Ca şi cum aş afla cu surprindere despre ceva necunoscut,
Abia bănuit, un fel de aromă promiţătoare dar repede stinsă,
Rarefiată ca aerul viclean din Lassa
– Chiar l-am văzut într-un relanti vag şi difuz –
Ca o pânză veşnic dezlânată, din nou şi-n fiece clipă,
Din care curg chipuri prelungi, fără formă,
Le recunosc, tot at‚t de familiare
Precum norii leneşi de vară
Şi care nesmintit – îndărătnică viaţă –
Îmi bântuie visările, mişcările,
În timp ce-mi urmăresc mâna care se-ntinde spre ceva,
Orice aş putea apuca ori aşeza pe o masă,
În timp ce privesc urmele paşilor mei
Simţiţi încă în văzduh şi sub ape,
Dar, de fapt, în tot acest timp, aştept fără-ncetare
Nişte instrucţiuni sau coduri de bună folosire
A fiinţelor vii, în caz că aş fi şi eu cuprinsă
În repezita lor nemişcare
Şi-aşa, deocamdată, tot butonez ilicit şi empiric
Clapele unui mecanism
Pe care nu-l înţeleg, nici nu ştiu în ce limbă
Aş putea citi instructajul lămuritor,
În tot acest timp stau să aleg
În ce duh să mă urc, să nu mai rămân
Acel statornic corp ce nu-şi află asemănarea
Cu propriul chip, despărţit de toate celelalte persoane,
Ce mişună ţanţoşe prin respitaţia mea,
Fiindcă toate întrebările sunt nişte fiinţe aievea,
Cu care te obişnuieşti,
Precum nedumeririle ce-ţi devin părinţi, fraţi şi surori
Până-n clipa în care toată această umbrire de sine
Coboară fulgerător în vedenia iubirii,
Precum mi s-a arătat, în biserica din Larnaca,
Îngerul păzitor pe sarcofagul lui Lazăr cel mort
După treizeci de ani de înviere.
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PODuL NEMuRIRII DIN AMARAPuRA
Dintr-o imensă amorţire zilnică, vine furiş încrederea
Că sunt aproape de clipa când din inima mea
Vor curge râuri de apă vie, presimt cum clipa aceea
Mă striveşte deodată, tot atunci mă înalţă, netulburător,
Creează din viata mea o sărbatoare,
Precum uneori fiorul aromat şi pietros al stupelor asiatice,
Mai mult dec‚t miile de pagode din fabulosul Bagan,
Mă îmbie cu închipuirea alinătoare a mirosurilor de dincolo,
– lipsa lor am simţit-o deplin într-o fermă de orhidee,
În opulenţa lor miraculoasă de culori şi forme.
Clipa aceea este de fapt o chemare din inima firii,
Din ilimitarea simbolică a sufletului pădurii,
Din adierea tălăzuită în toate oraşele imperiale,
Temple şi altare mai vechi de trei mii de ani,
– Insula purpurei din anticul Mogador sau Parcul de Căprioare
din Nara, cu uriaşul Budha în templul de lemn
sunt câteva excepţii îngăduite –.
Toate acestea îmi pare că le aud ca pe-o răfuială şoptită
Cu imperfecţiunile a tot ce rămâne dincoace.
Şi eu, cea de acum, m-aş întoarce în sonorităţile
Locului numit Amarapura, ca să aştept clipa ori chemarea
Pe Podul Nemuririi, unde fiecare pas îmi cere un efort,
Din ce în ce mai mai uşor,
Dar care nu are nimic de-a face cu starea mea de extaz
Şi nici cu numele arbitrar al podului birmanez.
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Nicolae Mare;
Lumina-i viață

Și încă...
Acolo sus, actorilor români

Umbrela-i pentru a umbri
Viața-i pentru a trăi, rezervată pentru a muri.
O pată de culoare
Mereu alta
Totul se înviorează,
Totul se învolburează.
Lumina-i precum lumea,
Mereu schimbătoare,
Sub soarele
Care ne modelează.
Nu pleca, nu pleca Mai stai să vezi lumina
Să vezi viața!
Mereu s-o ai în față.
Lumina – Viață.

O viață întreagă
Idolii noștri au fost undeva
S
U
S
Iar mulți din ei azi nu mai sunt
Cu toții s-au dus
Undeva
Acolo
S
U
S
Pentru a nu-i mai atinge nimenea
Vocea inconfundabilă a oricăruia din ei
de pe pământ a dispărut
În ce neanturi a ajuns
mimica gesturile lor unice
în ce s-au prefăcut chipurile lor
unde sunt
Au mai rămas printre noi
sau printre nori îs
undeva acolo
S
U
S
Ceea ce mai persistă după ei
sunt dureroasele
imensele scene goale
pe care nimeni nu le-a mai umplut
Iar în sufletele noastre
pentru totdeauna
ceva s-a rupt
și încă mai doare

Soleil levant
Monet
Ce puternic și ce gingaș
E punctul luminat de pe cer
Îndepărtat la mii de ani lumină...
O nouă zi
O nouă speranță
Iese din ceață.
Ultima?
Și chiar de-ar fi așa
Rămâne mai importantă
Clipa.
Clipa pe care-o trăim acuma
Irepetabila....
Mereu cineva pleacă
Fără să se mai întoarcă.
Răsăritul nimeni nu-l poate opri să apară
Nimeni nu ni-l ia,
Nimeni nu-l poate păstra în proprietatea sa
Soleil levant.
Răsăritu-i pentru mâine.
Răsărit ne-am dori să fie întruna...
Nu-i aceasta speranța?
Unica.
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Poate
Atâtea întrebări ai dezlegat
Și tot n-ai aflat
Când și cum ai să mori.
Așteaptă
Sigur și după moarte
Viața merge mai departe.
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Firescul lucrurilor
Suferința pe mulți i-a ucis
înainte ca ei să se fi sinucis.
Noaptea înstelată
ne este dată
să o trăim
nu să ne sinucidem.
Forța invizibilă
ne cântărește faptele
și-apoi
tot aceasta
ne va număra păcatele.
Păcătele și faptele
niciodată n-au rămas
nenumărate.

Suflet hain

În zadar

Camillei Claudel

În zadar te-ai trezit
Când visele s-au dus
Pe apa Sâmbetei
Și poate mai sus.
Rămâi mereu treaz așa
Și-n urmă nu te uita.

Sufletul hain nu calcă pe pământ
el plutește peste morminte
Sufletul hain nu simte
Trecutul
pentru sufletul hain
Viitorul nu există
În Prezentul prezent
(cum să fie altfel ?)
Totu-i pe ducă
Viitorul
doar el e cât cuprinde
e omniprezent
doar pe el se simte.
Sufletul hain
e proiectat pe înainte
Trecutul - trecut
e mort
kaput

/chiar de nu vrei/
Chiar de nu vrei
să te oprești
sigur te vei opri.
Chiar de nu vrei
să plângi
ajungi să plângi.
Plânsul are rost
Trăiește-ți de poți
Viața pe de rost.

Și tac...
Ca să nu mai greșesc
Încerc tot mai puțin să fac.
Și-ntruna tac.
Tac.
Nici un fir de aur din viață
N-am adunat.
Și când voi muri
Fi-voi mai sărac.
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Emilian Mirea
va veni vremea mlaştinii
va veni vremea fugii de cel ce ai fost
iar goliciunile trupurilor
nu ţi se vor mai părea frumoase!
întinde-te pe iarbă şi aşteaptă...
focul cărnii tale se va domoli şi
vei cunoaşte liniştea
atunci ispita va depune armele
şi te va lăsa să te odihneşti puţin
ca să nu mori prea obosit

altă dimensiune
am vrut să trec în altă dimensiune –
aceea a fiinţei electrice care face naveta
între catod şi anod
dar nu mă puteam desprinde de
staţia de autobuz în care
te-am aşteptat

închisoarea

şi nici trenul
pe care voiam să-l îmbrăţişez
nu a venit

în închisoarea trupului meu
e cald şi bine

morţii sau viii?...

zăbrelele sunt subţiri şi moi
şi îmi permit evadarea
în orice clipă
iar gardienilor
le-am dat liber demult

în paharul cu alcool din faţa mea
toate microorganismele
sunt moarte
şi aşteaptă reîncarnarea în
acest cimitir lichid

dar nu am de gând să evadez
pentru că îmi place să ascult
inima cum bate
tic-tac
tic-tac
până i s-o termina bateria

în paharul cu apă
de lângă cel cu alcool
toate microorganismele sunt vii
şi se uită speriate la cele moarte
din paharul cu alcool
iar eu mă întreb
ce să beau mai întâi:
morţii sau viii?!...

vremea fugii
nu-ţi mai împinge trupul spre
desfătări lumeşti! –
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meditaţie

şi lipsită de apărare
şi a transformat-o în acest
univers static şi trist de acum
care plânge înlăuntru
pentru fiecare celulă care
a murit în sinele său

au înflorit teii –
e vremea pentru somn
şi pentru meditaţie
profundă
până şi muştele
şi ţânţarii
au luat o pauză de gândire
şi nu mă mai deranjează

trandafirul
de ceva timp încoace
o tulpină de trandafir
plină de ţepi
creşte în interiorul meu

să dormim
deci
şi să ne gândim la
ce am fi putut fi

cred că a depăşit deja
faza de floare
pentru că i-am simţit
parfumul
de câte ori am iubit
sau am suferit din dragoste

dacă nu eram
ceea ce suntem acum

vişinata

acum deja merge spre
maturitatea deplină şi
apoi spre declin

în semn de mulţumire
faţă de primăvara timpurie
din acest an
vişinul din grădină a rodit
abundent
astfel că acum
un covor de vişine prea-coapte
deja s-a aşternut împrejur

la sfârşitul vegetaţiei lui
mă voi prezenta în faţa
Lui Dumnezeu cu seminţele
şi cu un butaş –
poate îi vor fi necesare
pentru viaţa viitoare a
unui nou trandafir

îmbătată de aroma vişinatei
proaspete
natura stă întinsă pe spate
cu faţa la cer

tentativă de suicid
mi-am dus
de mai multe ori
sufletul pe marginea prăpastiei
şi am vrut să-i dau brânci
dar
de fiecare dată
a plâns şi m-a implorat
şi mi s-a agăţat cu disperare
de trup
să nu îl arunc

masa care plânge înlăuntru
masa din lemn masiv
la care scriu
a fost odată plină de viaţă
şi privea în depărtări
cu frunzele făcute streaşină
la ochi
pe ramurile ei au cântat cucii
mierlele şi privighetorile

la noapte
târziu
după o seară de beţie
când va avea vigilenţa scăzută
o să încerc din nou

înflorea în fiecare primăvară
şi avea visuri deşarte
de viitor
securea a surprins-o visând
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Virgil Mihaiu
L&L

îneacă arborii
în amarul lor
dar vocea
amantei
regăsite
suspendă condamnarea
dar fuga femeii
pe pista încinsă
stinge veninul
incendiindu-i vieții
pelinul

RESPIRO
făptuisem miracole
în limitele permise
monopolul absolutului
era altundeva

DE-SCRIERE

așteptam
miracolul salvator

stiloul
mai ține minte
scrisul

primeam doar
încă o zi de viață

scrisul
mai minte
stiloul

DISLOCĂRI

mintea nu mai stilizează
nescrisul, nimicul

13 IULIE 2009
poate azi
va să fie
ultimul concert
al primului pianist
ascultat
în copilărie

foșnetele filelor
firidele cărților
crevasele înghețate dintre gânduri
printre rânduri
fărâmituri orfane
pe esplanadele
cinematografelor moarte
tramvaiele ultimei șanse
înainte de
asfixierea șinelor
sub buruieni
sub suspine

senectutea
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masa frumos aranjată
de mamă
de fiică
dă mai multă bunăstare
sufletului meu
decât orice poem

ÂNGERUL
PROTECTOR
ângerul care adormise
la începuturile mele
se deștepta
pe măsură ce
mă apropiam de moarte
protejându-mi călătoria
prin toată
babilonia

VIRGIL MIHAIULTIM
limitat
la
literă
ascetizat
sub
astre nefaste
ferecat
în
ferestre
exprimat
prin
indefinisabil
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Angela Baciu
Visul I

Visul II

căutam o stradă în spatele gării. lampadarele roşii
făceau umbrele greu de distins. mirosea a ţigară, a
urină şi parfum contrafăcut. „un scurt ?”, am auzit
vocea unei femei. avea sîni grei ieşiţi pe jumătate
din corsetul negru. nu mă mişc din colţul străzii. stau
pitită după un stîlp. îmi ţin respiraţia. fulgeră şi îi
văd faţa. e izbitor de frumoasă. pielea creolă, pulpele
pline în ciorapi de plasă, ochii mari negri. părul lung
rebel atinge obrazul bărbatului din maşină. „cît ?”
nu aud răspunsul. picături de ploaie tropăie pe ţiglele
caselor. mă apropii uşor. poartă cizme de lac şi are
unghii negre. „o oră, un lung”. bătrînul trece pe lîngă
mine. stă la 77 în casa cu iederă. „plus 100 lei şi o
masă la restaurant”. el se opreşte în dreptul femeii.
cască ochii la fusta scurtă. „cară-te, moşule, că n-ai
bani de o aşa bunăciune”, rîde zgomotos bărbatul
din maşină. ruşinat, bătrînul face semnul crucii. „doi
nu, doar tu”, zice femeia. norii devin tot mai ameninţători. noaptea tot mai adîncă. nu văd cît e ceasul.
ştiu că-mi fixasem o oră la ghicitoare. ieri mi-a spus
că-mi cade cununie. un tînăr, uşor cherchelit, arată
a student, scapă telefonul în tufa de margarete. rîde
singur „ce cur mişto ai, fă, ce ţi-aş trage-o”. nu ştiu
cui i-a spus asta. am auzit numai plesnind un obraz.
„nu te-a învăţat mă-ta să nu vorbeşti urît ? cîţi bani
ai ?”. asta-i prostituata. „bani n-am, dar ţi-o trag de
te rup” răspunde puştiul. „bă, pulică, habar n-ai ce-i
o femeie”. mă doare spatele. frigul îmi intră în oase.
o ştiu de undeva pe femeia asta. uşa cîrciumii se deschide. un pitic îmbrăcat în verde, cu părul strîns în
coadă şi pantofi cu toc, îşi aprinde o ţigară. urinează
în tufa de margarete pe telefonul tînărului. „du-te la
nevastă-ta, nenorocitu’ dracului”, şi flegma se prelinge pe obrazul bărbatului de lîngă ea. piticul se închide la pantaloni aruncînd chiştocul. se apropie de
femeie fredonînd. Singing in the rain. nu ştiu a ce
seamănă piticul ăla, o fi femeie ori bărbat. îşi afundă
faţa între coapsele ei, buzele alea roşii. nu mai simt
ploaia şi nici mîinile îngheţate. ghicitoarea s-o fi culcat de mult. toţi îi spun Kamceatka. închid ochii. piticul o fi tot acolo ? duşul rece de dimineaţă îmi
şterge rujul de pe gură…

Makeba, pisica neagră, taie calea bărbatului. Kamceatka, ghicitoarea, îi face semn cu degetul arătător.
are o unghie lungă ca o gheară. în camera cu tavan
înalt pîlpîie, în colţ, un glob auriu. aşteaptă clienţii.
alături e o masă de tarot. 32 de cărţi şi o ceaşcă cu
gura-n jos. bărbatul îşi scoate pălăria verde. îşi
aprinde o ţigară. în fumul gros, priveşte mîinile
ţigăncii. par înţeleşi. bărbatul îşi vrea femeia înapoi,
îi aud glasul răguşit. Makeba i se freacă de picior.
„văd un J mare în ceaşca dumitale, domnule”, spune
ghicitoarea într-o limbă necunoscută şi înţelege. „e
iubire acolo”, mai spune. aud stropi de ploaie
pe-acoperiş. o fereastră scorojită se deschide brusc.
simt vîntul pe obraz. „văd şi un 6 acolo, domnule”,
se aude, din nou, vocea ţigăncii. Makeba sare brusc
în braţele bărbatului şi începe să toarcă. „da’ ce este
6, femeie ?”... o vede plecînd, îi cunoaşte 76 mersul
leneş, rochia lungă pînă-n pămînt şi părul negru. din
spate e şi mai frumoasă. „dragoste la aşternut, domnule”, spune ţiganca. bărbatul e înghiţit de umbra femeii. „în toţi anii ăia nu te-am văzut niciodată aşa”,
îl aud, fără să-l văd. „vino cu mine.” cuvintele sună
reci. monede mărunte risipite pe gresie. şi rujul acoperindu-i tot obrazul. acum îi vedeam plînsul în spatele ochelarilor de soare. „o groapă mare, domnule,
nu-mi place ce văd, la drum lung, o veste.” aud, din
nou, limba aia necunoscută. Makeba ciuleşte urechile. prin dreptul ferestrei, o bătrînă gheboasă trece
cu o lumînare aprinsă. bolboroseşte ceva. e noapte.
e ger. aud cum scîrţîie zăpada îngheţată sub bocancii
bărbatului. cu mîinile în buzunare, merge grăbit spre
gară. în rochia ei lungă şi cu picioarele goale, femeia
aleargă în noapte. ţipătul nu vrea să-i iasă din gură.
„ei, de mult n-am mai văzut o potîrniche pe fundul
ceştii”, vorbeşte ţiganca pentru ea. „are gîtul rupt,
domnule”, mai zice cînd bărbatul tocmai pune piciorul pe scara vagonului. Makeba îşi înfige ghearele în husa fotoliului. dîre subţiri de sînge i se
preling bărbatului pe buze şi pe gulerul cămăşii.
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Susan Barba
Andranik
Papa, ce s-a întîmplat înaintea şurei în flăcări? Ce
s-a întîmplat cînd erai în casă? Tatăl tău s-a întors să
te caute?

Şi ceasul lui?
Şi. Furnicile. Ştii, le place. Îl trag pe tata afară. Ştii
cum e. Apa era departe şi rîul. Rîul de miere. Apă
dulce şi nisip moale, galben. L-am tras pe tata lîngă
apă şi cu mîinile săpat nisip şi înfăşat tata în el şi
acoperit tot cu nisip.

Ah, tata. Păi cum să fie, cum se-ntîmplă. Noaptea cînd
au început să omoare, a venit tata. Noaptea a venit. Şi
ştii, toţi eram strînşi în casa mare. În casa noastră. Ei
fost înainte acolo, văzut că era goală. Aşa că a venit.
A vorbit cu mine. Zisu-mi-a: te iau. Merem pe buza
rîului de miere, o ţinem tot pe margine. Ne pitim în
tufiş. Aşa. M-a luat. Am un cîine. Cîinele a venit după
noi. Numa pîn unde-o coteşte rîul. Rîu. E gros. Un fel
de bambus. Ne ascundem aici. Tata şi io. Aşa. După
aceea jandarmeria călare. Ei. Sute aleargă încoace şincolo. Găseşte să omori. Să furi. Ei s-apropie de
ascunzătoarea unde tata şi io ascuns şi cu noi cîinele.
Cînd vine jandarmeria, cîinele latră, aleargă după cai.
Ah, jandarmeria găseşte locul ăla unde noi ascuns.
Vin.

Spune de sora ta.
Sora mea Goharig. Semănaţi cu tine. Foarte frumoasă
a fost. Frumoasă. Ei au, aşa a fost, au chemat kurzii,
de departe.
Au luat-o? Ce s-a întîmplat? Ce s-a-ntîmplat cu ea?
Ei. Ea avea. Kurzii. Mahmudo pe nume a luat-o. Aşa.
Ei au. După a scăpat. A fugit. S-a aruncat în rîu. Rîu
de miere. Adînc rîu. S-a omorît. Rîu. Aşa.
După două zile mers ajung într-un sat.

Atunci ţi-au luat tatăl?

Ai avut apă sau hrană pe drum?

L-au prins pe tata.

Nu. Nu. Nu apă. Goneau la noi pe unde nu apă nici
altele. Nimeni. Şi unii, femeia avea unu mic, văd, cînd
merg, o doamnă cu un băieţel. Sugar. Alta zice:
„Cuirig, cînd se pişă, iau pişatu.” Spune: „Oh, cuirig,
spune, e a doua zi fără o picătură de apă.” Şi văd că
alăptează copilul. E uscat. Plînge. Vezi. Aşa. Ne-au
luat seara şi ne-au băgat într-o şură mare. Cum iei
peştii şi-i arunci în butoi. În butoi. Aşa. Am avut
noroc. Împingînd. Împingînd. Împingînd. Ajung la
perete. Văd o gaură. În perete. Săteanu a dat gaură în
peretele ăla. Vara uscau chestiile alea. Cînd pun fînul
să nu mucegăiască. M-am strecurat afară de acolo.

Ce i-au făcut?
Am aruncat. M-am aruncat.
Ce i-au făcut tatălui tău, Papa?
Au omorît la el.
Pe loc? Erai de faţă?
Tata avea numai o sabie. Şi nici o puşcă. L-au prins
pe tata. Tata ierea un om mare. De peste şase picioare.
Un bărbat tare. Şi trei, patru kurzi cu săbii şi puşcă.
Nu puşcau. Spun că glonţu îi mai scump ca omu. Aşa
a-ncercat tata să pună mîna pe puşca turcească, kurdă.
Da un kurd l-a lovit pe tata chiar aci. Şi tata şoptind
aruncă-te în apă. Io m-arunc în apă. Eram înotător bun
că vara toată ziua înotam adîncul. Aşa înot mult pînă
departe. Şi kurzii i-au luat hainele lui tata. Nimic n-a
rămas. Şi duşi au fost.

Şi-aşa ai putut să scapi.
M-am strecurat afară. Cam cît ai merge de aici pînă la
casa lui Cherrillo. Acolo era un şanţ. M-am băgat în
el. În noroi şi bambus. De acolo alţi tineri venit. Unii
prins. Jandarmii prins. Turnat benzină şi chibrit. Ars.
Aşa. Io bine ştiut cum ajunge la munţi. Şi înainte. Ştii.
Mereu învăţător spunea la noi „băieţi şi fete, trebuie
să vă cunoaşteţi patria ca pe cele cinci degete în faţa
ochilor. În faţa ochilor. Cîndva asta vă va salva viaţa.”
Aşa. Mă ascund în bambus şi-n groapă. Cînd s-a
întunecat am luat-o spre munţi.

Ce-ai făcut cu tatăl tău?
Al meu. Păi ce-am făcut, cum se-ntîmplă. Pe-urmă.
Nu se luminase bine. Am plecat. Au luat hainele lu
tata. Nimic nu i-a lăsat pă iel.

Aşadar kurzii cînd venit. Kurzii, unu aci jos. Zice
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ceva. Vrea să umble p-aci. Calcă o piatră chiar peste
picioarele lu Beluz. Îl scoate pe Beluz. Şi acolo topor.
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Aşa că agha al meu mă ia de ureche şi mă duce la el.
„Pe ăsta îl am în casa mea.” Alţii i-au adus şi ei pe
alţii. Cam o duzină de băieţi cam de-o vîrstă cu mine.
Unul, colegul meu de joacă. Am fost împreună pe cînd
ne tîram şi învăţam. Numele Torkom. Torkom.

Topor?
Da, cu coada lungă. De lemn şi aci îi aşa. Ascuţit. Să
tai lemne. Să tai ce vrei. Şi-a dat peste Beluz aici. Tăiat
coastele. Chestii d-astea. Da nu ierea mort. Ah, ierea
Beluz. „Ard.” Şi nu ierea mort. Coaste. Ce. Ard. Vă
rog un strop de apă. Un strop de apă. Mec gatil ciur,
mec gatil ciur, g’hntrem. Şi nu pot pleca. P-ormă cînd
toţi kurzii plecat. Am o pălărie. Ţesută de mînă ca
tapiserie. Bună pălărie. Am plecat. Am umplut-o cu
apă. Apa dă p-afară. Io pun. I-o duc lu Beluz. El bea.
„Oh choş.” Pă urmă pîn’ la miezu nopţii. O ţipat şi-o
ţipat. O murit. Dimineaţa ailaltă m-am hotărît să mor.
Nu să m-ascund. Io nu m-ascund.

Şi aşa se întîmplă că mama lui Torkom căzu grea cînd
mama mea căzu grea, din păcate să mă nască pe mine.
Şi e vară, vin femeile. Şed. Întind pături. Stau şi
povestesc întîmplări. Şi mama lui Torkom şi mama
mea au zis: „Cuirig” că au rămas grele şi spun „dacă
o să fie unu băiat şi una fată, s-or căsători”. Vezi, şi au
făcut. Din păcate, mama pe mine şi mama lui Torkam
tot un băiat. Şi-am crescut împreună.
Ca fraţii. Da, mereu împreună.
Ziua şi noaptea. Vara afară dormeam pe saltele. Lună.
Stele. Şi peste zi înotam şi vînam raţe.

Papa, cînd te-au trimis în şură să iei bijuterii şi lucruri,
erau şi copii înăuntru?

Aşa s-a întîmplat că după luni de zile, cînd am scăpat
din şura în flăcări şi m-am dus în munţi, l-au adus. Pe
urmă a venit iarna.

O, vezi tu. Cînd m-am predat kurzilor. Turci. Turcii ne
strîngeau să căutăm casele şi şurele în flăcări şi
cadavru. Înainte purtau brăţări de aur, lucruri. În casa
în care am căutat şedeau turcii pe nişte chestii înalte
şi beau arak. Au hotărît că dacă în acea zi nu scoatem
nimic la lumină o să ne-omoare. Pe femeile bătrîne şi
pe mine. Aşa că văd departe, înţelegi, şura aia aici.
Şură. O femeie bătrînă în picioare. Moartă. Sufocată
în şura care ardea. Chestia aia în flăcări, grinzile de
lemn căzute, aşa că femeia nici n-a căzut ci s-a proptit
de zid şi-a rămas acolo ca vie. Vie. Armenii au
obişnuinţa lucrurilor frumos făcute ca asta. Şorţ. Şorţ.
O văd pe femeia asta stînd în picioare, în spate e un
zid şi lemn de construcţie căzut, aşa că ea nu s-a
prăbuşit. E aici. Deci m-am dus la ea. M-am dus la ea.
Am ridicat şorţul. Văd o fetiţă ca aici. Un lucru de aur
aici. Bucăţi. Un filigran şi chestii de aur aici, de aur
aici. De aur aici. Aşa că vezi, le-am dus la jandarmerie.
Oh, jandarmeria, ce bucurie pe ea şi ei hotăresc să nu
mă omoare. Aşa. P-ormă. A doua zi au omorît cîteva
femei.

Şi ce s-a-ntîmplat?
L-am omorît pe Torkom.
Cum?
Ei, ştii, după ce mullah-ul şi-a mîncat şaşlik-ul, tot. Ce
zice? Aşa. Că ar fi bună niţică distracţie. Aşa o joacă.
Pun două pistoale lîngă zid. Într-unul e un glonţ. În
altul nu-i glonţ. Ca mine şi Torkom aici. Pistoalele
lipite de zid. Ei spun: „Du-te şi ia-ţi un pistol.” Mă
duc. Torkom. Împreună am mers. Ridic un pistol.
Torkom ridică un pistol. Vezi. Nu ştiam, dacă în
pistolul ăsta e un glonţ sau nu. Nici Torkom nu ştia.
Aşa. Vreo 12 paşi distanţă între noi. Şi. Porunca:
Trage! Trag şi-l omor pe Torkom. Pistolul meu avea
glonţ. Eu l-am omorît.
Aşa. Ei. Ei se distrează.

Vezi tu, au fost chestii cumplite organizate de turci. Sau întîmplat cînd m-am predat la casa aia kurdă. Aveau
nevoie de mine, fiindcă am grijă, măturînd. Ah, aşa
grea muncă pentru mine. Dar am mîncare cît poftesc.

Vezi.
Asta e o cumplită fiinţă umană.

Şi aşa se făcu, casa în care serveam era a unui kurd.
Un kurd, ştii doar, mullah, predicator. A venit la casa
aceea. Casa în care eram, era a căpeteniei. Îi pregătesc
de şaşlic, o groază de chestii. Mîncare, spălat barba,
mîinile şi aşa mai departe. După ce a mîncat bine, spus
la mine: „ştii orice casă în care mănînc şi fac nahmas”
– adică mă spăl – „în caz că locuinţa are ghiaur” –
necredincioşi, creştinii sînt ghiaur, infideli – „ăştia sînt
haram, nu e curat pentru mine să mănînc acolo. Aşa
că trebuie omorît. Omorît.”

Susan Barba, doctor în literatură comparată la
Universitatea Harvard, este Senior Editor la editura
New York Review Books. Poezille ei au apărut în
reviste literare americane de prestigiu ca Poetry, The
Yale Review, Antioch Review, Harvard Review şi
Raritan. În 2017 a publicat volumul de poezii Fair
Sun, pentru care i-a fost decernat Anahid Literary
Award.
Traducere de Nora Iuga
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Victor Nicolae
Avioane atacate de p[s[ri, devoratoarele iubiri

Deși inspirăm neinspirați același aer condiționat, expirăm noxe notorii, contradictorii în sensuri iluzorii.
Zbor, uneori, deseori, chiar zbor!
...decolez, m-am prins și mă desprind,
mă sting și iar m-aprind,
și-mi place cum pământul se dezlipește de tălpile mele, cele grele,
cum se îndepărtează tern de mine, pe sub mine...
cum trec direct în ploaia solară, prin perdelele de fum,
în revolta zorilor, din urgia orelor...
Dar, tot nu știu cum, necum, nimeresc mereu în vârtejul intensității, din asurzirea combinată a tuturor
motoarelor, întărâtate, tarate, pe aripa avionului meu... zbor, zbor, zbor, dar nu prea văd nimic în jur, în jos,
prin hublou, prin eul-eu, hubloul-bleu, tocmai din cauza aripilor mele... Și interziceți strict solemnitatea
de eliberare a păsărilor cerului la unele evenimente fastuoase, elocvente, eminamente congruente, fiindcă
porumbeii își pierd simțul orientării, după mai multe ore de captivitate... cum, necum, nicicum nu sunt în
stare să-mi mai transpar vreo idee, prin domenii elizee, chiar abstracte-n cataracte... sau din ce în ce
mai abstractizante... așa că, subjugat, conjugat, adun coji, semințe, procese, excese, abuzuri, harbuzuri
virale, incubații, elucubrații, sentințe, rame, râme, rime, rateuri... și puteri de judecată decalată, pentru un
reper luat de un guler...
...sau o părere, plină de durere... înaintez desculț printre pini, printre spini, printre opinii și opinteli, prin
sensibilități izolate, deflorate, extrapolate, amenințate viril, febril, generator, creator, veridic, rigid, gravid și
avid...
...când peștele zboară, schelet, înspre seară,
peste lacul secat, înglodat, pustiit, defăimat,
peste visul blamat, sufocat,
înrolat ca simplu soldat, în război ne-ncetat,
ilegal, inuman, subminat, sabotat de păsări,
ce-i tot doboară avioanele...
Dar, victoria celuilalt, îl condamnă, ca soldat, pe poetul degradat, nu și-nfrânt, prin jurământ, fără scăpare,
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executat la deportare - paiață ficțională, ciuruită-n medalii de smoală, găsind adăpost, nu și rost, în cascada
căii lactee, atee, imediată, nemediată, plină de avioane doborâte de păsări, amăgite cu harta, lovite cu piatra...
...violent introspectiv, mai ales în perspectiv,
alte gravidități forcepsate presupun
și chiar pun de un nou război, mai modernizat,
mai digitalizat, mai fals abstract,
pentru a fi și mai eficientizat, bazat caleidoscopic
pe victoria celuilalt...
În priviri, mi s-au strâns rătăciri, cât să umplu cu ele depărtările, toate, vărsate, nemarcate, înnodate, afectate,
dezafectate, întregi, pe jumătate, fracturate, pentru a ajunge aici, unde sunt gol, doar cu ghetele în care nu mai
încap, pentru că toate drumurile mele s-au înghesuit acolo, de frica asfaltului... rupt în concepţii juxtapuse,
acuz adevărul, că mă trezește brusc, pe eșafodul stopului cardiac, dincolo de care accept inacceptabilul, ca
pe o divinitate elementară, sumară, dintr-o gară, ce-mi spune că vibrația mea nu mai are nicio ţintă...
fiindcă doar eu am fost țintit, țintuit, și apogeul meu se numește luciditate, îndurată, îndurerată, iată,
ratată... zeitățile își aleg tern și desuet câte un profet, sau mai mulți, vânați prin munți, să flecărească despre
cauzal, destinație și finalitate!
Dependența-n transcendență... iar eu rămân și azi, în grevă, în grefă, resping, refuz infuzia, însă răspund
conectării numai prin reacţiile inerente ale adevăratei mele structuri...
c u p l a j c o g n i t i v, i u b i r e c o s m i c ă :
...salvează-mă... cu iubirea ta... iubire...
ajută-mă să înving afectiv. efectiv, sfios fără motiv...
cere-mi să te iubesc, îmblânzește-mă,
fisurează-mi agresivitatea!
hai, cere-mi sufletul, primește-l în inima ta!
azi, altfel, între patru puncte cardinale și nicio zare,
între patru pereți și nicio ușă,
aș crede că,
din tot ce mai am, de nimic n-ai mai avea nevoie
azi, când iubirile tinere își sting amintirile!
În lipsa lor polară, bipolară, înțelegerea acumulează, decantează, exersează, la cald, la rece, spintecă
decizii, provoacă incizii... și trebuie să micșorez mult, cât pot de mult, distanța dintre mine și ea, ea, să-mi
fixez, aproximez, cât mai aproape despărțirea de viitorul ei, ținând cont numai de vibrații, pentru că
mecanismul accesibil se bazează pe un veritabil cuplaj informaţional, liminal, reciproc, avantajos de sus și
până jos, jos, cu susul în jos...
...sunt activ, cognitiv, rezolvativ, algoritmat, prin percepție aversă, diversă, inversă... anticipez fapte, șoapte,
noapte de noapte! şi evoluţii goale de soluții, pline de poluții, de poluanți, polarizări și dizolvanți! distilând
digestiv memorii colective - atractive, returnate, restaurate, pe alocuri, energizate - păstrez, exercitez,
radiografiez, multiplic, radiez, sufăr intens... ceea ce mă convinge că sunt unicul posesor al vinovăției şi
răspunzător pentru transmiterea ei mai departe, ramificat, inversabil, rambursabil, ambuscabil...
Și așa, cea mai complexă teorie asupra, deasupra, dedesubtul înțelegerii lumii va dispărea odată cu mine, cel
unicizat și definitivat, la ieșirea din contradicţie, lipsit de dicție, pentru a coexista etern, tern, într-o bipolaritate
greu de acceptat, din cauza deșeurilor îmbogățite, prin modificări genetice, insistente, în groapa de gunoi a
spaimei, unde, în ultima clipă... cere-mi sensul cel mai sacrosanct, care să depindă întru totul numai de
noi, înşine, alertați, interiorizați și lucizi, conștienți că, din înaltul, cosmic, coboară tot întunericul, sub
formă de lumină, căzută în grădină...
Și mai cred în capacitatea de a capacita...
Asfaltul ardea, soarele apunea...
Strada se golea, inima bătea, pieptul îmi rupea...
Gândul evada, escava, sângele-mi fierbea...
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...și eu, eu, eu, peste ea!
peste ea, peste ea, ea, ea,
de trei ori eu, eu, eu,
trecut-am trecut,
cu bu-bu-buldozerul,
urcat pe bul-bul-dozer,
buldog pe buldozer,
supremul bull-bulll-ddozz-errr...
Și încă o dată, ca lucrul să fie bine făcut, de nedesfăcut, ca orice formă formalizată, minimalist minimalizată,
stilizat tasată, maxim semantificată... cu toată capacitatea degerenativă de a genera reacții! cu toată
răscolirea în intimități, visceralități și enigme, ale aprofundării, prin desfășurare amplă, prin amploare...
dislocare, imaginativ reductibil, urban, plastic nedegradabil, rezultatul dialectic nu există, fără intervenția cu
torță, în forță!
...dictatura, ura, eclecticul, sublimul, instinctul vieţii, al iubirii, sub buldozer...
...și instinctul morţii, imediat, la trecerea buldozerului!
întregul zace captiv, în lanțurile exprimării, zdrobit,
clipă de clipă, fibră de fibră, os cu os,
nerv cu nerv...
...zdrobit sub buldozer, strivit de durere, decupez, din asfalt, urma trecătorului, ultraurban, ultracitadin,
ultraultrat, universalizat, exponat, în muzee interactive, decisive, accesibile o singură dată... sursa
imediată, predestinată, însângerată, a ce-o fi aia, operă de artă, trebuie urgentă și probabilizată ca zbor atacat
de păsări și, la sol, buldozerată, după concasare, după compactare... atâta mizerie, atâta criminalistică diurnă
și demență emergentă, contaminantă, agresivă, aglomerată, aglutinată...
...toate câte-mi sunt în jur, atunci, când le văd mai de aproape, decupate, izolate, prezentate, revelate,
relevate undeva, în vitrine, în muzee................................................
.................................eu cred că-s artă!
După, după, după ce m-am asigurat că gândesc împotriva bunului meu simţ, împing exagerarea până-n
extravaganța nelimitată, încercând să nu pierd din coerență, printre distincţiile ce supun contradicţiile, din
calea noii mele viziuni asupra lumii, ca propunere plină de infirmități... în ghetele mele, ce au crescut lacome
odată cu mine, îmi încap toate drumurile, toate parcurgerile, toate urcările, înălțările, vertijurile, toate
ieșirile, prăbușirile, accidentele, renunțările, încăpățânările și descăpățânările...
Și toată astă această e o poeproezie, ca un supersonic atacat de o cucuvea, prăbușit și strivit, apoi, de un
buldozer, pe un asfalt, ceea ce arată, iată, artă pentru artă :
...capacitatea de a capacita / asfaltul ardea / inima bătea
sângele-mi fierbea / și eu, peste ea / peste ea / peste ea
de trei ori / am trecut / cu buldozerul
și încă o dată / ca lucrul să fie făcut / de nedesfăcut / tasat
semnificat / aprofundat prin desfășurare / în forță
forța / instinctul vital / sub buldozer / clipă de clipă
fibră de fibră / os cu os / nerv cu nerv
zbrobit / de durere / decupez din asfalt / tabloul ultraurban
magic / însângerat / absurd / universalizat
în muzeul interactiv / decisiv / accesibil
o singură dată...
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Daniela Marchetti
umbra pusă la zid sau moartea ceasului?
Vino să-ți deschid
dar mai întâi întoarce-te să nu vezi
cum crește pentru tine,
în mine,
cuibul cuvintelor,
vad osemintelor altui cimitir,
altui delir?:
Răstignitu-s-a cel ce ne poartă pe umerii săi
și ura și dragostea,
și binele și răul,
și lumina,
și întunericul.
Lumea e o respirație
fardată de sărbători.
Totul ne este egal
ca-ntr-un cerc.
Scrie și șterge,
scrie și șterge,
va striga himera
ultimului sabat,
eu sunt femeie, tu ești bărbat
intră în mine fără de veste,
iubește-mă ca-ntr-o poveste.

Realitate fardată cu napalm
Aceasta este o zi ca oricare alta,
doar că pământul e mai populat cu tristețe
iar oamenii sunt la capătul tuturor răbdărilor.
Dar despre iubire ce zici,
trupule înmiresmat de ploile raiului,
despre iubire ce mai spun dănțuitorii
din preajma statuilor tale?

Răsărit
În chipul unui an ți-ai revărsat ființa
și-n înfloriri căutai insemne ale primăverii
din vremuri de demult
iar lumea a aplaudat atâtea răsărituri.

Dar dragostea unde s-a ascuns,
unde s-a ascuns, nevinovatule,
nemângâiatule gând că totul e aici, acum,
peste pielea-mi arzândă, un scrum
la cheremul mâinilor tale?

Să-i ascultăm, astfel, pământului rugarea
și-o clipă îndoielilor să le întoarcem ceasul.
O binecuvântare totul va fi
de nu cumva destinul
și-a pus coroana laurilor astăzi
și gândurile tale vor să aducă lumii
o dezlegare, alta, de tot ce-i înserare fără tine.

Dar despre cum intri în mine,
cum pătrunzi adânc
dintr-o singură mișcare în mine,
să cauți inima, să mi-o săruți,
cine mai poate spune atât de excitant biografia
fetei împăratului dalb?

Privește-mi, știu că poți, cuvintele sub roua
pe care-o mângâiau cândva doar amintiri,
dar azi s-au transformat în jurăminte inimii tale

E drumul sau locul popasului,
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Și scriu cum miezul nopții se va-ntrupa
în steaua pregătind spre dimineață
metafora acestui răsărit.
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și toate astea se întâmplau
înaintea popasului în castru
tu aduceai într-un sac de campanie
amintirea celui de-al doilea
apoi moaștele sfântului
se re-întrupau într-un minei
fiindcă era luna celui care a fost
al treilea veghetor,
scribul ostenind să ia
în captivitatea pergamentului alb
veacurile de glorie din patria princeps

Rănile veacului se cicatrizează lent
Uitasem să vă spun că povestea era un personaj
simpatic,
ridica din umeri la cea dintâi adiere a literelor
apoi cerea iertare cuvintelor care nu reușeau să-și
citească sensurile în oglinda vrăjitoarei,
așa suprapuse cum erau în ramurile arborelui
genealogic din grădina merelor de aur,
ochiul din triunghi vedea mesajul chiar dacă
lumina întârzia și rănile veacului se cicatrizează
lent precum ai aștepta neliniștit înflorirea unui
bilet de tramvai în locul inimii
Dar nu te mai ascultă acum nici visul pe care i l-ai
dăruit,
poate fi el chiar această formă de a viețui lângă
somnul pendulei,
auziți dumneavoastră zgomotul firelor de nisip în
clepsidra piratului,
el a uitat să mai numere dar noi nu uităm să ne
naștem, să murim, să fim hidoșii traumatici ai
sentimentului de pierdere când seara coboară pe o
scară interioară și ne face afiș într-un avizier al
iernii anunțând cum uitasem să vă spun că
povestea era un personaj simpatic

O ceremonie a ceaiului
o poveste veche are mereu o soartă ingrată
poate fi bulgărele acesta din zăpada muntelui
amintirilor
se topește repede repede povestea
de parcă nu ar vrea să o ajungă timpul nostru din
urmă
un cuvânt un vers o rimă dacă mai rămân
totul a fost o alegere totul s-a stins în mojarul
maestrului
chiar dacă trecutul ne face mai buni în zăpada
amintirilor
unul caută în inima celuilalt doar prezentul și
viitorul
la ceremonia ceaiului

Nimbul Sfântului Andrei
paginile acestea și cuvintele torc metafora vechiului
byzantion
în cvadrigă năluca împăratului a trecut pe lângă cel
care spală de păcate până și huma priveghiului
deplin
când apele s-au despărțit de uscat sfântul și-a luat
mantaua primăverii veșnice
și a îmbrăcat toate zilele noastre să le scape de
povara frigului
lupii au găsit refugiul în marginea câmpiei unde
căzuse steaua
mult mai departe codrii de aramă au ascuns
fantasmele înserării într-o amforă
suﬂetul cuvintelor a ieșit grațios aducând aurul
nimbului
acum e vântul anunțând levitația sfântului în
singurătatea ninsorii
acum eu vă privesc prin hieroglifa străvezie și beau
vinul acestui pahar
undeva aud cum dumnezeu răsucește noaptea ca
pe o ﬁlă în vreme ce
paginile acestea și cuvintele mele torc metafora
vechiului byzantion

Poem în ianuarie
el a rămas singur
ca un Dumnezeu renegat
lângă pleoapa ninsorii
el e bărbatul frumos
care șterge sângele amintirilor
cu propria lui cămașă
el este ochiul celei dintâi dimineți
în care amândoi rămânem cu dragostea
mereu flămânzind între două cuvinte

Patria princeps
el a fost anunțat primul,
numele lui îl purta lictorul înserării
lângă aripa vulturului împăiat
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„...și ne iartă nouă greșelile
noastre...”

îngerul își poartă aripile sub braț
e seară și e târziu ca să mai poți mângâia
catifeaua sofalei din turnul de sticlă
fără punct doar cu nostalgia vergurei el îmi
vorbește de pe malul celălalt
încă mai doarme barcagiul ursuz
și omătul a întrerupt războiul ceasornicelor printre
ruinele orașului
un copil deschide cutiuța și greierii eliberați cântă
sub pupitru notele maestrului nu-și mai cunosc
așezarea
între cuvinte amintirile se transformă în vocabule
din lucarnele cerurilor coboară alți zei
psalmodiind în melancolia mansardelor tinereții
apoi se ascund în limbile clopotelor până când
pianistul învie

un orb se pregătește să scrie tratatul despre
luarea în captivitate a sunetelor din univers
ca și cum ne-am ucide trecutul fără focuri de armă
și ne-am coase trupurile în pielea stelei logostele,
el pipăie roua și simte aurul dimineții cum
urzește frunzelor căzute în timpul nopții cuibarul
de ozalit în care
și noi vom adăposti speranțele noii zile
slavă femeii slavă bărbatului dragostea a rămas
singurul act de curaj și Dumnezeu
plânge într-o margine a cerului copiii rătăciți
pe marile lacuri pilonii caselor vor să viseze
înălțarea la ceruri
dar fanfarele nopții au trezit stelele și
nimeni nu mai veghează viața și
moartea într-un vitraliu
miracolul magnoliei poate fi
bandajul protector al memoriei
un fluture împăiat sfidează liniștea în vastul
museion
varul trebuie strecurat prin sită
pianissimo
câinele ostatic zâmbește și el din cer
printr-o fereastră prin care statuia unui orb
a înfiat lumina

la vremea unui damentango
desfășurat în hubloul însângerat al lunii
au venit și oamenii să adune fir cu fir nisipul
clepsidrei
purtând cărțile ca pe relicve dintr-un osuar galactic
un pod imens leagă cerurile unul de altul
sub măr șarpele pregătește povestea

Mareea
toții anii aceștia stau în rafturi și noi ștergem praful
dintr-o parabolă a memoriei
amintirile o iau care-ncotro într-o hîrjoană nebună
pe peronul pustiit al gării
plonjăm în realitatea difuză și apele în scocurile
anotimpului imită mareea
care anunță venirea pescărușilor cu zmeul de hârtie
al unei copilării în care taumaturgul erai tu
când ceasurile își schimbau minutarele și măsurau
curajul tuturor de a înfrunta zeul schimbărilor
vintage lângă farul unde feribotul intra brusc în
oglindă cu viața mea, cu viața ta, cu viața lor
murim și înviem devorăm limita dăm foc
depărtărilor rămânem în fotografiile de gală ale
secundei care a făcut dragoste cu velocipedul
sfântului alexandru tata și mama colorează cu
doruri nisipul tălpile noastre cântă un marș nupțial
înainte de culesul fructului luna așteaptă la
debarcader câinele de pază iarna a plecat
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Ioana Diaconescu
Timp pentru sublim
Fericitul Augustin, au vorbit despre ecourile
(apehema) și urmele (vestigia) prezenței lui Dumnezeu
în lume...” .Mă alătur acestei rostiri a lui Cezar Baltag,
din discursul rostit la Satu - Mare în 1995, în Catedrală,
la primirea premiului Poesis - Opera Omnia, dar și
acestor aprecieri ce rămîn în cartea de aur a Zilelor
Poesis , atît de adînci pentru ceea ce reprezintă
fenomenul însuși :”Paradoxul face ca între imediatul
care nu poate fi exprimat, cum spunea Lucian Blaga
și transendentul care mereu ni se ascunde, această
dublă și tragică precaritate a ființei umane să fi
prilejuit nașterea miracolului care este poezia, miracol
celebrat atît de frumos în aceste zile la Satu-Mare.[…
] Am ținut să – mi reamintesc toate astea aici, la SatuMare, oraș care a devenit, grație poeților grupați în
jurul lui George Vulturescu și al revistei Poesis un
important centru al poeziei românești.”

Nici nu-mi dădeam seama bine că acel timp venise.
Nu ne dezmeticisem bine din lunga iarna a ultimilor
cincizeci de ani, din înghețul ultimilor zece, în care
timpul sublim își făcuse loc (fără știrea, sau cu știrea
noastră) în spații ale irealității, făcîndu-se simțit abia
cu urma ce o lăsa după ce plecase: pecetea poeziei,
poezia însăși… Da, dragă George Vulturescu mă alătur
și astăzi, după douăzeci de ani , retoricii tale din
Jurnalul de provincie ( Caietele Poesis nr 15 – 1999):
atunci, tocmai atunci, imediat după 1990, venise timp
(și trebuia să fie!)pentru “cerul înstelat” și pentru
„legea morală din noi”...
Timpul sublim (iată cum reiau - a cîta oară –
vorbele poetului pe care le-am furat si mi le-am pus ca
titlu - din acel Jurnal de provincie -) venea acum în
toată splendoarea lui, începând un drum lung și glorios
odată cu primul număr din 1990 al revistei Poesis.
Vorbesc acum cu o silită detașare (cel puțin așa încerc!)
despre după amiaza aceea în care am primit o revistă
pe care scria Poesis. Numărul 1. Prima revistă de
poezie în libertate. De la Satu Mare. George
Vulturescu. O revistă de poezie, da o revistă de poezie.
Mă întrebam, uimită, cine este acest temerar?
Întunericul se îngîna cu cenușiul, speranța se năștea
timidă și cerea voie să iasă din ascunzișul ei. Și în tot
acest spațiu, nu de puține ori invadat de disperare,
viteazul ce scotea la lumină, în raza ce-i strălucea pe
scut, Frumoasa Adormită lungi decenii, ce-și ridica,
încă sfioasă, genele de raze. Și pe noi poeții odată cu
ea.
Era o noutate absolută, vindecătoare și înălțătoare.
Citeam numele George Vulturescu și încercam să mi-l
imaginez . Si astăzi mă uimesc de felul în care l-am
văzut atunci cu ochii minții - atît de asemănător de cum
era în realitate: o cruce de voinic, cu statură
dominatoare în spațiul înconjurător. L-am cunoscut
mult mai tîrziu, ca și cum ne știam dintotdeauna și iam constatat izbitoarea asemănare cu cel pe care mi-l
imaginasem odată cu primirea primului număr din
Poesis…Dar i-am aflat și bunătatea sufletului,
atitudinea cavalerească venită din cine știe ce timpuri
trăite în altă viață, zîmbetul pe care ni-l dăruiește
fiecăruia în parte, răbdarea și pacea cu care trece peste
eforturile de a înlătura stavilele puse nu de puține ori
în calea frumuseții pe care dorește s-o afirme. În calea
lucrării vieții sale pornită nu pentru el ci pentru noi…

De-a lungul vremii, au semnat aici mari nume ale
poeziei noastre: Mihai Ursachi și Teohar Mihadaș,
Ștefan Augustin Doinaș și Cezar Ivănescu, Nora Iuga
și Constanța Buzea, Ștefan Baciu și Ioan Flora, Petre
Stoica și Grigore Vieru, Nicolae Prelipceanu,
Constantin Abăluță; au fost promovați poeți ca Ion
Mureșan, Alexandru Mușina, Simona Popescu, Marius
Oprea, aceste nume fiind doar o parte din cele ce au
avut parte de generoasa operă de editare a poeziei lor
într-o revistă cum nu mai fusese pînă atunci. Îi întîlnim
aici și pe marii critici și exegeți ai limbii române
literare care au plecat pe căi luminoase: Mircea Zaciu,
Laurențiu Ulici, Gheorghe Bulgăr, Romul Munteanu,
Marin Mincu, Emil Manu și încă și încă…
Ar fi nedrept să nu pomenesc, drept noutate
absolute, unele manifestări excepționale ale Zilelor
Culturale [aflate sub auspiciile revistei] Poesis care
demonstrează că dezvoltarea unei țări pornește de la
cultura ei, în cazul acesta de la cultura poetică:
- 1991 – Colocviul N.Steinhardt și poezia
contemporană
- 1994 – Expoziția documentară Avangarda literară –
Tristan Tzara
- 1995 - Caietele Poesis dedicate unor scriitori: Gellu
Naum ’80; Ioana M.Petrescu - Remember
- 1996 – Caietele Poesis dedicate unor scriitori:
Gabriela Negreanu - Remember
- 1995 primul tîrg de carte de la Satu Mare – SEP –
Salonul Editurilor de Poezie
- 1997 – Colocviul Poeți români contemporani Ștefan
Augustin Doinaș - 75 de ani - prima întîlnire a poetului
față în față cu critica
- 2003 – prima expoziție de pictură în țară a lui Șerban

“Poezia este heraldul care unește niveluri diferite
ale realului, iar metafora, simbolul, sunt efectul de
tăcere, urma lăsată de îngerul care ni se arată și care
tocmai a dispărut. Sfîntul Dionisie Areopagitul,
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Foarță
- Zilele editurilor de poezie: Paralela 45, Dacia, Cartea
Românească, Vitruviu, Eminescu, Marineasa, Brumar,
Vinea, Arhipelag, Helicon
- Conferințele revistei Cuvîntul, Satu Mare
- Premiile literare anuale Frontiera Poesis
- Conferințele ASPRO la Satu Mare cu Mircea
Nedelciu, Gheorghe Crăciun
- Recitaluri de poezie și spectacole împreună cu
Teatrul de Nord Satu Mare
- Inițierea, împreună cu Universitatea de Vest “V.
Goldiș” a primelor decernări ale titlului de Doctor
Honoris Causa la Satu Mare – dintre scriitori :
Dumitru Țepeneag, Grigore Vieru, Adam Puslojic,
Mihai Cimpoi, Nicolae Breban, Dinu Flămînd, Varujan
Vosganian, Augustin Buzura.
- Publicarea unor Caiete de
poezie (Alexandru Mușina, Caius
Dobrescu, Alexandru Pintescu)
- Colocviul revistelor literare din
Transilvania
- Conferirea de premii (singurele
conferite la Satu Mare) iluștrilor
sătmăreni dispăruți: Mircea
Zaciu, Gheorghe Bulgăr, Radu
Enescu, Fenyi Istvan, Nae
Antonescu, Ion Vădan, Al.
Pintescu, Ion Baias, Ion Ghiur,
Ilie Sălceanu , Vasile Tarța.
- Editarea Dicționarului 1700 –
2000. Cultură și literatură în
ținuturile
Sătmarului,
a
antologiilor Cuvinte din Nord –

Poesis

2003, 2004 și Poesis autumnal (2010) ale cenaclului
literar sătmărean Afirmarea.
Cele enumerate mai sus sunt doar o parte a
manifestărilor care au constituit, de-a lungul atîtor ani,
fenomenul Poesis. Multe, importante, unicate și
marcante pentru cultura poetică și nu numai, cu o
anvergură crescîndă pe an ce a trecut, pînă în zilele
noastre.
Așadar, în ianuarie 1990, poetul George Vulturescu
fonda la Satu Mare revista Poesis, apărută, datorită
domniei sale, fără întrerupere, pînă astăzi. Datorită lui,
Satu Mare a căpătat renume literar. Mai pe inima mea,
renume de oraș al poeziei. Fenomenul Poesis mă lua
prin surprindere, mă încînta, îmi dădea aripi. Mult mai
curînd decît mi-aș fi imaginat, Poeziei i se restituia
coroana.
Pe bună dreptate, poetul
George Vulturescu a fost numit
“inițiator, păstrător și totodată
inițiator spiritual al memoriei
sătmărene”. Fondator și editor al
revistei Poesis, este în același
timp inițiatorul festivalului de
literatură Zilele Culturale Poesis
precum și a premiilor Frontiera
Poesis. Toate acestea “cu
anvergură regională europeană“
…Domnia sa este cel care ”a
reușit să înscrie orașul Satu
Mare pe harta literaturii române
de calitate”.
Et in Arcadia Ego…
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Ne-au fost aproape
Ultimul interviu al lui :tefan Baciu

*

*

*

”- ...Nu vreau să vă răscolesc și să vă tulbur și
mai mult, dar există zi să nu vă gândiți la România?
Când vă este cel mai dor de țara noastră și a
dumneavoastră cum vă domoliți (deși cuvântul nu
este cel mai potrivit) acest dor de oamenii și locurile,
clădirile și apele, munții și spațiul românesc?
- O întrebare care îmi face plăcere... ”Când îmi
este mai dor de România, în ce clipă?” Ca să fiu
sincer de tot - nu mi-e dor niciodată. Pentru că port
România în mine. E o prezență permanentă - nu
poate fi prezent și dor în același timp.
- Stimate Domnule Stefan Baciu, un poet din Satu
Mare, George Vulturescu, a avut divina idee de a
tipări o revistă ce se cheamă POESIS. Si iată, ne
apropiem de numărul 25 de la apariție. Ea a publicat
și va publica românii de pretutindeni - de la
Chișinău și până la Honolulu. Ce-i doriți unei
asemenea reviste?
- Ce-i doresc eu unei asemenea reviste, astăzi? Ii
doresc să reprezinte România Mare, vândută și
ocupată de sovietici până azi și de comuniștii
români. A nu se uita că nu-i încă ocupată de
România, Basarabia - care văd că se cheamă
”Moldova”! _ Bucovina de Nord, Dobrogea, și mi
se pare că o mică fâșie a Banatului și Ardealului.
Unei asemenea reviste îi doresc să poată
reprezenta cu onor, în pace și onor, eterna Românie,
căreia îi suntem îndatorați și recunoscători, oriunde
am fi, din Honolulu în Makiki, din Havana (ocupată
de castriști) până la Budapesta, de unde aud că se
vorbește, iarăși, într-un ton șovinist...”
(*Din cauza poștei textul nu a ajuns să fie publicat
în nr. 25, ci în POESIS, nr. 7-8 (26-27),
Anul III, 1992.)
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Mihai Ursachi
Premiul Poesis - Opera OMNIA, 1993
Mihai ursachi - ”...Acest sonet a fost scris în 1978
(tocmai pe când ”omul nou” era aproape construit) și a mai
fost publicată și de revista ”Poesis”, în al cinzecilea ei număr
de apariție. O revistă de poezie, despre poezie,de o calitate
ireproșabilă, ajunsă în condițiile actuale la al cinzecilea
număr!In ce privește valoarea publicației, nu am termen de
comparație de cât ”American Poetry Review” care apare în
țara cu sponsori miliardari(în dolari). Dar, alături de cei care
cred că numai absurdul funcționează fără greș, poeții(nu
numai din România,dar mai ales de aici) mizează cu neistovită
obstinație pe cartea miracolului. A miracolului numit Poezie.
Și întrucât miracolul există (un fel de a zice,căci de fapt numai
miracolul există), acesta se și celebrează în locuri și momente
faste. O astfel de sărbătoare am trăit-o și noi la Iași, la Casa
Pogor, în ziua de ”Buna Vestire” a anului 1994, într-o amiază
luminată, o clipă de incredibilă lumină, într-o vecie amară și
haină...”
(Timpul, nr. 5, mai 1994)
(Poesis, nr. 50, anul V, 1994)

MEDITATIuNE

Poetului Gheorghe Grigurcu

Lungi rătăciri domenii obscure
Poeme de avantgardă
”avangardă” a cui?
avangarda clasei muncitoare
”Sunt fericit, pot să mor” (Mayakovsky)
Paul Celan.
Paul Celan?
Poezia să fie făcută de toți.
Prin codrii de redwood ai Californiei...
Mărturisitorii lui Iehova
Finis mundi
București, 13 iunie
1990
Historia mundi
(Poesis, nr. 50, anul V, 1994)
65

Poesis

REMEMBER
CEnTEnAR
- POESIS
TITU MAIORESCU
~n AnUL XXX

septembrie 2019

Lauren\iu Ulici
”...La Satu Mare apare de
câțiva ani buni cea mai bună
revistă de poezie din România Poesis, editată de Casa de cultură
din localitate, mai nou cu sprijinul
Ministerului Culturii,și condusă
încă de la primul număr de poetul
George
Vulturescu.
Deja
consacrată în peisajul publicistic.
Poesis este, practic, o istorie vie a
poeziei contemporane și a
receptării ei critice. Preferința
vizibilă pentru poeții promoțiilor
80 și 90 nu trebuie să ducă la
concluzia că am avea a face cu o
revistă de grup de generație. N-ar
fi fost nimic rău în asta,numai că
ambiția editorilor și a lui George
Vulturescu în special țintea,dacă
nu mă înșel, acoperirea întregului
areal poetic de astăzi.Poeții din
toate promoțiile se regăsesc în paginile ei, iar
impresia de favorizare a promoțiilor mai noi nu e
decât urmarea unei realități incontestabile - aceste
promoții sunt cele mai dinamice și mai pline de
culoare din tot peisajul.Dar revista e lăudabilă nu
doar prin textele poetice sau eseurile critice pe care
le publică. De la o vreme în jurul ei s-a creat o stare
de emulați lirică, ilustrată, între altele, de întâlnirile
anuale ce au loc la Satu Mare,menite să consolideze

un climat literar și să ofere
prilejuri de dialog poetic cu
participarea unui număr mereu
impresionant de poeți români din
toate generațiile și din toate zonele
țării.Număr după număr, revista
sătmăreană se constituie într-o
Bibliotecă în care cerneala literei
rămâne mereu nouă,iar biografia
poeziei crește o dată cu
bibliografia ei. Evident, în cazul
unei asemenea reviste problema
locului în care apare nu se pune
decât,eventual,pentru a confirma
ideea că pentru Poezie există
numai ”centru”, fie și unul care-și
conține marginea. Condiția de
efemeridă, proprie oricărei reviste
în raport cu cartea,suportă o ușoară
rectificare când e vorba de reviste
ca Poesis - ele sunt un fel de cărți
și se cuvine a fi privite și citite ca atare. De
altminteri, exista pe vremuri obiceiul ca revistele de
mare prestigiu să fie strânse de la primul la ultimul
număr al unui an sau al mai multora într-o carte. Nu
numai pentru folosul iubitorilor de istorie literară,ci
și pentru că, într-adevăr, revistele și mai cu seamă
revistele bune sunt un fel de cărți.”
(Curentul, 25 sept. Anul II, nr. 224/282, 1998)

Zilele Poesis 1195: G. Achim, L. Ulici, G. Vulturescu, Mircea Ioanaș, D. Păcuraru
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Cezar Baltag
Premiul Poesis - Opera OMNIA, 1995
*

*

*

24 septembrie București
Iubite Domnule Vulturescu,
Sunt încă sub impresia frumoaselor zile petrecute
împreună la Satu Mare. Faptul că anul acesta ați
izbutit să instituiți un Salon al editorilor de poezie
mi se pare extraordinar, nu știu cum ați putut face
față la toate chestiunile (financiare, în primul rând!)
legate de organizarea ediției din această toamnă, dar
ceea ce ați izbutit mi se pare grozav.
Îmi cer iertare că am întârziat un pic cu trimisul
biletelor de întoarcere. O fac astăzi și vă mulțumesc
încăodată pentru tot.
Sper că ați descifrat textul pe care l-am rostit în
catedrală. Aveam notată pe margine și o scurtă
apreciere elogioasă la adresa lui Cistelecan,cred că
s-a putut descifra. De asemenea, în adresa inițială aș
dori să inserați, în al doilea rând (după ”Distinși
colegi...”) și adresarea ”Cucernici părinți”, pe care
am rostit-o ad hoc, dar pe care nu știu dacă am scriso. V-aș fi recunoscător dacă mi-ați trimite și mie
revista.
Mi-a făcut multă bucurie reîntâlnirea cu colegii
Dumneavostră, pe care îi îmbrățișez și îi asigur,
încăodată, de prețuirea și dragostea mea. Imi aduc
aminte, cu deosebită plăcere, eu și Doina - cu care
sper să mă căsătoresc, în curând - de întâlnirea din
catedrală cu Doamna, soția Dumneavoastră. Vă rog
să-i transmiteți respectuoasele noastre salutări și
urări de bine.
Știu că, și Aurelian Titu Dumitrescu - nu numai
eu - v-am solicitat un grupaj de poeme pentru Viața
Românească. Vă rog să-mi trimiteți acest grupaj, și
vă voi răspunde în scris, sau telefon când vor apare.

”...Poeții - Dumneavoastră, distinși colegi, o
știți tot atât de bine ca și mine, sunt ființe profund
angajate în adevărurile lor particulare, în concret,
în materia existenței lor, lucru pe care paradigma
post-modernă îl realizează foarte bine, dar arta
capătă sens, după părerea mea, în primul rând, din
atingerea cu adevărul transcendent.
Paradoxul face ca între imediatul care nu
poarte fi exprimat, cum spune Lucian Blaga, și
transcendentul care mereu ni se ascunde, această
dublă și tragică precaritate a ființei umane să fi
prilejuit nașterea miracolului care este poezia,
miracolul celebrat atât de frumos în aceste zile la
Satu Mare. Consider acest premiu care mi s-a
acordat astăzi, aici în catedrala ortodoxă din oraș,
meritat numai întrucât se aplică acelei părți a
creației mele în care am devenit conștient de cele
de mai sus. Am ținut să-mi reamintesc toate
acestea aici la Satu Mare, oraș care a devenit grație
poeților grupați în jurul lui George Vulturescu și
al revistei Poesis, un important centru al poeziei
românești.
Tuturor acestora, precum și Dvs. toți cei
prezenți în această seară aici, vă mulțumesc din
toată inima, pentru fericitul prilej pe care mi l-ați
dat să-mi mărturisesc câteva gânduri.”
(Discurs rostit în Catedrala ortodoxă
”Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare
cu ocazia decernării premiului revistei Poesis Opera Omnia,1995)
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Petre Stoica
Marele Premiu “Frontiera Poesis” (Premiul ora;ului Satu Mare), 2005

*

*

*

Jimbolia, 1 mărțișor 1999
Iubite Vulturescu, iubite prieten, nu mă înjura, nu
mă trece în categoria celor atinși de greaua boală
numită ilfonlă (vai, a ieșit o rimă!) Indeobște sunt
om de cuvânt, dar...
Ti-am făgăduit la Botoșani două cărți. Iată-le!
Intârzierea expedierii își are două cauze majore.
De îndată ce am revenit la Jimbolia m-am pomenit
atins de o gripă aproape la fel de periculoasă precum
bolșevismul.Am bolit rău de tot. Si, apoi, ”Minerva”
de la care așteptam exemplarele comandate, s-a
executat cu apreciabilă indolență. Mi-ai cerut
originale,am spus da.Intr-un timp apropiat ți le voi
pune în plic. Urmează doar să le dactilografiez.Sunt
extrem de ocupat. Gândește-te - Fundația nu are
secretar, administrator, nici măcar un om/femeie
de serviciu. Organizez și întrețin singur o imensă
uzină culturală.Oamenii de la Inspectoratul pentru
cultură afirmă că fundația mea este unică în felul
ei,pe deasupra, cea mai activă din județul Timiș.
Unde mai pui că pe lângă numeroasele activități mă
văd nevoit să particip - orașul este mic -la felurite
festivități, botezuri, nunți, parastase și chefuri
organizate ad-hoc.

- ... Nu credeți, Domnule Petre Stoica,fiind și Dvoastră laureat la Botoșani, că unele premii vin
prea târziu?
- Nu cred...Dar este și un joc al hazardului în
asta... Premiul se acordă când opera este deja fixată,
de aceea e și o anumită vârstă... Sigur, un poet ca
să ia un premiu trebuie să trăiască, asta-i
adevărul, ce mai... Am cunoscut poeți care n-au
cine știe ce valoare,mă gândesc la generațiile mai
vechi, și care pe măsură ce au îmbătrânit au
”devenit” mai ”importanți”... Îmi pun și eu o
întrebare - dacă Gellu Naum ar fi trăit mai puțin sar fi vorbit despre el astăzi? De-abia acum l-au
descoperit. Asta a fost șansa vieții lui. Unii au șansa
să trăiască mult ca să-și pună opera în valoare. Este
un joc al vieții... Unii primesc premiul la timp...
- Nu știu dacă urmăriți revista Poesis... Ce ne
puteți spune despre ea?
- Să știți că este o revistă foarte bună, foarte
bună. Imi place. Mai cu seamă această obsesie
(acum dacă se cheamă Poesis e normal să aibă o
obsesie!) pentru poezie... Sunt întotdeauna poezii
foarte bune, eseuri, cronici literare. Cu traducerile
nu vă laud - în ultimul număr poeții canadieni sunt
foarte slabi. Eu am urmărit poezia universală și
întotdeauna m-am ”împiedicat” de poezia
canadiană - n-am găsit un poet... În rest - îmi place
revista voastră!...”
(a consemnat Ioan I. Moldovan)

PS Confirmă primirea cărților. Poate îmi trimiți și
frumoasa ta revistă.
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Matei C[linescu
Premiul Poesis - Opera OMNIA, 2006
Ascultând Lamentațio Sancte Matris
Ecclesiae Constantinopitane
(cântată de corul Cappella Romana)
Omnes amici ejus spreverunt eam,
Non est qui consoletur eam ex omnibus
caris ejus.
Aș vrea să mă pierd în lamentația pentru căderea Bizanțului, în
acest mai la 551 de ani de atunci - de când și Vasilissa a
dispărut
ca o ceață subțire pe scara de stele,răsucindu-se într-un
păinjeniș de lumină,
într-o ușoară adiere de aburi spre cerul mut...Vasilissa,
Vasilissa

În catedrala orașului:
Matei Călinescu și Aug. Buzura
la festivitatea de premiere:
Opera Omnia - 2006

Matei Călinescu
Premiul Poesis pentru
Opera Omnia - 2006

pe care am urmat-o într-o clipă de 551 de ani, în celălalt
imperiu
transparent ca nimicul, ca o umbră de umbră de umbră
de pasăre invizibilă, de trecere fără urmă, de albastru săgetat
într-un timp revolut cu vocea care plângea ieri, adâncă și vie fântână,
după Bizanțul dintr-a doua lecție de tenebre. Ca acea voce în
care aș fi vrut să fiu, împreună cu Vasilisa, într-o pură vibrație
vocală, în sclipirea întunecată a acelui glas
rătăcit în labirintul timpului,
în singurătatea noastră cu o infinitate de oglinzi fără chipuri.
Nici Vasilissa,frumoasa de altădată, nu mai avea chip:
trăsăturile ei se topiseră,
ca niște întrebări fără răspuns în ochii mei orbiți de plecări și
ecouri,de amintiri,de lacrimi în lacuri închipuite, de surâsuri
melancolice,de unde rotunde,din ce în ce
mai vaste...
(Poesis, nr. 6-7-8, XVIII, 2006)

69

Poesis

REMEMBER
CEnTEnAR
- POESIS
TITU MAIORESCU
~n AnUL XXX

septembrie 2019

Cristian Simionescu
Premiul Poesis - Opera OMNIA, 2003
SIRA SPINARII
Ziua de ieri din disperare a întârziat
se va auzi mai târziu peste ani
țipătul ei mai subțire decât inima furnicii. Ce siguranță
nătângă să spinteci până și umbra ca pe un maț! Inocență
dusă până la capăt - să tai apa felii. Și totuși sunt nebuni
ce-și taie capul și apoi îl pun la loc. Și totuși sunt
nebuni ce au băgat o cârtiță în elefant, țipând cu poftă:
“Haa, ha, domnișoara e în dumnealui, îl dă gata pe
dinăuntru, s-a băgat în el în organele lui!” Leoarcă de râs
e până și cel spintecat...
(fragment. Poesis, nr. 6, anul IV, 1993)
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Alexandru Mu;ina
(Membru `n redac\ia Poesis)
Poem din Bucătărie (V)
Nu are de fapt nici o importanță
bucătărie
sau palat
geniul
se exprimă oriunde și oricum
au
mai spus-o și alții dar
nu locuiau
la confort tre
eu voi scrie
o carte groasă spirituală profundă
dacă
au să mi-o publice poate
o să mă mut dracului într-un apartament
mai uman
(Biblioteca Poesis, nr. 3 (50), 1994

Zilele Poesis, 1991
Al Pintescu, Al.Mușina, Ion Vădan
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Dumitru Hurub[
Cuvinte despre Veronica Micle - la 130 de ani de la moartea poetei
nestrămutată lege ;/Nimicul te aduce, nimicul te
reia,/Nimic din tine-n urmă nu va mai rămânea”.
(din poezia – ,,Şi pulbere, ţărînă...). N-a fost să fie
aşa, nu vreau să fie aşa, pentru că trebuia să fie…
altfel.
La urma urmei, acest epitaf dureros, însă realist
şi cu accentuate rezonanţe sumbre, nu face altceva
decât să exprime un adevăr general valabil pentru
existenţa oricui. cu deosebirea că aici este vorba
despre Veronica Micle, despre femeia şi iubita care
şi-a circumscris viaţa în lumea sacră a iubirilor
înalte, acolo unde vom găsi pentru totdeauna pe
Laura, iubita căreia îi dedica sonetele poetul
Petrarca; Beatrice, din Divina Comedie, a lui Dante;
Maitrey, din romanul lui Mircea Eliade; legendarul
cuplu Tristan şi Isolda; nefericiţii Romeo şi Julieta;
Paris şi Elena din Iliada lui Homer; Antonius şi
Cleopatra – iubire la… prima vedere, „Quod erat
demonstrandum”, Ulise şi Penelopa, dar şi, de ce
nu?, Cioran şi Friedgard, Marin Preda şi Aurora
Cornu etc., etc., etc., iubiri care au intrat în legendă,
dar şi în… sufletele multora dintre noi, aureolate de
nimbul asigurător de nemurire…
…De fapt, oricât am încerca să driblăm realitatea
căutând cu disperare un adevăr care să ne scoată la
un liman convenabil şi absolut inedit, vom ajunge
tot… acolo de unde am plecat. Şi, de unde am luat
startul? Exact de la prezenţa fizico-psihică a
Veronicăi Micle! Cum, iarăşi Veronica? Încă mai
sunt lucruri de spus? Da, iarăşi, pentru că, nu foarte
des, este drept, dar se tot ivesc ştiri, unele, la modă
în ultima vreme: pe surse!, tocmai pentru că despre
ea toată lumea ştie totul, cel puţin aşa se crede,
destui fiind chiar convinşi de acest lucru. Şi, totuşi,
nu, nu e totul! Deoarece, iată, după un secol şi ceva
de la moartea Veronicăi, Editura Polirom a publicat
un volum întreg de scrisori inedite VeronicaEminescu-Veronica. Ultimele, s-a spus. S-ar putea…
Ah, ce… veste minunată! Ce nadă minunată şi
atrăgătoare pentru noii bârfitori şi cârcotaşi! Mai
există îndoieli, dar scrisorile, chiar în facsimil,
există!, deşi nu se ştie cu certitudine… Acestui
comentariu i-am direcţionat conţinutul spre o
turnură care a fost, de regulă, ignorată, ca fiind
lipsită de importanţă, şi anume: există un acord
general că Veronica a fost o femeie tânără, blondă,
poetă şi, peste toate, ardeleancă frumoasă şi
inteligentă, calităţi care i-au fost atuuri în legătura
sentimentală cu Eminescu, dar care i-au adus şi

„Foarte frumuşică, veselă, spirituală, această
fată fu măritată de mama ei la vârsta de 16 ani (în
realitate este vorba de 14 ani, n. d.h.) cu Ştefan
Micle, bătrân profesor la Universitate.(…). În
asemenea împrejurări, fiind dat şi caracterul
uşuratic al acestei tinere femei, nu e de mirat că ea
nu se credea legată prin lanţurile căsătoriei până
într-atîta încît să păzească cu stricteţă credinţa
conjugală bătrînului Micle, pe care îl considera mai
mult ca un părinte decît ca un soţ.” (Iacob Negruzzi)
Poate nu e tocmai potrivit, dar încep comentariul
de faţă referitor la cea mai importantă iubită a lui
Mihai Eminescu (dacă le includem în clasament pe
Cleopatra Poenaru-Lecca şi pe Mite Kremnitz, dar
lăsând la o parte pe ingenua Casandra Elena
Alupului…), reproducând din epitaful de pe crucea
Veronicăi Micle următorul fragment: ,,Şi pulbere,
ţărână din tine s-a alege,/Căci asta e a lumii
72

septembrie 2019

CEnTEnAR VARIA
TITU MAIORESCU

Poesis

cu precădere pentru Veronica, mai ales după moartea
profesorului Ştefan Micle. Au existat dintotdeauna,
există şi vor exista mereu şi mereu informaţii
suplimentare, detalii importante, însă spuse/scrise
cu toată priceperea, au rostul de a consolida
convingerea că nimic nu e… bătut în cuie pe lumea
asta. Absolutul, se spune, este doar Dumnezeu.
Treptat au apărut, totuşi, alte informaţii, alte
comentarii, alte ştiri culese de la surse mai sigure
(scrisorile, reproduse în facsimil), sau transmise pe
cale orală din generaţie în generaţie, mai ales prin
cele două fiice ale Veronicăi: Valeria (1866-1929)
şi Virginia-Livia (1868-1937), informaţii pe care le
foloseşte doar G.Călinescu în 1932, la publicarea
monografiei Viaţa lui Mihai Eminescu. Însă, în
1964, când a fost republicată scrierea în ediţie
definitivă, n-avusese la îndemână unele informaţii
care au apărut mai târziu… Definitivă, monografia,
însă fără nicio referire la „corespondenţa inedită”
dintre Eminescu şi Veronica, fiindcă abia în anul
2010, Editura Polirom a publicat într-un volum
semnat de Christina Zarifopol-Illias, intitulat
semnificativ şi subintitulat Corespondenţă inedită
Mihai Eminescu – Veronica Micle. Volumul
cuprinde: Scrisori ale lui Mihai Eminescu către
Veronica Micle; anul 1879; anul 188; anul 1881;
anul 1882; anul 1883; scrisori nedatate; Scrisori ale
Veronicăi Micle către Mihai Eminescu; anul 1878;
anul 1880; anul 1881; scrisoare nedatată. Inedite
fiind, scrisorile schimbă puţin situaţia şi lumina
proiectată prin timp spre imaginea cuplului în cauză.
Nu ştiu dacă în bine sau în rău, nu ştiu dacă s-a
urmărit, dar s-a reuşit în mare măsură ca relaţia
dintre Eminescu şi Veronica să fie cumva scoasă de
sub „egida” unui romantism firesc şi din zona unui
teritoriu ideatic ţinând de legendă şi bagatelizată
apoi şi transferată într-un câmp al derizoriului, al
unei lumi mai degrabă contaminată într-un
pseudomahalagism, ieftin şi acela... Aşa cum era de
aşteptat, s-au format imediat două tabere: a celor
care au exclamat măcar în gând: „aha!” descoperind
în inedite un alt Eminescu şi o altă Veronică, adică
doi amorezi de duzină care se adresau unul altuia cu
diminutive, adesea cu totul banale, gratuite şi naive,
apelative de amanţi oarecare etc. Iată, spre deliciul
iubitorilor de bârfe şi senzaţii spectaculoase tari,
câteva apelative despre care aminteam: 29
decembrie 1879: Măi Poţoţoni; 5 ianuarie 1880:
Dragă şi dulce Nicuţă; 4 aprilie 1880: Dragă Cuţă;
17 martie 1882: Dragă Momoţelule; 5 iulie 1882:
Dragă Momoţ; 4 august 1882: Draga mea Nică; 29
decembrie 1882: Măi ramură de liliac… Şi încă:
anagrame pentru numele Veronica, folosite de
Eminescu: Veronica, Acinorev, Verona, Aronev,
Anorev, Aquinore, Irena, Aroniqva, Enorvica,
Vicenora, Acivrone, Civraneo, Neocivra, Vranceora,

destule necazuri, cum era, de altfel, în firea
lucrurilor. Însă mai e ceva: ardeleancă-năsăudeancă
inteligentă, măritată cu un bărbat mai în vârstă decât
ea 30 de ani – drept că profesor universitar şi rector
– Veronica s-a lăsat cu bună ştiinţă cucerită de
Eminescu, poate doritoare de o simplă aventură
amoroasă, poate… Spun poate, preferând să cred că
intuiţia ei de femeie a jucat un rol important, sau cel
mai important, dacă avem în vedere că Eminescu era
deja un poet cunoscut, apreciat şi publicat frecvent
în Convorbiri literare, ceea ce nu era puţin lucru, iar
o legătură sentimentală cu Eminescu avea rostul şi
rolul ei pentru nevasta unui soţ cu mult mai în vârstă.
În plus, ea însăşi avea chemare spre poezie, lucru nu
lipsit de importanţă în angrenajul unei iubiri care
prindea contur, care evolua asemenea unei avalanşe
mărindu-şi volumul şi… profunzimea pe măsură ce
se rostogolea spre maturizare şi maturitate, dacă e
să exagerez, dar puţin… Încerc să mă substitui unuia
care, analizează situaţia la rece, şi mă las, deci,
stăpânit de acest sentiment străduindu-mă să
deturnez, de fapt să duc într-o zonă mai puţin
sentimentală toată povestea, şi a noastră, însă mai
mult a lor.
Da, ştiu: gândind şi scriind acest comentariu, îmi
asum un risc. Mare. Mare, fiindcă mii şi mii de
pagini au avut ca temă cuplul Mihai-Veronica în care
ardeleanca-năsăudeancă a jucat un rol extrem de
important atât în privinţa creaţiei eminesciene, cât
şi în viaţa privată a lui Eminescu. Aceste două
elemente combinându-se, intercondiţionându-se şi,
nu rareori, având rol osmotic, chiar dacă această
relaţie a suferit unele sincope, câteva cu alură de
adevărată şi definitivă ruptură, iubirea lor a
supravieţuit... Însă revenirile au fost cu atât mai
puternice, cu cât că, adeseori, nu erau lipsite de o
anume spectaculozitate, având şi „sprijinul” cu
parşivă bunăvoinţă al bârfitorilor şi zvoniştilor
având deseori statut de… profesionişti.
Corespondenţa dintre cei doi şi amintirile celor care
i-au cunoscut, atestă cu prisosinţă acest lucru. Din
punctul de vedere respectiv, cititorul de rând ca şi
majoritatea covârşitoare a iubitorilor de istorie
literară, cu cancanurile ei cu tot, sunt convinşi că ştiu
totul despre cel mai celebru cuplu din literatura
română. Spre deosebire, eu cred că şi în acest caz nu
există absolutul, dimpotrivă, cred cu îndărătnicie că
mai e ceva de spus, acel ceva care, spus cu alte
cuvinte şi cu libertatea de a interpreta textul unei
scrisori, o situaţie, un moment, câteva cuvinte, ajută
sau completează generalul cu particularităţi…
Mereu mai poate fi spus ceva, altceva. În volumul
Viaţa lui Mihai Eminescu, G. Călinescu a reuşit să
„oprească”, măcar pentru o vreme, avalanşa de
informaţii care, nu o dată, s-au dovedit a fi eronate,
inutile sau jignitoare pentru memoria celor doi iubiţi,
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Norviace, Narvioce, Vreona, Voerna, Vnoera,
Vanoper, Arnoev, Aornev… Să cădem de acord că,
măcar la prima dragoste, fiecare am căutat, adesea
am şi găsit!, tot felul de diminutive-alint pentru
fiinţa iubită, unele de-a dreptul năstruşnice, dar ne
aparţineau, erau dragele noastre invenţii şi inovaţii
lingvistice. Şi nu e deloc greşit dacă evadăm din…
cantonamentul primei iubiri şi trecem la altă etapă
sau tranşă de vârstă când devenim… serioşi, sobri
şi, din păcate prea des, dispreţuitori. Însă, ne place
sau nu, după trecerea anilor vorbele de alint şi
dezmierdările, în cele mai dese cazuri, stau binemersi în vreun sertar secret al sufletului. Este un
firesc al mersurlui vieţii cam în toate cazurile…
Dar, da, Veronica şi Eminescu, la urma urmei, au
fost doi oameni, doi amanţi, doi îndrăgostiţi, reduşi,
mai ales de bârfitori, statutul de „doi inşi” – bărbat
şi femeie – cu apucături verbale mai degrabă de
periferie decât de-o anumită ţinută intelectuală, au
jubilat cârcotaşii între care îi putem include şi pe
invidioşi. Acest adevăr, se poate vedea cu ochiul
liber, cum se spune… În sfârşit, cealaltă tabără, a
celor cu înţelegere şi chiar cu înţelepciune, a
considerat publicarea scrisorilor inedite un act de
violare gravă a intimităţii respectivului cuplu.
Subliniez: personal – deşi sunt conştient că nu are
vreo importanţă – mi se pare un gest greu sau
imposibil de calificat. Ceea ce a făcut Christina
Zarifopol-Illias publicând aceste scrisori inedite
zise ultimele, dintre Eminescu şi Veronica, respectiv
acea parte de corespondenţă care ţine de o esenţă a
intimităţii unui cuplu, mi se pare un gest cel puţin
nepotrivit, nicidecum ca idee de a contribui la
îmbogăţirea cu date noi a poveştii care face obiectul
şi a comentariului de faţă. Sigur: foarte bine, foarte
util pentru istoria literară, a căzut de acord imediat
foarte multă lume. E bine să ştim, să cunoaştem în
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cât mai multe detalii, unele explicative pentru o
etapă sau alta a evoluţiei în ceea ce priveşte relaţia
de iubire dintre Veronica şi Eminescu. În ce mă
priveşte, şi dacă e să fim sinceri, mare lucru nu s-a
realizat în sensul pătrunderii în detalii izbitoare, sau
de referinţă, reducând totul la relaţia lor de iubire.
La moment, însă, tabăra cârcotaşilor exultă, fiindcă
apăruseră dintr-odată elemente noi, „ajutoare
esenţiale” pentru coborârea amorului celor doi din
loja, nu de onoare, ci sacră a legăturii Eminescu –
Veronica într-un derizoriu mai… uman. În orice
caz, după umila mea părere, îmi permit să spun că
mai corect ar fi fost ca această parte de
corespondenţă să se afle la un loc împreună cu alte
materiale şi documente, dar cu acces pentru oricine
ar fi dorit să le vadă, să le studieze. Ar fi fost, cred,
un act cu mult mai rezonabil şi mai respectuos faţă
de memoria atât a Veronicăi cât şi, poate mai cu
seamă, a lui Eminescu… În prefaţa volumului,
Mircea Mihăieş, în asentimentul unora, desface
băierile conţinutului aliniindu-se la dorinţa generală:
„O mană cerească pentru istoricul şi cercetătorul
literar, dar, mai ales, o lectură îmbătătoare pentru
cititorul obişnuit.” „Îmbătătoare pentru cititorul
obişnuit” probabil şi posibil, dar, ca „mană cerească
pentru istoricul şi cercetătorul literar”, după ce am
citit cartea, îmi permit să am unele îndoieli… Adică
prefaţatorul are dreptate, însă, aş adăuga eu, această
apariţie editorială, drept că de mare vâlvă, a
constituit în primul rând un şuvoi în plus la moara
cârcotaşilor şi a nemuritorilor bârfitori, în
defavoarea Veronicăi, în primul rând…
Aceasta, zic eu, este marea realizare.
(Din vol. „Mai altfel, despre Veronica
Micle”, Editura Limes, 2019)
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Lucian Alexiu
Radomir Andrić sau despre v]rstele poeziei
A afirma că Radomir Andrić deţine o poziţie de
prim plan în rândul poeţilor sârbi traduşi în româneşte
în ultimele decenii nu înseamnă, desigur, decât să
constaţi un lucru de ordinul evidenţei. De la Karpatsko
umiljenije, periplu liric semnat, împreună cu Vesna
Parun, în 1971, şi până la Icoană românească (1997),
Umbre vesperale (2008) ori Oasele încheieturii, Versuri
(2010), ultimul volum tradus în românește de Liubinca
Perinaț Stancov, notorietatea poetului s-a situat, mereu,
la cote apreciabile, poemele sale, evocând nume de
rezonanţă ale literaturii române, de la Lucian Blaga la
Nichita Stănescu ori Marin Sorescu, apoi alte şi alte
peregrinări lirice, aducând în prim plan referinţe la o
istorie şi o geografie consacrate deopotrivă în poezia
românească a secolului trecut aveau să definească un
mod al autorului de a se raporta la literatură. Sunt de
citat volume sau cicluri întregi de versuri în care lumea
în care poetul îşi proiectează viziunile se situează sub
semnul prieteniei, poeme de succes verificat în care
figurilor legendare ale folclorului balcanic şi sârbesc li
se adaugă proiecţii mitizante ale contemporanilor săi,
scriitori de la nord sau de la sud de Dunăre.
Lucruri, acestea, şi altele încă, imposibil de trecut
cu vederea de oricine parcurge tot ce a publicat decenii
la rând autorul.
Dar, desigur, şi o dată în plus, mai mult decât atât.
Om de radio atent, decenii la rând, la evenimentele
vieţii literare, foiletonist şi eseist dinamic, Radomir
Andrić a fost dispus mereu a fraterniza pe terenul, lipsit
de capcane, al ideilor şi temelor consacrate; poet, pentru
că poet este, înainte de toate, el şi-a asumat
subiectivismul raportării la valorile exemplare.
Extraordinara civilitate a reacţiilor sale publice a fost
mereu însoţită de francheţea cu care şi-a prezentat
opiniile, o ponderată situare în raport cu cele petrecute
în lumea dezlănţuită a veacului prin care a trecut şi a
celui în care tocmai am intrat e potenţată de claritatea
atitudinii: avizat asupra semnificaţiilor celor petrecute
într-un context istoric nu o dată agresiv şi
contradictoriu, cum a fost cel din anii debutului său
literar, poetul nu a încetat să exalte bunele sentimente,
bunele deprinderi într-ale scrisului, fericitele popasuri
între permanenţele culturii, ale civilizaţiei. Nu este
puţin, îţi spui faţă în faţă cu imaginea poetului mereu
pregătit pentru un gest confratern, a celui dispus a vedea
partea plină a paharului, gata a trece, fie şi cu o frază
ironică, cu un zâmbet rezervat, peste un moment,
posibil, de cumpănă.
În rest, postura circumspectă, răspicarea atentă a
frazei, pe care le simţi într-un răspuns al său la o anchetă
ori într-un preambul la o carte despre poeţi, o
poziţionare implicită, nu pot fi înţelese deplin fără o
raportare la anii în care Radomir Andrić se număra

printre cei care, într-un fel sau altul, au netezit calea
înspre valorile autentice ale literaturii, în vremuri când
o judecată etică putea însemna, implicit, o situare
estetică. Sunt lucruri, în genere, mai dificil de înţeles
fără a ne întoarce la contextul epocii în care a debutat
Andrić și colegii săi de generație, când luările de
atitudine ale tinerilor scriitori erau cu mult mai mult
decât nişte acte de rutină, după cum şi textele lirice ale
acestora, culegerile de poezie pe care le-au publicat,
altceva decât evenimente editoriale curente,
confundabile ori uitate în fluxul apariţiilor editoriale
similare.
Ce propune – ce ne spune, însă, astăzi, poetul?
Fiind vorba despre mai multe decenii de activitate
poetică, primul fapt relevabil în lirica sa mi se pare a fi
caracterul unitar, închegat, remarcabila coerenţă a
ansamblului. Nu ne referim, desigur, numai la
problematica particulară a versurilor. Deşi nu-i lipsesc
câteva nuclee tematice favorite (spaţiul naturist,
universul familial, extincţia şi însăşi poezia), versurile
reţin atenţia întâi de toate prin imagismul de bună
calitate, neostentativ, ce dă culoare reflecţiei, ca şi prin
luciditatea introspecţiei. Liricul, care glosează într-o
parabolă despre moarte şi timp, despre o „gramatică a
sentimentelor” nu face parte dintre autorii care
poetizează existenţa – nu-i, ca atare, un iubitor de
metafore rare, de cuvinte muzicale, de tablouri diafane
ori feerice. Fără solemnităţi ori restricţii estetizante,
mizează, atunci când este cazul, pe fluxul memoriei,
creditează epicizarea discursului, impactul subiectiv al
măruntului fapt cotidian şi al limbajului curent. Iată cum
sună un extraordinar poem al „vârstelor”, dedicat unei
lucid-nostalgice contemplări de sine, raportării la timpul
care trece: „Peste zidul fatidic vârsta de şaizeci de ani
se risipeşte / în ceaţă fără un răspuns adevărat la
întrebarea / de ce pe măsura gâtului meu neprotejat /
bătrâna ţesătoare întinde frânghia de oţel / şi rupe încet
în piept răsuflarea ademenită / de mirosul îmbietor al
florii până acum nevăzute // descoperite sub vrejul
împodobit de brumă / al dorinţelor neîmplinite în
letopiseţul cel tânăr / de altfel cerul de neatins nu
aparţine / nimănui mai mult decât copilului / cu ochii
aţintiţi spre altfel de culori / de pe malurile unor râuri
de vis” (Nu mai vine mult aşteptata lumină, I)
Sunt texte lirice, numeroase, care pot fi citite și ca
un mod de a construi / deconstrui poezia, de a se edifica
pe sine al poetului, altminteri tot mai permeabil
retrospecţiei, rememorării. Ironic în limite rezonabile,
Radomir Andrić rămâne, chiar şi atunci când pare a
adopta un stil mai truculent, un lucid înregistrator de
impresii oferite de universul înconjurător – un „analist”,
lipsit de iluzii, al evenimentelor de fiecare zi, al
propriilor experienţe subiective şi al „literaturii”.
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André Cruchaga
Poetul André CRUCHAGA s-a născut în ziua de 2 mai 1957, în oraşul Nueva Concepción,
departamentul Chalatenango (El Salvador). Timp de 38 de ani a lucrat ca profesor. O parte din poeziile sale
a fost tradusă în 12 limbi. Printre cărțile publicate până acum, menționăm: “ALEGORÍA DE LA
PALABRA”/ “ALEGORIA
CUVÂNTULUI” (1992); “MEMORIA
DE
MARYLHURST”/
“AMINTIREA DIN MARYLHURST” (Interface Network, Beaverton, Oregon, 1993); “VISIÓN DE LA
MUERTE”/ “VIZIUNEA MORȚII” (1994); “ENIGMA DEL TIEMPO”/ “TAINA TIMPULUI”
(Plaquette, 1996); “ROJA VIGILIA”/ “PRIVEGHIUL ROŞU” (Plaquette, 1997); “RUMOR DE
PÁJAROS”/ “LARMĂ DE PĂSĂRI” (2002); “OSCURIDAD SIN FECHA│DATA GABEKO
ILUNTASUNA”/ “ÎNTUNERIC SINE DIE” - ediție bilingvă hispano-bască, (El Salvador, 2006); “PIE
EN TIERRA”/ “PĂŞIND PE PĂMÂNT” (2007), “CAMINOS CERRADOS”/ DRUMURI ÎNCHISE”
(México, 2009); “VIAJAR DE LA CENIZA│VOYAGE À TRAVERS LES CENDRES / “CĂLĂTOR
PRIN CENUŞĂ” - ediție bilingvă hispano-franceză (El Salvador, 2010); “SUBLIMACIÓ DE LA
NIT│SUBLIMACIÓN DE LA NOCHE”/ “SUBLIMAREA NOPȚII” - ediție bilingvă hispano-catalană
(El Salvador, 2010); “POETA EN BARATARIA”/ “POET LA BARATARIA” (Havana, 2010); “TABLOU
DE CENUŞĂ│CUADERNO DE CENIZA” - ediție bilingvă hispano-română (El Salvador, 2013):
“BALCÓN DEL VERTIGO”/ “BALCONUL VERTIJULUI” (El Salvador, 2014); “POST-SCRIPTUM”
- ediție bilingvă hispano-română (El Salvador, 2014); “VIAJE POSTUMO│VIATGE PÒSTUM/
CĂLĂTORIE POSTUMĂ - ediție bilingvă hispano-catalană (El Salvador, 2015); “LEJANÍA│AWAY”/
“DEPĂRTARE” - ediție bilingvă hispano-engleză (El Salvador, 2015); “VÍA LIBRE│VIA LLIURE”/
“CALE LIBERĂ” - ediție bilingvă hispano-catalană (El Salvador, 2016); “CIELORRASO”/ “TAVAN”
(Editorial La Chifurnia, Colección palabra de Alto Riesgo, El Salvador, 2017); “CALLES│CARRERS”/
“STRĂZI” - ediție bilingvă hispano-catalană (El Salvador, 2017); “ARS MORIENDI” (Teseo Ediciones,
El Salvador, 2018); “MOTEL” (Teseo Ediciones, El Salvador, 2018); “LA EXPERIENCIA DE VIVIR”/
“EXPERIENȚA NUMITĂ VIAȚĂ” (Chile, 2018); “CUERVO IMPOSIBLE”/ “CORBUL IMPOSIBIL”,
(Teseo
Ediciones,
El
Salvador,
2019).
De asemenea, versurile sale apar în diverse reviste şi antologii spaniole sau bilingve.
Poemele care urmează fac parte din volumul aflat în pregătire “VALLEJO DREAM”
(Prezentare şi traducere: Costel DREJOI)

SETEA DE MÂNIE (SED DE FuRIAS)
The unchained sun, in raging thirst,
Feeds the last day to the first.
(Djuna Barnes)
Ca o lovitură aproape, această sete de mânie într-un pahar cu spumă. Toți serbează datoria zilelor sau cerşetoria îndelungată a reajustărilor. Probabil am putea lăsa punctele de suspensie în locul punctului final, la
urma-urmelor dacă se sparge oglinda, trebuie s-adunăm cioburile insomniace, minimele transparențe ce
rămân rătăcite inutil. Mereu ne aflăm în fața prostiei zilei celei din urmă; în mod sigur, transa nu ne dă nimic
înapoi, nici măcar deghizajul acelei lebede, nici melanjul de adevăruri şi minciuni puse-n balanță. Singurul
lucru sigur e ceea ce nu vedem din punctele cardinale.
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INTROSPECȚIE (INTROSPECCIÓN)
Like the water-drops which
slowly wear the rocks to powder.
(Amy Lowell)
Ne macină asperitățile vechilor tăciuni aprinşi, poate tăcerile ori multele amintiri, giulgiul dimineții miezului
nopții, beția cercurilor şi toponimia intransigentă a focului. Realitatea înseamnă mai mult decât drama obosită
a acestor zile: există un fel de disperare la limita răbdării şi grădini negre ca un prosop zdrențuit de-atâta
folosire. Durerea-i numai coloritul ud al amurgului, eboşa din spatele atâtor goluri care-apoi se schimbă în
pulberi. (Acum amintesc pagina albă pentru-a inversa sensul melancoliei şi-al circularității obiectelor.)

DESPĂRȚIREA DE ZIuĂ
(RuPTuRA DEL DÍA)
And ghastly thro’ the drizzling rain
On the bald street breaks the blank day.
(Alfred Tennyson)
În antecamera beției zilei februarie se sparge ca un vas de argilă. Ştiu despre circularitatea sintaxei şi despre
alianțele ce funcționează aidoma unei sinestezii murmurate. Din când în când metamorfoza e doar fumul
generat de iască sau de muşchiul uscat. Raiurile imaginare se-nveşnicesc asemenea unui drog: de felul acesta
e prezentul tragic pe care-l trăim, o umbră deasupra alteia, fără să se-mpace vreodată. Capcanele şi transpirația sunt la ordinea zilei, la fel ca pasărea de sânge ce ne şuieră pe sub piele.

DuLCEA uMBRĂ (DuLCE SOMBRA)
Dulce e umbra sub care toți se-ntâlnesc…
(César Vallejo)
În absurditățile lumii s-au adunat toate umbrele. Şi-i amară piatra ce ne izbeşte în cerul gurii şi-i doliu tot
ce ne-ajunge la ochi. Şi-i neagră cerneala ce curge din rană. Şi vrăjmaş e pumnalul de pulberi ce intră prin
pori. Şi-i ferment tot noroiul în care cearcănele mele se joacă. (Undeva, într-un loc retras, vom da nas în nas
cu iluzia, poate cu uitarea resemnată să nu fie semn rău. Întotdeauna va exista cineva în mila balsamului. A
fi cerşetor e o condiție inexplicabilă.)

TENSIuNILE NEBuNIEI
(DISENSIONES DE LA LOCuRA)
N-avem timp de pierdut
vorbind despre închiderea pământului şi
venirea zilei
(Vicente Huidobro)
La fel ca-nainte, cresc tensiunile aidoma râsului viclean al oțetului. Nimic nu s-a schimbat în canale, chiar
dacă sunt mulți cei ce resping gheața putredă a urii. Eu doar număr ecourile ce urcă pe flacăra lumânării şi
mă refugiez în basmul aducerilor-aminte. Când ne trezim din somn, hăul leşinurilor, chiar dacă ne-am irosit
timpul vorbind păsăreşte. Şi-n vreme ce unii se ceartă, alții se gândesc la moşiile lor sau la vremea unei noi
domnii.
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CONŞTIINȚA MATERIEI
(CONCIENCIA DE LA MATERIA)
Apoi, carnea uscată şi adierea poveştii: în amintirea legendei păsărilor migratoare şi a acelei lacrimi de piatră
de pe pleoape. Între ea şi tăciune - țipetele de nepătruns ale nopții. În brațele mele oarbe ceva a-ncetat să
mai fie: certitudinea stropului de singurătate de la streşinile casei, iarna adâncă a harpoanelor în rărunchi,
dilatatele muşcături de rouă. Din când în când, ulciorul sânului se curbează ca o fereastră mutilată de rugină.
(În încuietoarea stricată a trupului, lumea întunecată a cenuşilor. Şi progresul nestingherit al fotografiei.)

*

FRuNZIŞuL TIMPuLuI TRECuT
(FOLLAJE DEL PRETÉRITO)
Trecutu-i un trunchi de copac doborât...
(Mihai Beniuc)
E-aici mulajul în argilă a ceea ce mereu a fost pe moarte ca o ciudată pasăre de culoarea purpurie-a chitarelor;
la unisonul - fără-ndoială - al unui noi veşnic, însă la timpul trecut. Tot ceea ce există pare ciudat în lumina
timpului, fără ziduri care să ocrotească libertatea sau cineva care să scape de ruşine. În a doua zi a visului,
umbra fără adăpost a unei lungi călătorii pe deasupra străzilor şi-a nopților rămase. Nu ştiu de-a fost apă ori
spumă, toată marea în beznă sau numai ghimpi în memorie. Ori numai o siluetă otrăvită la geam.

uMBRA CAPTIVITĂȚII
(SOMBRA DEL CAuTIVERIO)
Umbra timpului e propria captivitate, dezastrul mereu aproape de tandrețe, cu durele butoniere-ale nopții în
piept. Ochii atârnă de praful străzii: sensul vieții ni se estompează, cu excepția nopții care ne-acoperă visul.
Urăsc pasărea-aceea care-mi galopează prin frigul fierbinte al porilor. (Deşi nu păstrez remuşcările acelui
tremur al oaselor şi privirilor unui sicriu amar.) Uneori vreau numai să mă-ntorc la ochii mei.
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Nicolae Mare;
Adam Puslojic - Cal de trac\iune al culturii rom]ne;ti ;i s]rbe
Marele poet romantic rus, Aleksandr Sergheevici
Pușkin, încercând să prezinte mai plastic travaliul
insolit al traducătorilor literari, aportul acestora la
dezvoltarea culturală a unei țări, cât și importanța
activității lor în plan național, în nici un caz facilă
chiar și pentru profesioniști, spunea /vai, cât de
plastic!/: - traducătorii sunt caii de tracțiune ai unei
culturi. Numai cei care au încercat și au reușit să
transpună artistic într-o altă limbă, fie și numai o
pagină de literatură străină, să nu spun un poem de
mare profunzime lirică și de cunoaștere, poate
aprecia zicerea aforistică pușkiniană de mai sus, și
care - de două secole -, prin esența conținutului
exprimat a vuit prin lumea largă. Am cunoscut
asemenea cai de tracțiune în multe din țările prin
care am umblat, cu alte cuvinte la origine, și am
încercat la rându-mi să transpun unele din
capodoperele universale în românește, cu sudoarea
propriei frunți, cunoscând în ce constă truda
transpunerilor literare. Am doar cuvinte de laudă la
adresa operei năvalnicului, nărăvitul traducătorpoet, Adam Puslojić, cel care de aproape o jumătate
de secol s-a încumetat să transpună mai toate
culmile literaturi române, operele poetice esențiale,
care o caracterizează. În cunoștință de cauză afirm
că travaliul ca și rezultatul muncii sale este cu atât
mai provocator. Limba în care transpune, dar și a sa
de poet s-a îmbogățit, cum ar fi spus Lucian Blaga,
într-o altă cheie: traducând – m-am simțit crescând.
Am amintit de toate acestea pentru că despre
transpunerea autorului din Lancrăm în sârbește ne
propunem a vorbi, așteptând cu nerăbdarea un ecou
din partea lui Adam, o vorbă prin care să îmi spună,
oficial, public, îm ce măsură, traducând din
românește, transpunându-l pe Eminescu, Arghezi,
Bacovia, Blaga și Stănescu și alți poeți în sârbă, a
devenit și mai stăpân pe sculele și arta sa poetică. Sa simțit oare Adam Puslojić crescând – transpunând?

flamurile căruia își înfășoară uneori de durere inima.
În postura aceasta l-am remarcat, în ultimul timp,
cât și faptul că nu îi displace a fie înțeles și simțit
astfel. M-am întâlnit cu autorul florilegiului ”Există
pământul” în mai 2017 ca și 2019, la principalele
Festivaluri internaționale de poezie din țara noastră,
la Iași și la București. Mi-a fost dat din nou să mă
conving că bunul meu con/frate, timoceanul
contemporan nouă este unul dintre cei mai iubiți
poeți din ”vatra” strămoșească românească, dar și
de peste fruntariile țării, prețuit ca nimeni altul la
noi, în România, dar și în alte cel puțin douăzeci de
țări în care a fost tradus. Prietenia lui cu Nichita
Stănescu a intrat deja în anecdotica și în analele
celor două literaturi: română și sârbă. Nu avem decât
a evoca din viața și creația lui A. Puslojić iarăși și
iarăși faptul că el se trage de pe meleagurile lui Baba
Novac, născut fiind în 1943, în satul Cobişniţa, de
peste Dunăre, la graniţa cu România, sat pe care
pentru a-l înțelege mai bine mi-am propus să-i
descifrez nu doar etimologia lui toponimică, convins
că poate ascunde multe taine în adâncuri; să îl și
parcurg în susul și în josul lui, și-asta de mai multe
ori, să văd și să simt de unde a tras acest pisc liric
cât vârful Moldoveanu din Făgărăș, el prezentânduse azi încă chipeș, într-o postura tolstoiană,
dovedind multă înțelepciune și sevă poetică. Este un
vis mai vechi al meu, care datează de prin anii 19901995, de ai cunoaște mai bine pe sârbi, atunci când
m-am întâlnit cu alți frați de-ai lui și de-ai noștri, de
pe Valea Timocului sau în Republica Iugoslavă de
atunci, dorință pe care însă nu am dus-o, cu regret,
la bun sfârșit.
Este știut că după absolvirea studiilor de filologie
ale Universităţii din Belgrad, Adam Puslojić, având
poezia în sânge, a debutat în 1967, cu florilegiul
Postoji Zemlja (Există pământul). Ce titlu frumos!
Oare nu explică din plin sintagma aceasta obârșiile
poetului? Încă din acei ani, tânărul liric s-a făcut
remarcat ca un foarte bun traducător de literatură
română contemporană, lista autorilor traduşi de el în
limba sârbă fiind impresionantă: Marin Sorescu,
Nichita Stănescu, Petre Stoica, Geo Bogza, Adrian
Păunescu, Mircea Dinescu etc., etc. Am înțeles
recent că numărul volumelor transpuse de el
depășesc peste 80 de cărți, deci câteva rafturi dintro bibliotecă sau mai bine de o carte publicată an de
an.

Pentru mine, poetul belgrădean face parte dintre
cei mai n ă r ă v a ș i cai, căluț pur sânge, pentru
literatura sârbă și română. El, sârbul român sau
românul sârb, de obârșie valahă de pe Valea
Timocului, ocupă un loc de cinste în lumea poeziei
sârbești și românești. Nu spun vorbe mari afirmând
că, Adam Puslojić reprezintă cu cinste și
pretutindeni în lume B e l g r a d u l, capitală istorică
europeană, mândră și eroică, pe care prin scrierile
sale o poartă pretutindeni ca pe un port-drapel sub
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Doar cei care știu ce înseamnă să traduci acest
maldăr de cărți, pot realiza că travaliul respectiv
reprezintă în sine o performanță trudnică. Probabil
că și zece cai buni de tracțiune ar face-o cu greu.
Dacă mai adăugăm la aceasta și calitatea
transpunerilor, prin cunoașterea perfectă a celor
două limbi de către poetul-traducător, performanța
devine, nu greșesc când o spun: u n i c ă și
irepetabilă. La aceasta trebuie adăugat faptul că din
rândul operelor traduse, mai ales atunci când poetul
a ajuns la maturitate artistică deplină, în afara
numelor amintite mai sus, nu lipsește creația
eminesciană, argheziană, bacoviană și blagiană, cu
alte cuvinte piscurile literaturii române.
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cunoscut ediția poloneză, realizare de excepție a
sârbologului, Grzegorz Latuszynski, a polonezului
care a găsit echivalențe fericite pentru graiul
puslojicean, transpunând cu har poemele sale în
limba lui Mickiewicz și a Szymborskăi;
traducătorul denumindu-l pe poetul belgrădean drept
reprezentant al ”clocotismului”; de aici și primirea
cordială a volumului, publicat în presitigioasa
colecție ”Agawy”, apreciată în întreaga Polonie.
Subliniez - de la început - că volumul de
traduceri din lirica poetului din Lancrăm - realizat
de Adam Puslojić - este de departe una dintre cele
mai prețioase transpuneri realizate în străinătate.
Culegerea este atent întocmită, încât nu-i scapă mai
nimic traducătorului din poemele mari, cari îl
reprezintă pe Blaga ca poet. Ca slavist, am termen
de comparație transpunerile realizate în limba
polonă în anii 1970 de traducătorul polonez
Zbigniew Szuperski sau poemele traduse cu mare
grijă și publicate tot în perioada respectivă de
Kazimiera Illakowiczowna.1 Transpunerile într-o
limbă slavă din Blaga, realizată de cei trei
traducători în limbile lor surprind în profunzime
gândurile poetului din Lancrăm, inconfudabilele
matrice poetice blagiene, reținându-i cuvintele
autorului în intențiile lui primare, drept: /lacrimile
celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au
putut/. (...) Amare, foarte amare sunt toate cuvintele/
de-aceea – lăsați-mă să umblu printre voi,/ să vă ies
în cale cu ochii închiși/. (vezi primul poem cu care
debutează culegerea, intitulat: Către cititori/1924, p.
30), poezie care în edițiile poloneze lipsește.

Cel din urmă autor la care mă voi referi mai pe
larg este Lucian Blaga, liricul lansat la București, la
începutul lui decembrie 2018, în ediție bilingvă, în
condiții grafice superbe. De reținut acest lucru,
deoarece privind volumul respectiv ai impresia că
admiri un monument, atât din față cât și din spate.
Iar posteritatea va avea pentru totdeauna luminile și
umbrele operei transpuse de Puslojić la scara 1/1.
Lansarea din capitală a volumului Lucian Blaga
– Răsărit magic /Magicino svitanie/ s-a bucurat de
o participare de bun și cordial nivel, de la care n-a
lipsit academicianului Eugen Simion, critic de
seamă al literaturii române, de care traducătorul,
academician și el, îl leagă o prietenie cordială. De
subliniat că printre autorii traduși din română de
Puslojić, Eugen Siminon nu putea lipsi.
La noi, niciodată nu s-a subliniat îndeajuns că
literatura românească s-a îmbogățit la rându-i, prin
traducerea din creația lui A. Puslojić, a volumelor:
Plâng, nu plâng (1991), Adaos (1999), Versuri din
mers (2003), Trimitor la vise, (2005), Tăcere
lustruită (2006), Asimetria durerii (2009), Exaltare
din abis, Inscripţii abrupte, Culmea (2016). Aș
adăuga că poeziile lui Adam Puslojić au fost traduse
de-a lungul timpului în peste 20 de limbi, tălmăcirea
poemelor sale în limba română fiind semnată de
Nichita Stănescu şi Ioan Flora. În Serbia, Adam
Puslojić este laureat al unor prestigioase premii
pentru contribuţia lui adusă la cultura naţională, cât
și al Premiului Ivo Andrić pentru Opera omnia
(2014). În ce ne privește constat din nou că ochii
Cotrocenilor prea încruntați și axați pe dispute
sterile/politicianiste interne n-ajung cu mintea și
privirea până peste Dunărea, așa cum ajungeau în
perioada interbelică, când Carol al II-lea decerna
cele mai înalte distincții românește traducătorilor
iscusiți de peste graniță.

Aplecat asupra acestei ”cărți frumoase”, cum ar
fi spus Arghezi, cărți înțelepte, adaug eu, mă tot
întreb, de ce oare ea n-a fost prezentat volumul la
care mă refer și la ediția din acest an a Festivalului
internațional de poezie ”Lucian Blaga” de la
Lancrăm și Sebeș? Mai ales că în mai 2019 s-au
marcat cu pioșenie 100 de ani de la apariția
Poemelor luminii, florilegiu cu care urbea se
identifică pe plaiurile mioritice din preajma orașului
Marii Uniri, volum din care multe din poemele
blagiene sale sunt prezente. Ce bine i-ar fi stat
florilegiul în sârbă, alături de Poemes de la lumiere,
transpuse în franceză de Jean Poncet.
Să sperăm că această adevărată capodoperă nu
va lipsi de la ediția jubiliară Blaga, a 40-a, pe care
autoritățile și harnicii locuitori ai Sebeșului o
pregătesc pentru anul 2020. Poate fi un călduros
omagiu venit de peste Dunăre, de la Belgrad; cu
siguranță va fi un veritabil act cultural și spiritual,
aducând opera blagiană în atenția întregului public
transilvănean, inclusiv prin prezența ei în
bibliotecile Ardealului. Cu toată răspunderea afirm

Repet cu plăcere că poeziile lui Adam Puslojić
au fost traduse în peste 20 de limbi. Personal am
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că, această carte nu trebuie să lipsească din Ardeal,
chiar de va fi cazul de o extindere de tiraj.
Cunoașterea și răspândirea ei poate deveni cu
siguranță un veritabil eveniment, mai ales că Ion
Miloș, prezent de atâtea ori la manifestările blagiene
de la Lancrăm nu mai poate onora de câțiva ani
festivalul, trecând în veșnicie. Pentru posteritate
rămâne ca un reper în viață, Adam Puslojić. Chiar
mă înfioară gândul că nu știu, când și dacă se va mai
naște cineva care să îl întreacă. Au recunoscut
aceasta cei mai exigenți critici sârbi, anume că poetul și traducătorul belgrădean e cel care: ”a
transpus magistral în limba sârbă tot ceea ce Blaga
a creat, operă ce a devenit și a rămas, de la un poet
român și universal de vârf.” /p. 17/

Poesis

somnul, noaptea, piatra, apa, sufletul etc., lucru pe
care exegeții români au făcut-o mai puțin până în
prezent. Personal, nu cunosc o analiză mai frumoasă
a poemului Stalactitele, pe care Stojković îl compară
cu cel al lui Prudhomme, primul laureat al premiului
Nobel, poezie în care Blaga ”identifică cuvintele cu
necuvintele, vorba cu tăcerea, astfel că nu se poate
observa care-i fața și care reversul. Subiectul poetic
se împietrește și se identifică cu stalactita dintr-o
grotă uriașă. Stalactita este, în nici un caz numai
metaforic, o lacrimă de piatră, aceea care din
timpurile arhetipale ajunge în clipa în care poetul o
transformă în poezie”. /p. 26-27/. Sunt fraze care
dovedesc o înțelegere aparte peste Dunăre, printre
aromâni, în zona de obârșie a mamei poetului.

Nu pot decât să mă asociez la aceste aprecieri
pertinente, pe care le-am simțit în fiecare slovă a lui
Blaga transformată de Adam Puslojić într-un imn
sârb, această carte fiind o culegere de imnuri
ortodoxe, mai ales că este scrisă în alfabet cirilic.
Sau cum a spus-o exegetul belgrădean Dusan
Stojanović, confratele său sârb, Adam le-a ”pritocit
magistral”.

Comparând poezia ”Hotarul” semnată de Blaga
cu poemul cu același titlu al compatriotului său,
poetul sârb Ducic, Dusan Stojanović, ajunge la
concluzia că ”..în tot ceea ce atinge cu bagheta sa
poetică /Blaga/ dobândește uneori acea adâncime
abisală, se surpă în sine și/sau în abisul metafizic
însuși”. Alți critici încă n-au sesizat profunzimea
versurile citate de exeget: ...Acum ah, de trecere cine
va începe cântarea?/Acum ah, negrele ape cui îi dau
tonul?/ (...) /suflete în zbor de frunte mi se lovesc/
(...)/ De șapte ori răsucit/ răsuflă în somn Aheronul.
/ p. 24/

Fără teama de a greși, opera lui Puslojić o putem
denumi congenială, pentru că în sârbă fiecare poem
în parte redă nu doar prozodia blagiană, ci în primul
rând s p i r i t u l, ideile și mesajul poetic al autorului,
transpus cu grijă și temeinic în cultura slavă, în
limbajul unic puslojicean, care a
dovedit
întotdeauna o aprehensiune la culturile romanice,
dovadă exegeza cu care volumul este însoțit,
semnată de un fin exeget și cărturar belgrădean Dusan Stojković.

De asemenea, comparându-l Dusan Stojković pe
Lucina Blaga cu poetul sârb Tin Ujevic,
menționează că poemele românului sunt compuse
din cuvinte: ”negre și întunecate, profunde, mature
liniștite, țâșnite din întuneric, pentru a se scălda în
lumină. Să scalde în lumină lirică pe cei care le
citesc.” /27/

Subliniez că la rândul lui cărturarul,
comparatistul literar menționat face o analiză
profundă, pe multiple planuri, inedită a liricii
blagiene în ansamblul ei. Eseul său ar putea intra în
cele mai exigente culegeri de studii privind poezia
lui Blaga în lume, temă pe care o supun atenție
cărturarilor români, în eventualitatea întocmirii unui
asemenea florilegiu necesar.

Tot Stojković spune că, traducerea volumului
realizat de Adam Puslojić, ori cât de dificil ar fi de
apreciat și de cântărit, este ”corola” activității de
traducător a conaționalului său, dar și un argument
inconfundabil al măiestriei și abilității sale poetice.
Și mi-a luat cuvintele din gură exegetul belgrădean
cu privire la transpunerile din creația blagiană sub
pana lui Puslojić, cu siguranță mai credibil decât
oricine, spunând: ....sunt un dar inestimabil /al
traducătorului/făcut culturii/poeziei sârbe.” /p. 28/

În mod fericit, Dusan Stojković, și-a intitulat
studiul: Lumina albastră a poeziei-lacrimă a lui
Lucian Blaga. Iar eseul se deschide cu aserțiunea:
”Marea poezie a lumii în secolul al XX-lea cuprinde
și o întreagă pleiadă de poeți români”, Blaga făcând
parte – potrivit acestuia – din patratul de aur al
poeziei moderne la vârf, evidențiat fiind faptul că
”elemente de romantism, simbolism și expresionism
liric fac parte din creația sa”./p.18/

În încheiere, subliniez că prin acest volum,
”fabrica de traduceri” Adam Puslojić, a mai făcut
încă un dar Serbiei. A tradus și neîntrecutele gânduri
și aforisme blagine, esențe ale gândirii sale, pe care,
iată sârbii le au, și care, de asemenea, ar trebui
răspândite în lume, mărturie a literaturii sapiențiale
românești.

Nu îi scapă profesorului sârb analiza cuvintelor
teme din lirica lui Blaga: floarea, lumina, steaua,
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Gheorghe Pituț
(Inedit)
IMBOLD

Nu LOCuI

,,O stea politică-i pământulʺ
în zilele gândirii mele,
cea mai iubită dintre stele –
cum veșnic fi-va numai gândul

Nu locui cu iubitorii
cei de materie și faimă
ce n-au creat însă îngaimă
cuvintele definitorii!

că bunăstarea e cuvântul
mai mult visat ca toate cele,
când hrana visurilor rele
e sărăcia, nu mormântul.

Pe cei săraci i-așteaptă zorii,
pe cei bogați aceeași spaimă
de viitorul ce defaimă
pe drept istoria erorii.

Celor ce dau imbold și mână
popoarele spre bunăstare
li se menește o fântână

Voi locui-ntr-un singur gând
al milei celei nesfârșite
în fața timpului ce-nghite

în suflete – păduri și soare
și toată faima viitoare
în Țara numelui de zână.

egal și buni și răi la rând
urlând, plângând sau murmurând
pe dâra albelor termite.

RĂMÂN DECI

CÂNTEC

Ascult la gura ta ca la o carte
Și nici nu cred să mă mai satur
Chiar de-aș ajunge cândva matur
În zarea dorului de moarte.

Toți cei iluminați au dreptul
să ceară o modificare
doctrinelor, chiar literare
iar celor vechi s-arate pieptul

Rămân deci cu umila soarte
Când apa mână lumea-n zbaturi
Iar casa-mi crește-n vârf și laturi,
S-o vadă steaua de departe.

cel tânăr, fruntea – arhitectul,
să dovedească fiecare
că e în stare să doboare
erori cu raza și conceptul.

Să așteptăm până se-alege
Cuvântul: hrană, vis și lege,
Ca toată ființa să asculte

Și-n cel care-a cântat ideea
că nimeni nu se naște rob
durerii, chiar de-ar fi el Iov –

Povestea care i-ar mai place ‒
Din timpuri mari de gând și pace,
Spusă de gura lumii culte.

vom ști vedea și dup-aceea,
precum – în fiul ei – femeia
un om întreg, leal și prob?
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FIECARE
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Părinții patriilor toate
Nu dorm decât pe jumătate
De grija vremii și-a cetății,

Ființa care-și spune Eu
Visează faimă și putere
Cum nimeni n-a avut prin ere,
Nici chiar copilul-Dumnezeu.

Iar noi luptăm să cadă ceața,
Ca pruncii nedeprinși cu viața,
Sub stelele singurătății.

Eu am râvnit însă mereu
O blândă muzică-n tăcere,
Precum emit acele sfere
Din raza punctului cel greu.

PE CHEI

Eu se proclamă fiecare,
Să se audă, să se știe,
De el și-n tragică pustie,

Ce-mi tot spui că țara pleacă
spre o mare mai săracă
și apoi în altă țară
pe un fluviu numai ceară?!

În aer, pe pământ și-n mare;
Eu glorios până departe
Apui și uiți numai în moarte.

Pleacă tu și îți alege
alt popor cu altă lege
și te bucură pe tine
cârtitor din șapte știme!

TOTuȘI

Fiindcă eu decât s-aud
cum ne spurci în nord și-n sud,
în apus și răsărit,

Hoț de timp e amânarea,
Cuib de lene și de crime
Ale vieții anonime
Care naște disperarea

îți menesc să urli-n vid
până când o să fii supt
chiar de gândul tău ocult.

M-aș fi înhăitat cu marea
Din vechime și cu Chitul
Și cu Iona-răsăritul
Din adânca-ntunecare;

Lui Nicolae Tăutu
Am stat și eu sub vorba ta
O oară, două de viață
Mi se părea că-i dimineață,
Tot ce spuneai ne răcorea.

Totuși voi porni odată
Să străbat zidirea toată
Mai întins decât lumina

La care școală-ai învățat
Sau la a majestății sale
Poporului în dulcea vale
Din nordul binecuvântat?

Și mai singur decât mine
Către punctu-nchis în sine
Să mă umplu de senina
viață nouă.

DE GRIJA VREMII

O de-ar fi fost întâi cuvântul
Aș spune-acum doar: iată-l, iată-l!
Și-ar încuviința și Tatăl.
Dar la-nceput a fost mormântul.

Apusul are să apună,
Iar răsăritul să răsară
În tot mai calda lumii vară
Sub cerul fără și cu lună;

Nici mort nu vin să te văd mort
La munții omeniei sun
Cel alb ca pâinea și mai bun
Să fie-ales stăpân de cort.
(Dintr-un volum în curs de apariție)

Ci noi vom fi tot împreună
Atât cât n-are să dispară
Ce-i omenesc în orice țară,
Și sub senin, și sub furtună.
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“Resturile de beton ale trecutului”
`n fotograﬁile expuse de Oana P[curar
La galeria UAP din Satu Mare s-a deschis la mijlocul lunii iulie o expozi\ie insolit[. Organizatorul expozi\iei,
Oana P[curar, a expus o serie de fotograﬁi care redau prospe\ime ;i valoare artistic[ unor elemente arhitecturale
ce se reg[sesc pe fa\adele ;i `n interiorul Palatului Administrativ ;i Casei de Cultur[ construite `n timpul regimului
comunist.
Trecute cu vederea, detaliile din lemn, metal ;i beton ornamental au prins via\[, ;i-au rec[p[tat vraja care
`nconjoar[ orice oper[ de art[. Practic, arhitectul a transpus `n beton o serie de elemente populare realizate de
regul[ din lemn.
Arhitectul Nicolae Porumbescu, `mpreun[ cu echipa de arhitec\i ;i arti;ti, a cutreierat satele din Satu Mare ;i
Maramure; pentru a prinde esen\a artei populare.
Palatul Administrativ este o sculptur[ uria;[, realizat[ din elemente repetitive de beton ornamentat.
Vernisajul expozi\iei "Resturile de beton ale trecutului" s-a transformat `ntr-un adev[rat simpozion pe marginea
valorii arhitecturale a Palatului Administrativ ;i a Casei de Cultur[ a Sindicatelor, denumită acum după numele
arhitectului Nicolae Porumbescu.
Eugen Munteanu, preşedintele Filialei Satu Mare a Uniunii Artiştilor Plastici - UAP, a subliniat faptul că
proiectul este unul lăudabil.
Au fost şi vor exista o serie de controverse privind acest ansamblu arhitectural cunoscut sub numele de "Centrul
Nou" pentru c[ a fost realizat `n timpul regimului comunist ;i `n continuare r[m]ne un simbol `ntunecat al
comunismului.
Chiar galeria de Artă UAP poartă amprenta timpului, iar aceste clădiri, chiar dacă sunt realizate din beton,
merită să intre `n patrimoniul cultural naţional. Fotograﬁile expuse pun mai bine în valoare munca arhitecţilor,
dar şi a numero;i artişti plastici care au fost coota\i `n echipa arhitectului Porumnbescu.
Prezent la vernisaj, arhitectul Gyure Ludovic a participat la activitatea de proiectare, dar şi de execuţie a
ansamblului arhitectural. A fost şi diriginte de şantier, motiv pentru care cunoaşte în detaliu acest proiect. Dacă
nu era organizată această expoziţie de fotograﬁi, a subliniat Gyure, cu siguranţă trecătorul grăbit ar ﬁ trecut fără
să observe ce se ascunde în spatele acestor construcţii din beton sau în lucrările sculptate în lemn. În aceste clădiri
este câte o fărâmă din suﬂetul arhitectului Nicolae Porumbescu.
Expozi\ie precede un proiect ambi\ios< organizarea unui muzeu al comunismului la ultimul etaj al celei mai
`nalte cl[diri din Rom]nia, care s[ se oglideasc[ `ntreaga tragedie pe care a adus-o cu sine regimul de trist[ amintire,
comunismul.
I. Ani\a;
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Resturile de beton ale trecutului

SATU MARE
Toat[ lumea trebuie s[ fie de
acord c[ o \ar[, un ora;, o
comunitate poate p[stra numai
ceea ce are. Un ora; ca Satu Mare
nu poate avea preten\ia c[ are
cl[dirile Vienei, nici zg]rie-norii
din New York. Rom]nia nu are
piramide, nici castele ca Fran\a.
Avem ceea ce s-a construit
`nainte, fie c[ este vorba despre
cl[diri istorice, fie de construc\ii
moderne.
Dac[ suntem de acord cu acest
principiu, `nseamn[ c[ un ora; ca
Satu Mare are posibilitatea s[
conserve, s[ restaureze cl[dirile
vechi, `ncep]nd cu Dacia, ;i
neav]nd altceva mai bun, s[
conserve Centru Nou. A;a cum
Oradea a restaurat fa\adele
cl[dirilor vechi, devenind o destina\ie turistic[, va trebui s[ procedeze ;i Satu Mare. De ce nu s-a f[cut
aproape nimic, r[m]ne un subiect de dezbatere public[.
Satu Mare are ceva ce nu au alte ora;e. Nici Clujul, nici Oradea, nici Baia Mare, nu au un Centru Nou
ca Satu Mare. Adic[ nu au o cl[dire impozant[ plantat[ `n mijlocul ora;ului. Este destul s[ spunem c[
Palatul Administrativ a fost la un moment dat cea mai `nalt[ cl[dire din Rom]nia, dep[;ind hotelul
Intercontinental din Bucure;ti, realizat `n acela;i stil. Dar s[ vedem ce stil are complexul arhitectural din
Centru Nou, incluz]nd aici Palatul Administrativ, Casa de Cultur[, magazinul Some;ul, precum ;i blocurile
din jur. Toate realizate de cunoscutul arhitect Porumbescu. Anul acesta se `mplinesc o sut[ de ani de la
na;terea lui.
Este suficient[ o simpl[ c[utare pe internet pentru a afla, `n linii mari, ce `nseamn[ stilul numit
“brutalism”, `ntr-o perioad[ echivalat cu modernismul. Poate ar fi fost de datoria diverselor administra\ii
care s-au perindat prin Palatul Administrativ s[ explice popula\iei unde se `ncadreaz[ Centru Nou.
Repet[m< trebuie s[ ne mul\umim cu ce avem. Suntem obliga\i s[ ne mul\umim cu ce avem. :i s[ profit[m
de ce avem. Avem un complex arhitectural rar nu numai `n Rom]nia, ci ;i `n Europa. Cum ne folosim de
el pentru a ridica pu\in acest ora; r[mas `n urma tuturor ora;elor re;edin\[ de jude\ din apropiere?
D[r]m[m tot, spargem betoanele ornamentale, incluse `ntr-un stil, ;i le `nlocuim cu alte betoane banale?
Cu pu\in[ aten\ie ;i pu\in `ngrijit complexul arhitectural Palatul Administrativ poate fi exploatat din punct
de vedere turistic. Ar fi de datoria autorit[\ilor s[ fac[ demersuri pentru includerea lui pe lista
monumentelor. Ora;ul moare `ncet. Ce facem?
Trebuie s[ o lu[m de la zero. ~n primul r]nd public[m c]teva date luate la `nt]mplare de pe internet
care ofer[ o explica\ie destul de clar[ a ceea ce `nseamn[ stilul “BRUTALISM”, `n care poate fi `ncadrat
`ntreg Centru Nou, din mijlocul c[ruia se `nal\[ o impozant[ cl[dire. Este adev[rat c[ a fost construit[ `n
timpul regimului comunist. Dar dup[ ea s-a mai construit ceva de utilitate public[? Avem dou[ mari
simboluri arhitecturale ale municipiului Satu Mare< cl[direa Dacia, o ruin[, ;i complexul arhitectural din
Centru Nou, pe cale s[ fie dezintegrat, modificat astfel `nc]t s[ ajung[ doar o gr[mad[ de betoane.
D.P.
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52
52

VIRGIL MIHAIU - DE-SCRIERE> 13 IULIE 2009> RESPIRO> DISLOCĂRI> L & L
ÂNGERUL PROTECTOR> VIRGIL MIHAIULTIM

53

ANGELA BACIU - Visul I> Visul II

54

SUSAN BARBA - Andranik

56

VICTOR NICOLAE - Avioane atacate de p[s[ri, devoratoarele iubiri

59
60
60
61

DANIELA MARCHETTI
Realitate fardată cu napalm> Răsărit
Rănile veacului se cicatrizează lent> Poem în ianuarie> Patria princeps
O ceremonie a ceaiului> Nimbul Sfântului Andrei
Museion> Mareea> „...și ne iartă nouă greșelile noastre...”

62

IOANA DIACONESCU - Timp pentru sublim

64

ULTIMUL INTERVIU AL LUI :TEFAN BACIU

65

MIHAI URSACHI - MEDITATIUNE

66

LAUREN|IU ULICI

67

CEZAR BALTAG - Premiul Poesis - Opera OMNIA, 1995

68

PETRE STOICA - Marele Premiu “Frontiera Poesis” (Premiul ora;ului Satu Mare), 2005

69

MATEI C{LINESCU
Ascultând Lamentațio Sancte Matris Ecclesiae Constantinopitane (cântată de corul Cappella Romana)

70

CRISTIAN SIMIONESCU - SIRA SPIN{RII

71

ALExANDRU MU:INA - Poem din Bucătărie (V)

72

DUMITRU HURUB{ - Cuvinte despre Veronica Micle - la 130 de ani de la moartea poetei
111

75

LUCIAN ALExIU - Radomir Andrić sau despre v]rstele poeziei

76
76
77
77
78
78
78

ANDRé CRUCHAGA
SETEA DE MÂNIE (SED DE FURIAS)
INTROSPECȚIE (INTROSPECCIÓN)> DESPĂRȚIREA DE ZIUĂ (RUPTURA DEL DÍA)
DULCEA UMBRĂ (DULCE SOMBRA)> TENSIUNILE NEBUNIEI (DISENSIONES DE LA LOCURA)
CONŞTIINȚA MATERIEI (CONCIENCIA DE LA MATERIA)
FRUNZIŞUL TIMPULUI TRECUT (FOLLAJE DEL PRETÉRITO)
UMBRA CAPTIVITĂȚII (SOMBRA DEL CAuTIVERIO)

79

NICOLAE MARE: - Adam Puslojic - Cal de trac\iune al culturii rom]ne;ti ;i s]rbe

82
83

GHEORGHE PITUț
IMBOLD> RĂMÂN DECI> NU LOCUI> CÂNTEC
FIECARE> TOTUȘI> DE GRIJA VREMII> PE CHEI

85

IOAN ANI|A: - “Resturile de beton ale trecutului” `n fotografiile expuse de Oana P[curar

87

DUMITRU PĂCURARU - “Resturile de beton ale trecutului” SATU MARE
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