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D. P[curaru
Transilvania bicultural[
sau despre stiloul rom]nesc ;i pixul unguresc

De o mie de ani le-a fost dat rom]nilor ;i
ungurilor din Transilvania s[ `mpart[ acela;i
p[m]nt, aceea;i istorie, v[zut[ diferit, le-a fost dat s[
aib[ aceea;i chemare pentru dan\ul stropit din
bel;ug cu vin, s[ le plac[ aceea;i muzic[ la petrecerile
cu tinere \ig[nci ;i l[utari l[ie\i, s[ aib[ aceea;i po[
de a bea p[linc[ de prun[ ;i a m]nca sl[nin[ cu
ceap[, acelea;i gusturi la femei ;i, uneori, mai ales la
be\ie, aceea;i dorin\[ de schimbare a vechilor
r]nduieli.
C]nd au luat lumea `n serios, `n nerepetabilul an
1848, deopotriv[ ungurii ;i rom]nii, au ratat ;ansa
de a schimba istoria. Au ratat ;ansa de a face din
m[run\itele \[ri central ;i est europene, a;ezate
amestecat, f[r[ nicio noim[, un imperiu
multilingvistic, cu ;apte-opt limbi oﬁciale, o uniune,
un fel de precursoare a actualei Uniuni Europene,
visat[, printre al\ii, de un Aurel C. Popoviciu,
invitatul special al prin\ului Rudolf `n palatul
Belvedere din Viena pentru a lucra la curajosul
proiect al uniunii \[rilor dun[rene.
Dac[ ;i-ar propune cineva s[ scrie ceva m[re\
despre confruntarea istoric[ dintre rom]nii ;i
ungurii din Transilvania ar ﬁ dezam[git. Nu va g[si
un r[zboi ca lumea, o revolt[ dus[ p]n[ la cap[t, o
revolu\ie `nchegat[. R[scoala de la Bob]lna,
Gheorghe Doja, Horia ;i Clo;ca? Nu mai punem la
socoteal[ fantasticul 1848, v[zut at]t de diferit de un
B[lcescu prea romantic ;i entuziast ca s[ ﬁe
conving[tor `n fa\a unui Kossuth Lajos, un democrat
ultrana\ionalist, dar `n acela;i timp ;i un reformist
obtuz, orbit de un patriotism exclusivist.
Kosuth Lajos? Un amestec al contrariilor care
`nt[re;te proverbul despre ungurii care spun despre
ei `n;i;i c[ alearg[ cu picioarele `n sac.
Na\ionalistul, contrar oric[rei logici, este mereu
consecvent cu sine, dar nu `ncerca s[-i p[trunzi

logica pentru c[ nu vei g[si dec]t un strat de barbarie
nelimpezit[, niciodat[ explicat[ p]n[ la cap[t.
Lucian Blaga, bun cunosc[tor al realit[\ii
profunde din Transilvania, refuz]nd exclusivismul
latin al rom]nilor, era de p[rere c[ nici nou[ nu near strica un pic de barbarie, pe care o g[sim din plin
`n subcon;tientul nostru, `n stratul slavo-trac, pe
care-l refuz[m `n mod sistematic, ca pe o corcitur[
demn[ de tot dispre\ul.
Rela\iile dintre rom]ni ;i unguri? Mici ciom[geli,
r[bufniri de orgolii, mai ales la be\ie, certuri, dispute
politice, nimic spectaculos care s[ poat[ ﬁ transpus
pe pelicul[, de un, s[ zicem, Sergiu Nicolaescu, cu
concursul fostei armate populare, cu participarea a
zeci de mii de solda\i, `n vremurile de trist[ amintire
c]nd na\ionalismul rom]nesc era politic[ de stat, iar
cel unguresc era \inut sub obroc, la `ntuneric, ca un
cartof pe care-l `mpiedici s[ `ncol\easc[ prea
devreme.
C]nd Lucian Blaga depl]ngea aplecarea noastr[
spre o latinitate explicabil[ `n context istoric, dar
p[gubitoare `n plan cultural, prin ignorarea acelui
strat de barbarie slavo-trac[, f[cea mai mult dec]t
s[-;i preg[teasc[ terenul teoretic pentru `n\elegerea
`n profunzime a Zamolxelui s[u, pu\in `n\eles ;i azi.
Nu ;tiu dac[ Blaga vorbea despre
multiculturalitate, a;a cum o vedem noi azi
promovat[ `n UE, sau dac[ avea `n vedere doar o
biculturalitate c[reia `i puteai ad[uga, pentru a o face
viabil[, strat dup[ strat, `n func\ie de natura ﬁec[rui
popor, `n func\ie de percep\ia mereu `n schimbare
despre un trecut mistic, legendar.
Cu c]t vrei s[ pari mai multicultural cu at]t e;ti
mai contr]ns de limitele propriei culturi, de miturile
ei. Oricum, `n cultura rom]n[ doar Lucian Blaga a
reu;it s[ ﬁe "multicultural" f[r[ s[ ias[ dintre limitele
propriei noastre culturi.
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*
~n fond, `n Transilvania, `n ciuda acelui Unio
Trium Nationum, mai degrab[ putem accepta
existen\a unei biculturalit[\i dec]t a unei
multiculturalit[\i palpabile, func\ionale, altfel dec]t
ni se dezv[luie la festivalurile de c]tece ;i dansuri
populare.
Biculturalitate, `n Transilvania, `nseamn[
recunoa;terea existen\ei a doar dou[ culturi
dominante, rom]n[ ;i maghiar[, aﬂate `ntr-o
competi\ie f[r[ sf]r;it, pe care, mai degrab[ o putem
compara cu stiloul rom]nului Petrache Poenaru ;i
pixul ungurului Biro Laszlo, dec]t cu coloana
rom]nului Br]ncu;i ;i cubul ungurului Erno Rubik.
Avem,desigur, `n vedere br]ncu;iana denumire pe
care i-a dat-o Poenaru stiloului inventat de el<
"condeiul port[re\ f[r[ sf]r;it" ;i "cubul magic" a lui
Rubik, cea mai bine v]ndut[ juc[rie din lume. Dar
s[-i l[s[m pe Br]ncu;i ;i pe Rubik ;i s[ ne aplec[m
spre rom]nul Petrache Poenaru, invetatorul stiloului,
banalului stilou, ;i spre ungurul Laszlo Biro,
inventatorul pixului, banalului pix, ambele produse
v]ndute `n miliarde de forme ;i culori.
Cele dou[ inven\ii pe c]t de banale ar p[rea, sunt
colosale ;i demonstreaz[ `n acela;i timp c[ cele dou[
popoare au o predispozi\ie nu mai pu\in colosal[
spre creativitate.
Atunci de ce se \in de m[run\i;uri?
De fapt aici am vrut s[ ajung, la stiloul lui
Petrache Poenaru ;i pixul lui Laszlo Biro.
~n timp ce rom]nii num[r[ steagurile pe care le
ﬂutur[ ungurii din secuime, iar maghiarii fac
inventarul pl[cu\elor bilingve, iat[ c[ o competi\ie
istoric[, real[, este trecut[ cu vederea. Suntem `n fa\a
unei confrunt[ri extrem de dure `ntre rom]ni ;i
unguri, o competi\ie rar `nt]lnit[ `n istoria comun[
a altor popoare convie\uind pe acela;i teritoriu.
Cum au ajuns doi indivizi, un rom]n ;i un ungur,
s[ inventeze cele mai v]ndute scule de scris de pe
planet[ care s[ `nlocuiasc[ pana ;i c[limara? Este un
mister. Rom]nii, printr-un reprezentant, cu totul
uitat, ;i ungurii, tot printr-un reprezentant ignorat
;i acesta, au concurat la nivel mondial, la inven\ii dea dreptul revolu\ionare, dar at]t de banale `nc]t sunt
trecute cu vederea, la fel ca acel Schmith care a
inventat h]rtia igienic[.
*
Unde `ncepe diferen\a ;i unde se termin[
diferen\a dintre rom]ni ;i unguri? De ce `n
Transilvania ar trebui s[ vorbim despre
biculturalitate ;i nu despre "multiculturalitate"?
Petrache Poenaru ;i-a patentat inven\ia la Paris,
`n 1827, dar nereu;ind s[ o produc[ `n serie ;i s[ o
comercializeze ;i-a pierdut drepturile de autor.
Peste ani, venind cu o variant[ `mbun[t[\it[,
ad[ug]ndu-i
stiloului Poenaru o pompi\[,
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americanul Lewis Edson Waterman a `nregistrat
inven\ia, g[sind ;i ﬁrme care s[ produc[ stiloul `n
serie, el ﬁind deci recunoscut ca inventator al
stiloului.
Cu ungurul Biro lucrurile s-au `nt]mplat exact
pe dos. Laszlo Biro a fost cel ce a adus `mbun[t[\iri
inven\iei unui american. John J. Loud a inventat
pixul, ob\in]nd brevetul `n 1888, iar maghiarul
Laszlo Biro, mult mai t]rziu, `n 1938, i-a adus
`mbun[t[\iri ;i reu;ind s[-l ;i produc[ `n serie ;i-a
`nregistrat marca pixului care se produce ;i azi la
scar[ planetar[.
De ce americanul Loud nu a reu;it s[-;i
comercializeze pixul mecanic? Pentru c[ `i lipsea bila
mic[ din v]rf care `mpiedic[ scurgerea pastei
v]scoase.
De ce nu este considerat Petrache Poenaru
inventatorul stiloului? Pentru c[ nu a avut inspira\ia
de a ata;a stiloului s[u o pompi\[.
A;adar, o pompi\[ ;i o bilu\[ au f[cut diferen\a
dintre dou[ inven\ii care au revolu\ionat arta
scrisului.
Brevet]nd-o la Paris, la 25 mai 1827, Petrache
Poenaru cu toate c[ ;i-a botezat inven\ia de-a dreptul
br]ncu;ian,"condei port[re\ f[r[ sf]r;it" nu a reu;it
s[ o comercializeze. Pun]ndu-i o pompi\[, peste ani,
`n 1884, americanul Lewis Edson Waterman a reu;it
s[ produc[ `n serie stilourile, c]teva ﬁrme
comercializ]ndu-l la scar[ planetar[.
Trebuie s[ recunoa;tem c[ rom]nii au pierdut `n
favoarea ungurilor competi\ia planetar[ dintre stilou
;i pix.
Stiloul rom]nului Poenaru, varianta Waterman,
a cunoscut o lung[ epoc[ de glorie, p]n[ a fost
devansat de pix. Avem, totu;i, consolarea c[ marile
`n\elegeri dintre state, istoricile tratate se semneaz[
`n continuare cu stilouri cu v]rf de aur, nu cu banalul
pix.
Ungurii au ;i ei o consolare< pixul Biro a ajuns `n
cosmos, rezist]nd la starea de imponderabilitate, nu
`n varianta american[, John J. Loud, ci `n varianta
maghiar[ Laszlo Biro.
~n cazul pixului bilu\a din v]rf care nu las[ s[ se
scurg[ cerneala, a f[cut diferen\a, `n vreme ce, `n
cazul stiloului, diferen\a a fost f[cut[ de o pompi\[.
A c];tigat cineva? A pierdut? A fost o competi\ie
con;tient[ `ntre rom]ni ;i unguri? Evident c[ nu.
Biculturalitatea din Transilvania este mai mult dec]t
un concurs de `mprejur[ri `n care rolurile principale
sunt jucate de pompi\e ;i bilu\e.
Biculturalitatea care domin[ cultura din
Transilvania este o stare de spirit, dar ;i o realitate
care `nc[ se cere deslu;it[.
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Denisse Noel
Coronaversuri pentru ultima genera\ie de p[m]nteni

And I say fuck you COVID -19
virus negru cu cap alb proiectat pe un fond alb
virus alb cu cap negru proiectat pe un fond negru
virus al mun\ilor venit dinspre c]mpie
virus de c]mpie cobor]t din mun\i
ca un corn de inorog pe un cap de mistre\
care intr[ `ntr-o mas[ enorm[ de carne
virus care nu m[n]nc[ nimic
virus care nu bea ap[
virus care nu-i virus dar bea ultima pic[tur[
de s]nge dintr-un alt virus
virus plin de viru;i
tot mai subtili tot mai rapizi
nemi;ca\i `ntr-o lume nemi;cat[
virus de aur rezistent la temperaturi at]t de `nalte
;i at]t de joase `nc]t nu poate ﬁ nici `nghe\at nici topit
virus `n\epenit pe o form[ geodezic[ at]t de perfect[
`nc]t st[ nemi;cat c]nd totul intr[-n vertij `n jurul lui
virus care nu pricepe rostul norilor de praf din atmosfer[
virus nepriceput `mperecheat cu un virus care pricepe
de ce respira\ia gr]ului se transform[ `n p]ine
virusul vr[bioiului care nu-;i `ntrerupe rutul
c]nd lumina vorace `;i face o friptur[ din rugin[ ;i s]nge
virus al miresei din est care urineaz[ s]nge
`n oli\a din ultima noapte a omenirii
virus al din\ilor care-;i cioplesc chip cioplit din foame
virus al unui coco; inofensiv care `ntemeiaz[
o nou[ religie cu chip de g[in[
virus al visului care nu va prinde niciodat[ r[d[cini
virus nemi;cat c]nd soarele st[ nemi;cat
virus f[r[ sim\ practic d]nd fericit din codi\[
vr[jit de asimetria s]nilor t[i
virus care se va insinua `n laptele s]nilor mei asimetrici
virus care izbucne;te `n r]s c]nd Saturn `;i pierde
inelele virginit[\ii virus care apare la u;[
cu un buchet de ﬂori de virus
virus care nu te recunoa;te de;i \i-ai l[sat la vedere
codul ADN dar acum `\i arat[
drumul de re`ntoarcere spre cas[
5
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plin de viru;i
virus din litere care nu pot ﬁ al[turate
virus al cuvintelor ce nu pot ﬁ rostite
virus care-;i etaleaz[ carnea r[scoapt[ de ar;i\[
virus `n imponderabil virus v]r]t `n carnea singur[
`n care singura ﬁin\[ imponderabil[ este el `nsu;i
virus care anun\[ `n ;oapt[ ceva foarte `nfrico;[tor
apoi izbucne;te `n r]s
virus care face de r]s teoria relativit[\ii
;i toate premiile nobel
virus care-\i ba\i joc de r[zboaiele noastre mondiale
virus al oamenilor f[r[ lacrimi imuni la suferin\[
virus din virus dumnezeu adev[rat
din dumnezeu adev[rat
singura cicatrice vindecabil[ zace `n fa\a ta f[r[ suﬂare
virus al partenerei mele `ns]ngerate
virus numai pentru cei ce `nt]i joaca baba oarba
apoi sun[ la 112 `n toate limbile p[m]ntului
virus pe care `l vedem numai `n vinerea neagr[
`ncerc s[-l `mbrac `n rochia mea neagr[
`ncerc s[-i trag scalpul t[u peste cap
`ncerc s[ mor `n locul lui
`ncerc s[-i `n\eleg limba
`ncerc s[-l `nv[\ alfabetul braille
`ncerc s[-mi fac de cap cu tac-su
`ncerc s[-i `nseminez pisica in vitrio
`ncerc s[-l fac de r]s `n fa\a altor viru;i de treab[
pentru SISTEM oare nu ar trebui
s[ facem schimb de SISTEME?
pentru s[n[tatea lui SISTEMUL
nu este suﬁcient de r[u?
`n uniform[ ROGVAIV `ngenunchiat[ `n cerc
`ncerc s[-i intuiesc limba matern[ pentru a-l `ntreba
`n limba mumei sale< de ce mama dracului
ai `nt]rziat at]t de mult?
Covid-19<
virus cu p[r de ploaie
cu ochi bulbuca\i de tunete
virus care mergi de-a bu;ilea dup[ un curcubeu
;i-i lingi r]nd pe r]nd cele ;apte culori
virus prost d[-te la o parte din calea virusului-soare
Covid-19<
se mi;c[ cu limpezimea ;i lentoarea cristalelor
plictisite de perfec\iunea lor
Covid-20< ceea ce se rupe din el ar putea ﬁ
o nou[ sudur[ sem[n]nd
6
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cu o fug[ de-a lungul c[ii ferate
virus singur `n noapte
macii t[i negri `;i `nal\[ gurile `nsetate
spre ochii mei asimetrici
spre m]inile mele inegale
spre picioarele mele cu 19 degete
spre cele cinci g[uri din ochi
spre urechile mele `ngem[nate cu t[cerea
nu mai pot tr[i f[r[ COVID-19
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 A
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 B
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 C
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 D
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 E
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 F
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 G
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 H
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 I
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 J
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 K
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 L
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 M
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 N
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 O
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 P
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 Q
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 R
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 S
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 T
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 X
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 Y
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 Z
nu mai pot tr[i f[r[ COVID -19 XYZ
Covid- 19 XYZ< am `nv[\at multe
despre moarte `nainte de a muri
;i nimic dup[ ce am murit
am `nv[\at multe despre dragoste
`nainte de a face dragoste
;i nimic dup[ ce am f[cut dragoste
Covid- 20-20< nu mai pot tr[i f[r[ panic[
nu mai pot tr[i f[r[ fake news
And I say fuck you COVID -19
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George Vulturescu
Ovidiu Pecican - ”Elefanți pe linia de tramvai”
”vâltoarea” din Negreștgi-Oaș (văzută de autor),
atenționându-ne că ”nu e la îndemâna oricui” ”să
vadă/să rețină ceea ce vede/să invoce mai apoi
văzutul acela/folosindu-se de imagini/puse în
cuvinte” (Elefanți pe lina de tramvai). Ovidiu
Pecican nu ”tratează ” teme în versurile sale (”...mă
strecor printre sensuri/cu abilitatea hoțului/de
bijuterii” - Ancora), ci se lasă pătruns de fluidul
loc,care se sparge și se reface în el însuși, precum
valurile mării,după un percept care s-ar putea intitula
- ”sunt bântuit, dat transform tot ce mă bântuie”,
precum în acest poem

Pe unii i-ar putea uimi ”ofensiva” cărților lui
Ovidiu Pecican,nu atât a numărului lor cât a naturii
sale scizipare (nu degeaba debutul său este o
monografie despre tumultosul enciclopedist Bogdan
Petriceicu Hașdeu) de a se lăsa provocat/sau de a
provoca el însuși/ genuri și îndeletniciri diverse studii de istorie, romane, critică literară, ziaristică și
activitate neobosită la televiziunea clujeană.
Si...”din când în când”... poet (cum l-a provocat
Marta Petreu într-un interviu din care vom cita mai
jos).Pentru mine, această conivență cu liricul nu a
fost o surpriză cât, aș spune, o așteptare a
...autodemascării/recunoașterii unui ”substrat”
predominant al eului său neliniștit,”neostoit” după
”descojiri” (a foilor de ceapă, nu?) care eliberează
”voci” sau tânjesc după o smulgere din amorful
imaginarului,precum sclavii lăsați de Rodin în
materia stâncii.
De altfel, el însuși se autocaracterizează (cu
voluptăți,hai să nu zicem ”homeride”, ci...hogașiene)
- ”Sunt un autor de texte, în mai multe genuri,un
scriitor cu o anume dexteritate și stăpânind - mai mult
sau mai puțin - mai multe moduri/coduri (înrudite
între ele) ale spunerii/scrierii...” (Apostrof, anul XXII,
nr. 8 (255), pp. 10-13). Dar, mai ales, bănuiam alterul
liric din ”micile poeme în proză” sau din titlurile unor
capitole (precum ”Tărm în Marea liniștii”, ”Luna cu
muguri”, ”Bărbatul se apleacă peste ghizdurile
fântânii”...etc.) identificate, la vreme, de Irina Petraș
drept ”poeme într-un vers apelând la metaforă” (vezi
Cărțile deceniului 10, Casa Cărții de Stiință, ClujNapoca, 2013, pp. 175-176). Adăugăm și predilecția
sa - pe care am urmărit-o constant - pentru cronica
cărților de poezie și, astfel, liniile crochiului său ies
în conturarea ipostazei din recentul volum, Elefanți
pe linia de tramvai (Limes, 2019), un titlu nu atât
”iritant”, nici al ”văzului monstruos”, ci o deschidere
spre un câmp polisemic unde vederea se lasă incitată
de conexiunile directe,”de la înălțimea ochilor” ”...nu e decât o altă/scenă surpată în sine /unde
țârâitul tragedienilor/de sezon/lasă în urmă /dramele
cotidiene”... (Scenă).
”Poetul” Ovidiu Pecican nu se arată vexat de
”tehnica” postmodernă a congenerilor,n-are morgă de
psaltist al contemplării în extaz, se lasă,mai
degrabă,ispitit de ”spațiile dintre fracturi”,și îi
repugnă o realitate camuflată în elefantiazis-ul cu
”trefle și promisiuni oraculare” (Feraponat).
Autoreflexivitatea poetului discerne realul,îl scoate
”din țâțâni”, precum spală de sudoare iile și gacii

”..nu mă disting
printre atâtea gesturi
le-a șters oglinda pe toate
le-a dus vântul
le macină morile
de proximitate
le-au pitit nevăzute lighioane
prin bestiare
dosite de veacuri
n-am de gând să
îmi pierd memoria
căutându-le
ducă-se
vină altele
astfel arată zilele mele
decât așa”
(Nu mă văd)
O astfel de ”privire” se revendică ”la fața
locului”,discerne și suprapune imagini, e un vortex
(”moară de proximitate” zice autorul) în care limbajul
reface și renunță la segmente ”dosite”, cum memoria
ne apără ”clasând” evenimente care ne-au produs răul.
Discursul șfichiuie, precum o burniță, și presupune,în
permanență, un ”auditoriu” (”..tu știi că locul
creierului/îl ține o grămadă de apă/pe care plutesc în
derivă/insule de grăsime?”-Atât) provocat prin
apelative ( ”haide tu cu noi la hetaira/ocnaș fără
vocație...”-Ferapont) și care satisface predispoziția
autorului pentry ”dedublări” - ”...să încerc gesticulația
de circumstanță/prefăcându-mă/că vodevilul/nici nu
are regizor”- Așadar.
Insă, față de prozele sale, în poezie, autorul se
abandonează total în text, renunță la bastonul lui
Chaplin și se sprijină doar în articulațiie
versului/cuvântului fără a surclasa opțiunea spre oniric.
8
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”...în bibliotecă mă așteaptă
o mie de vieți neîncepute
singură suspendarea lor
în poezie
aduce o adiere nepământeană
norul de aur coboară
și cerne ploaia
nu mai văd nimic”

Poesis

C[r\i primite la redac\ie

(Norul de aur)

Ce este important, din punctul nostru de vedere,
la poetul Ovidiu Pecican: el reușește, din câteva
trasături de condei să creeze o iluzie – elefanții pe
linia ferata – pe oboseala anostă a zilei, “pe zdrențele
utopiei zilnice” (p. 59) printr-un joc al evidențelor și
incertitudinilor în care ne atrage “pe cuvânt”:
“ajungă-ți ce spun acum” (p. 50). Ne amintim de ceea
ce spune Rimband: “Și am văzut ce omul crede că a
văzut.“ (Corabia beată)
De ce n-am vrea să vedem (și noi) elefanți? El nuși ascunde bagheta când ne spune “ce părea evident
cu o clipă înainte” (p. 34), nu se adeverește și
conchide lămuritor: “am pică pe elefanți / trefle și
promisiunile oraculare“ (p. 61).
Se poate crea o iluzie, o poți juca și regiza, dar iți
trebuie har să lasi sublimul de lângă noi să se dezvăluie în simplitatea sa: “într-un bănuț expirat se
înghesuie toată vraja / lumii” (p. 59). Și Ovidiu
Pecican îl are.
Discurs ”mixt”, mereu disponibil la conexiuni în
timp,cu ieșirile ”pe față și pe dos”, care-i lasă vizibile
”țesăturile” (...”îmi amintesc fără amintiri/sunt
tăieturi/crăpături ale trecerii/ reziduuri afective...”
Ancora), poemul lui Ovidiu Pecican conjură un
inefabil care revarsă în noi fluidul indeniabil al
frumuseții - ”unde aerul filozofează singur/iar poezia
e proprietatea norilor” (Muntele).

Felix Sima
Poezie volatil[
Mircea Petean
Mai vorbim
Alte poeme ligure

Ed. Mircea cel B[tr]n

Ed. Limes

Alexandru Zotta
Intermiten\e critice
Ed. Citadela - 2020

Florentin Palaghia
Via\a e silueta pe care
o pierzi odat[
cu mama
Ovidiu Pecican
Elefan\i pe linia
de tramvai

Norica Isac
Ziduri ascunse

Ed. Limes

Ed. Grinta
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Vasile Igna
“Periscop”
Intr-un ritm editorial cu sincope, girate de o
anumită severitate, cu care ne-a obișnuit prin ani,
Vasile Igna publică o nouă carte de poezie
_Periscop, Ed: Cartea Românească, 2019.
Activitatea sa de poet (debut în volum prin 1969, cu
”Arme albe”), considerat ”de substanță a
modernismului românesc” (Petru Poantă-Dicționar
de poeți, Clujul contemporan/Fundația Forum,
1998, p.106),a fost dublată,din 1978, odată cu
apariția cărții Ora morilor de vânt, de o ferventă
înșiruire a cărților de proză,de eseistică și de
traducător, toate cu binemeritate aprecieri în critica
literară.
Periscop este o carte ”orânduită” (păstrăm sensul
ardelenesc de ”predestinare”) în ”trepte” (sau
”etape” ale unui ”calendar perpetuu” - Analitica,
Arhitectonica, Consecințele, Addenda), cu o
energetică proprie în care se viețuiește, ”proiectează
un capăt de lume” (Geometrie -Q.E.D.), de limb
dantesc. Livrescul lor este un ”cazan” unde
”alegoria împarte sudalme și laude/smoala topește
focul și doar verbele de mișcare/rămân neatinse ...”
(14,Vorbitul în limbi). Confesiunea poetului este
monologală - ”ațipesc, visez, bâigui” (p.20),
cuvintele par să se adauge ”cu același înțeles/aceeași
invariabilă pudoare” (p.13), se leagă și ”deznoadă”
punând /susținând aceeași ”întrebare” care ”pune o
altă întrebare” (p.11). De aici o predilecție pentru
secvețe (”Vorbitul în limbi” are 15, ”Masca lui
Newton” - 10 secvențe, ”Calendarul perpetuu” - 7),
de adaosuri, de un ”principiu” de anamorfoză în care
dospesc idei, figuri umane (Marsilio, Roman
Melodul, Porphyrios, Magritte), referințe culturale
(chiar și la propriul titlu din 1984 - ”Grădina
oarbă”) văzute, interpretate printr-o inversare a
unghiurilor asupra realului.
Intregul poem lasă impresia unui claustru în care
tema - aceeași, precum în precedentele volume,
poetul și poezia - este în ”carantină” unde-și
găsește, până la urmă, în ea însăși, ierburile de leac
- ”ia-le înghite-le gura ta va fi dulce și sămânța
lor/va încolți dincolo de moarte...”(p.11).”Vorbirea
în limbi”, din poemul liminar are în comun ”vraja”
din ”vorbitul în dodii”, o anumită ”muzică”
incantatorie care ne înlănțuie în eufonia ei - ”Picasso
copiind pe Grunewald/la Unterlinden-ul din
Colmar/pe Fecioara cu surâs radios și amar/cam în
același ruginiu ton/cu Domnișoarele din Avignon..”
(Calendar), sau - ”...Apoi să coboare în cotloanele

agorei/printre obidiții faunei și ai florei/unde se
licitează indulgențele/se desprind reverențele/se iară
păcatele/și hrisoavele își deschid lacătele...”
(Copyright).
E un răsfăț sonor, consonantic, parodic - în notă
postmodernă, cu efecte ironice obținute din
alternanța cuvintelor, ca într-un târg la tarabe sau ca
și cum, ciocnindu-se între ele, pot primi direcții noi
de care se lasă fascinat - ”...o anumită muzică,o
bolboroseală a cuantelor și protonilor/un triumf al
fracturilor” (13, Vorbitul în limbi, p.19).
Ne încântă jubilația din sonoritatea amoroasă a
rimelor - când savantă (”...mici cabane din lemn și
parapete romane/Animula vagula, blondula și alte
ziduri Hadraiane...”,p.67), când grefată pe o oralitate
nu străină de descântecul popular și de refrenele din
jocurile de copii -(”... doar zboară ușoară
pogoară/doboară afară se strecoară...//...doar a mia
oară/doar pe din afară/doar la școala populară...”p.92). Rima nu devine un ”adaos” calitativ,nu intră
în substanța versului, ci e mai multă seducție,
irezistibilă,chemare,precum a fluturelui spre
lampă.Altădată,eufonia lor ”sabotează” ideatica
versului,îi ”pune coarne” (vezi replicile ariciului cu
”chipul goliard/cu țepii însângerați, și deloc
bavard”.. Time out of time), ascunde sechele ale
realului sub zorzoanele ei, persiflând reauaalcătuire-a-lumii ... ”stăpânindu-și cu greu euforia/ar
scrie
o
lege
nouă/cu
Testamentele
amândouă/inversând
paragrafele/înnebunind
tipografele/ arestând omonimia/decapitând cezura și
armonia...” (Copyright)
Vorbim deja de o ”tehnică” - care se transmite de
la o carte la alta - în poetica lui Vasile Igna, aceea a
corespondenței amoroase, omofone, dintre cuvinte
sub patternul contrapunctului în muzică. Poetul își
revendică, cu discreție, o abilitate rară - aceea de-a
percepe lumea prin sunete, de-a se orienta precum
orbul ”Clarissimus ce vedea doar cu/sunetele,cu
pâlnia fluidă a muzicii” (p.17). El își revendică, de
asemenea, patternul unui ”periscop” cu lentilele
”cusute” în orbitele ochilor și nu e îndreptat
”militărește” spre a cerceta spațiul din ”afară”, ci se
deschide ,forând,spre adâncurile ființei, spre ”ecoul
plânsului/dinaintea nașterii”, spre ”murmurul
amniotic” (p.17). Este vorba de o ”privire
demiurgică”, am putea spune, care veghează, ca
semn al resemnării, care nu poate interveni în
”ciclurile” lumii, ci doar convoacă,în scris,
10
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imposibila ”împărțire dintre vedere și vizibil, dintre
aparență și ființă” (cf. sensurilor din Maurice
Merleau-Ponty, Ochiul și Spiritul, Casa Cărții de
Stiință, Cluj,1999). Vederea prin ”periscopul”
poetului nu este o ”privire de înregistrare”, nu este
o înșiruire de imagini,ci o interogație fără sfârșit,
sinonimă cu ”a săpa” după adevăruri - ”sapă atât de
adânc precum/viermele mărului” (p.13), o privire
avidă de ce poate fi ”dincolo”.
Deși volumul este intitulat după numele
instrumentului optic prin care se poate privi “peste
obstacole”, sau din submarine aflate în imersiune,
poemele sunt un “instrument” autoscopic, dar ele
devin și ceea ce se vede, o dez-văluire “prin aburita
periscopului lentilă” (p.60)
Aici e latura gravă a poeziei lui Vasile Igna,pe o
mai veche albie a sa (pe care o putem situa ”din
Marginea Văii”,”aici în Vale”) - criza limbajului,
pierderea funcției demiurgice, creatoare, a
poetului/cuvântului.”Aceleași întrebări la întrebări”
sunt un punct terminus în care poetul își dorește o
întoarcere la puterile orfice, pierdute, ale cuvântului
cu care și-ar dori ”să transplanteze o inimă mai
tânără cuvintelor. / Și apoi să numească inima cu
același cuvânt” (p.18). O profesiune de credință, o
”artă poetică” de apreciat, care ne face să privim cu
reticență...distanțarea sa față de rostul și rolul
poetului, pe care nu vrem s-o luăm în
considerare...”...Si eu m-am amăgit o vreme că mă
voi mulțumi să scriu poezie, dar simt că acest lucru
devine,tot mai mult, un exercițiu de narcisism
ieftin,incompatibil nu doar cu vârsta fizică, ci cu cea
artistică...” (interviu cu Oana Cristea Grigorescu, în
Observator Cultural, nr. 464 (722), 15-21 mai,
2014).

Poesis

C[r\i primite la redac\ie

Mircea Dinutz
Cititorul de calitate
Kocsis Francisko
Ceea ce nu
se am]n[

Ed. Semne

Ed. Ardealul

Eugeniu Nistor
Peisaje, treceri
;i nostalgii

Florentin Palaghia
O lume f[r[ a;tri
Ed. Timpul

Vasile Igna - Periscop

Olga Neagu
~n cele dint`i `n cele
din urm[

Ed. Cartea rom]neasc[
de poezie
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Gheorghe Glodeanu
Cioran și spiritul romantic
Iosif Cheie-Pantea face parte din categoria acelor
autori care nu se grăbesc să publice, preferând să
mediteze îndelung asupra subiectelor pe care le
abordează. Iar rezultatele se dovedesc elocvente. O
dovedește și recenta carte a autorului, intitulată
Cioran și spiritul romantic (Editura Brumar,
Timișoara, 2019). Dens, meticulos și bazat pe o
vastă bibliografie, studiul propune o nouă
perspectivă asupra operei celebrului filozof. Deja
simpla parcurgere a titlurilor capitolelor reușește să
trezească interesul cititorului: Sub auspiciile
romantismului, Credință și religie, Puterea
rugăciunii, Omul și Dumnezeu, Căderea în timp,
Pozitivitatea negativului, „Antitezele sunt viață”,
Suferința – izvorul cunoașterii și creativității,
Cioran și Leopardi. La acestea se adaugă un
Avertisment, Concluziile, un Post scriptum și
Bibliografia însumând numeroase titluri de
referință.
Geneza lucrării este explicată în Avertismentul ce
precede investigațiile propriu-zise. Profesorul Iosif
Cheie-Pantea mărturisește că ideea cărții s-a născut
cu ani în urmă, mai exact pe vremea când, la
Universitatea de Vest din Timișoara, a ținut un curs
în care releva afinitățile spirituale existente între
Mihai Eminescu și Emil Cioran. La prima vedere,
alăturarea pare paradoxală, dar exegetul își
argumentează temeinic opiniile. O primă observație
care merită atenția este aceea că Cioran s-a
considerat întotdeauna un „romantic întârziat”, în
viziunea căruia „filonul cel mai «autentic» e filonul
romantic”. Trebuie precizat, însă, faptul că filozoful
nu s-a gândit la curentul romantic propriu-zis (pe
care îl considera demodat), ci la un fond permanent
de spiritualitate „care se manifestă în toate epocile,
având ca trăsătură dominantă nostalgia infinitului,
convertită într-o neobosită căutare a absolutului,
adică a lui Dumnezeu”. Parcurgând Caietele
filozofului, Iosif Cheie-Pantea reține, în acest sens,
câteva afirmații semnificative. În confesiunile sale,
autorul Silogismelor amărăciunii mărturisește că, în
clipele sale de îndoială, a avut mereu nevoie „de un
strop de absolut, de o fărâmă de dumnezeu”. Mai
mult, diaristul consideră că nimic nu va putea
distruge în el nici îndoiala, nici nostalgia
absolutului. De aici decurge dimensiunea religioasă
a cunoașterii, concretizată – afirmă profesorul
Cheie-Pantea – „în meditația asupra rosturilor
credinței și religiei în înțelegerea raporturilor dintre

om și Dumnezeu precum și a impactului pe care
ideea de Dumnezeu îl are în conștiința oamenilor și
în devenirea lumii”.
În continuarea demersului său, cunoscutul
eminescolog remarcă faptul că romanticii concepeau
existența sub forma coincidenței contrariilor,
dialectică potrivit căreia „binele și răul coexistă în
țesătura vieții și, chiar mai mult, se
intercondiționează într-o sinteză care asigură
perpetuarea a tot ceea ce există”. Sub acest aspect,
exegetul vorbește chiar de o „pozitivitate a
negativului (a răului, bolii, suferinței și morții)”.
Merită să amintim faptul că teoria coincidenței
contrariilor a marcat puternic și creația unui alt mare
contemporan al lui Cioran. Este vorba de Mircea
Eliade, ale cărui studii despre mituri recurg adesea
la conceptul de coincidentia oppositorum.
Bazându-se pe cele două dimensiuni esențiale ale
romantismului văzut ca formă de spirit (nostalgia
absolutului și dialectica contrariilor), în mod treptat,
investigațiile exegetului s-au extins și la alți autori.
În felul acesta se explică paginile admirabile
dedicate paralelei dintre Cioran și Leopardi. Din
păcate, în spațiul românesc, nu s-a insistat prea mult
pe relevarea afinităților spirituale dintre cei doi mari
scriitori
Recuperată integral după 1989, opera autorului
Silogismelor amărăciunii s-a bucurat din plin de
atenția exegeților în ultimele decenii. În ciuda
numeroaselor puncte de vedere avansate, cartea de
față are meritul de a propune o nouă cheie de lectură.
Este vorba de relevarea filonului romantic al gândirii
cioraniene și de avansarea unor noi ipoteze în
problema religiozității. Spre deosebire de
majoritatea comentatorilor care vorbesc de o
„religiozitate atee” la autorul Tratatului de
descompunere, Iosif Cheie-Pantea recunoaște,
pornind de la confesiunile filozofului, caracterul
profund religios al acestei opere. De altfel, în
volumul intitulat Sfârtecare, Cioran recunoaște
faptul că nu ar dori să trăiască „într-o lume golită de
orice sentiment religios”.
Pornind de la opiniile lui P.P. Negulescu din
Istoria filosofiei contemporane (1942), Iosif CheiePantea identifică în cadrul romantismului european
nu numai o stare de sentimentalitate pasivă ce s-a
manifestat printr-o atitudine pur contemplativă în
fața lumii și a vieții, ci și o dimensiune activă,
capabilă să preia, uneori, aspecte eroice. Acest lucru
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explică de ce nostalgia infinitului „se transforma, de
cele mai multe ori, în căutare aprigă, plină de
îndrăzneală și gata să înfrunte toate primejdiile, a
Absolutului”. Prin urmare, există o fațetă „vizibilă”
a romantismului, care ține de curentul propriu-zis și
se caracterizează prin sentimentalitatea pasivă și
atitudinea contemplativă în fața vieții. Pe de altă
parte, se poate vorbi și de „esența permanentă a
spiritului romantic”, ce se caracterizează printr-o
dinamică puternică, prin nostalgia infinitului și
căutarea energică a Absolutului. Acest absolut –
relevă Cheie-Pantea – este perceput ca o Instanță
Supremă, adică Dumnezeu.
Obsesia Absolutului străbate întreaga creație a
lui Emil Cioran, fenomen analizat în capitolul
intitulat Omul și Dumnezeu. În momentele sale de
îndoială, acesta are nevoie „de un strop de absolut,
de o fărâmă de dumnezeu”. Mai mult, nimic nu
poate distruge „nostalgia absolutului” de care suferă
gânditorul. Cioran repetă faptul că, în momentele de
deznădejde adevărată, individul nu se poate gândi
decât la Dumnezeu, fie că este credincios, fie nu.
Cheie-Pantea relevă faptul că asemenea mărturisiri
contrastează violent cu momentele de negare și chiar
de blasfemie a divinității. Desigur, asemenea
afirmații contradictorii pot provoca deruta
cititorului, dar numai a celui care nu cunoaște
paradoxurile, stilul contradictoriu al autorului.
Pornind de la afirmațiile prezente în jurnalul
gânditorului, Iosif Cheie-Pantea ne avertizează că
maniera în care Cioran concepe ideea de Dumnezeu
nu coincide cu imaginea Creatorului din mentalul
colectiv. Credința se naște – menționează exegetul
– din substituirea ideii de Dumnezeu „cu o imagine
a sa veșnic schimbătoare și, în fond, iluzorie”.
Interesante sunt paralelismele pe care istoricul literar
le găsește între gândirea autorului Silogismelor
amărăciunii și cea a lui Mihai Eminescu. De
exemplu, pentru a ilustra maniera veșnic
schimbătoare în care oamenii și-au reprezentat ideea
de divinitate, Cheie-Pantea alege un citat elocvent
din amplul poem filozofic Memento mori. Concluzia
exegetului este aceea că, de-a lungul timpului, omul
a încercat în zadar să și-l reprezinte pe Dumnezeu.
În ciuda recursului la simboluri, toate tentativele sale
s-au dovedit iluzorii. Până la urmă, din acest amplu
și dramatic demers nu a rămas decât Gândul, Ideea
de Dumnezeu. Pentru a fi cât mai convingător,
autorul ne oferă un citat elocvent din Amurgul
gândurilor. Potrivit acestuia, după ce omul și-a
pierdut sprijinul în sine, nu îi mai rămâne decât
sprijinul lui Dumnezeu. Mai mult, Cioran lansează
opinia că ideea de Dumnezeu este chiar mai presus
decât Dumnezeu.
În continuare, exegetul se ocupă de problema
impactului credinței și a ideii de Dumnezeu asupra
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lumii. Subiectul se dovedește cu atât mai fascinant,
cu cât este vorba de opiniile unui gânditor suspectat
mai degrabă de necredință. Și de această dată, pentru
a-și ilustra opiniile, Iosif Cheie-Pantea trimite la
jurnalul scriitorului. De multe ori, însemnările
diaristului reușesc să nuanțeze ideile prezente în
opere. Unul din citatele elocvente sună în felul
următor: „Sfârșitul lumii va fi atunci când însăși
ideea de Dumnezeu va dispărea. Din uitare în uitare,
omul va reuși să-și abolească trecutul și să se
nimicească pe sine însuși”. Interesant este faptul că
Iosif Cheie-Pantea găsește deja această idee în opera
autorului Luceafărului: „Cine neagă pe D-zeu neagă
ordinea morală a universului. Dar e dovedit că
oricine neagă ordinea morală este pierdut// fie ca
individ, fie ca neam pe acest pământ căci
degenerează fizic și degenerează moralicește”. Din
această perspectivă, sub numeroase aspecte,
Eminescu ne apare ca un veritabil precursor al
celebrului filozof. În volumul intitulat Sfârtecare,
Cioran insistă asupra faptului că nu ar dori să
trăiască într-o lume desacralizată, golită de orice
sentiment religios. Filozoful nu se gândește neapărat
la credință, „ci la acea lăuntrică vibrație care,
independentă de orice crez, ne proiectează în
Dumnezeu, și câteodată chiar mai sus”. CheiePantea precizează că, potrivit logicii autorului, acest
„chiar mai sus” trimite la ideea de Dumnezeu.
Filozoful regretă faptul că timpul în care omul
dialoga cu Dumnezeul său a trecut, consecința fiind
imposibilitatea
atingerii
unor
profunzimi
comparabile cu cele atinse în veacurile în care a avut
loc acest dialog. Un dialog născut din credință, care
l-a ajutat pe om să depășească vicisitudinile istoriei.
Cheie-Pantea identifică în Caietele filozofului o altă
însemnare elocventă, în care acesta recunoaște
menirea credinței și vorbește de pierderile suferite
de om de când a încetat să se mai roage. Trebuie să
scrie un articol, pe care îl concepe drept anticreștin.
Cu toate acestea, mărturisește că nu se poate apuca
de el deoarece nu se simte în stare să îl ponegrească
pe Dumnezeu. De aici afirmația: „Credința este o
realitate necuprinsă, și nu vom ști niciodată ce
pierdere a suferit omul de când a încercat să se mai
roage”.
Asemenea lui Mircea Eliade, Cioran observă cu
tristețe fenomenul desacralizării treptate a societății
moderne. Omul de azi trăiește într-o lume în care
Nietzsche a proclamat deja „moartea lui
Dumnezeu”. De aici numeroase consecințe de ordin
spiritual. În acest sens, Cioran afirmă: „Aproape tot
ce ne înconjoară azi, în țările occidentale, e
anticreștin, pe față (…). Antipatia ori chiar repulsia
față de creștinism, exprimată prin libertățile pe care
ni le luăm împotriva tradiției lui, a devenit aproape
unicul conținut spiritual al modernității noastre”. A
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acestei amenințări, cartea lui Iosif Cheie-Pantea se
încheie pe un ton destul de optimist. Aceasta
deoarece tot Cioran este cel care ne asigură de
permanența divinității, fiindcă „Dumnezeu este,
chiar dacă nu este”. Ideea este întărită și de știința
modernă, potrivit căreia cea mai mare descoperire a
mileniului al treilea o constituie „regăsirea lui
Dumnezeu”.
Cioran și spiritul romantic este o carte densă și
originală, ce propune o nouă abordare a operei
reputatului om de cultură. Deși la prima vedere
trimiterile la creația celui mai important reprezentant
al romantismului românesc pot să surprindă, citatele
din creația autorului Luceafărului vin să
demonstreze apropierile existente între cei doi mari
gânditori ai neamului: Mihai Eminescu și Emil
Cioran. Iosif Cheie-Pantea ne oferă o lucrare de
referință, ce reușește să deschidă noi perspective în
exegeza cioraniană.

devenit celebră afirmația lui André Malraux, care
spunea că „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi
deloc”. Soluția ieșirii din impas este găsită în
reîntoarcerea la absolut, la transcendent. De aici
afirmația: „Cu neputință să mă interesez de altceva
decât de absolut. Îți vine câteodată să le strigi tuturor
foștilor zei: «Fie-vă milă de noi, încercați să
existați!»” Chiar dacă nu se consideră omul cel mai
potrivit pentru a face apologia credinței, Cioran
identifică în insensibilitatea față de problemele
religioase un semn al imbecilității. Filozoful
constată cu mâhnire declinul creștinismului în lumea
occidentală și se uită cu speranță înspre Răsărit. Întradevăr, după căderea „cortinei de fier”, am putut
asista la un fenomen de puternică resacralizare a
fostelor țări având regimuri totalitare.
Prăbușirea creștinismului este considerată o
problemă extrem de gravă, deoarece echivalează cu
„dispariția transcendenței din conștiința oamenilor
și implicit moartea tradiției europene”. În ciuda
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Adrian Lesenciuc
Trasee doinașiene interioare. Spre un alt orizont spațial potențator
Teza de doctorat despre Doinaș susținută în 2010
de George Vulturescu la Universitatea de Nord din
Baia Mare, intitulată Poezia lui Ștefan Augustin
Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității,
a fost publicată după o destul de lungă așteptare și
șlefuire la Editura Școala Ardeleană din ClujNapoca, având un titlu ușor modificat prin
generalizare1. Suntem, va să zică, în fața unei lucrări
de investigație critică (obligatoriu în prelungirea
tematică și stilistică a imensei opere a lui Doinaș,
pentru a nu o violenta analitic) care relevă lecturi
atente, sistematizate tematic și aplicat la opera
comentată, devoalând încercarea de așezare în
ipostaza „gramaticii generative” doinașiene, mai
exact a „semanticii generative” proiectate cândva de
J.A. Fodor și J.J. Katz în baza studiilor lui Noam
Chomsky. Căci, spre deosebire de alte parcursuri
investigative, deși George Vulturescu se așază
tematic în proximitatea operei poetice a lui Doinaș,
ceea ce caută să ofere drept cheie de lectură sunt
acele „deep structures” sintactice care motivează și
determină abundența2, cum elegant observa Virgil
Nemoianu. În cazul unui creator cu o biografie rar
evocată, repetând obsesiv în interviuri că s-a născut
de două ori, „o dată ca prunc de țăran într-un sat din
Crișana; a doua oară ca intelectual și scriitor în
Cercul Literar de la Sibiu” (p.14, după interviul dat
1996 pentru revista Ramuri), a încerca să
reorganizezi tematic amplul proiect „arborescent” al
lui Doinaș este o întreprindere dificilă, în care
George Vulturescu se aruncă cu o încredere oarbă.
Capitolele par, în aceste condiții, pure adaosuri
interpretative pe teme in(tro)duse de Doinaș.
Comparând continuu nivelurile de profunzime și de
suprafață ale operei în înlănțuirea tematică (și nu
neapărat a vârstelor scrierii sau lecturii) George
Vulturescu completează „deficitul de biografism”
doinașian, „impersonalizarea” asumată („Eu”-rile
lui Ștefan Aug. Doinaș nu sunt decât un deficit de
biografism. Abia masca încorporează în ea
fervoarea trăirii, spectacolul, notează Vulturescu la
p.180) cu recuperări și reconstituiri ale toposului și
întâmplărilor semnificative din propria-i poezie, cu
forarea în adâncurile „orizontalității” asumate:

topos. O contra utopie a „locului privilegiat”, a
copilăriei, precum la L. Blaga. Doinaș și-a amputat
efuziunile lirice despre copilărie (…) (p.31); Ca în
principiul vaselor comunicante psihismul câmpiei
își găsește însă adevărata corespondență în
reflexivitatea apei, a mării. Atras de chipul din undă
(râu, fântână, lacuri) el va fi fascinat/ întregit de
transsubstanțierea acvatică (p.72).”
Această orizontalitate proiectivă – exploatată/
explorabilă vectorial, sugerează George Vulturescu
(p.79) – generată de topoii „câmpie” și „mare”, după
cum observă Andrei Bodiu, necesită o abordare
analitică bazată pe complementaritatea topologică.
Prin această asumată interpretare – Ștefan Aug.
Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității
se cere a fi citită ca exercițiu hermeneutic într-un
orizont epistemic lărgit, în limitele unei filosofii a
culturii născute pe aceste meleaguri: „Discuția
despre Doinaș se integrează organic tentativei altor
scriitori de a descoperi caracteristicile spațialității
inconștiente și, de fapt, ale matricii stilistice – în
termeni blagieni – a vestului românesc”, sublinia
universitarul și scriitorul clujean Ovidiu Pecican3,
născut în același topos „spațiu-centru” regulat din
care s-a alimentat Doinaș în prima copilărie.
Comentariul lui George Vulturescu, deși
urmărește un parcurs hermeneutic, deși insinuează
căi de asociere semantică între straturile diferite ale
creației poetice doinașiene, inserând biografismul
absent, este la rândul său la fel de arborescent ca
însăși creația lui Doinaș și lipsit de sentințe
categorice, de etichete. El propune, mai degrabă, o
„rețea interpretativă”, care încearcă (și reușește)
cuprinderea alteia. Mai precis, George Vulturescu
inserează în sistemul circulator al poeziei lui Ștefan
Augustin Doinaș un lichid-marker, un indicator
„chimic” care identifică prin colorare traseele
poetice ale marelui poet. Cartea lui George
Vulturescu invită la o plimbare ghidată prin
„pădurea de simboluri” doinașiene, așezându-l pe
cel care a resuscitat baladescul și creația unei vârste
a literaturii române la locul său în istoria literaturii:
„Dacă nu a devenit un reformator în domeniul
poeticii, Doinaș a reușit însă ceva care n-a fost la
îndemâna oricui: a restabilit și redat poetului și
poeziei imaginea „princiară” (fiind mereu receptat
ca „prinț al poeților”), calea și locul între spirite

„Toate elementele câmpiei – sau numai cu ele –
țes o orizontalitate care îi este definitorie, ca spațiu
ontic, poeziei sale (p.25); Vedem în această
orizontalitate o „epură” (cum zice poetul) a unui
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aristocrate – singurele capabile să înțeleagă
demersul singular al creației ca demiurgie a
limbii, prin care orficul poate triumfa în lume (p.
327).”
Să îl redai publicului prin interpretare in
intentio operis pe Ștefan Augustin Doinaș –
unul dintre poeții cei mai puțin cunoscuți prin
opera lor, cei mai necitiți, dar al căror nume este
privit prin prisma simplificării și generalizării –
nu este tocmai ușor. Să îl iei pe un Doinaș a cărui
etichetă a devenit „baladescul cerchist”, un
clișeu al criticii (în multe cazuri, stereotipul
asociindu-l pe poet doar cu Mistrețul cu colți de
argint) și să îl oferi în lumina unei altfel de
interpretări: „Am încercat să-l citim pe Doinaș
și printr-un anti-Doinaș, care-și reprimă
biograficul într-o „imagine-prezență reductibil
artistică” (p.354), după ce vei fi făcut deja
proiecția orizontalității în bogăția profunzimii ei,
nu doar a întinderii, în adâncimea ei creatoare
(ca spațiu inconștient) înseamnă să pătrunzi, ca
poet și interpret critic deopotrivă, cu teama de a
nu strica ceva din funcționalitatea organică a
operei lirice doinașiene. George Vulturescu ne
oferă prin Ștefan Aug. Doinaș. „Tiparele eterne”
și poetica orizontalității un asemenea exercițiu
de măiestrie, ca și cum însuși Duhul Sfânt
plimbându-se pe limba lui Doinaș s-ar fi așezat
rodnic în gura sătmăreanului: „că nu vorbim un
grai ascuns, ci limbă/ pe înțelesul omului de
rând/ și duhul sfânt cu aripi moi se plimbă/ prin
gura Lui, în gura mea, bătând…”
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Poeme de
Marcel MURE:EANU
Piatra
Credeți că pietrele stau unde le pui,
că ele nu vorbesc între ele?
Credeți că nu-și încruntă fruntea
când le bate soarele și le fierbe?
Credeți că pietrele se despart ușor
Unele de altele când le răpesc apele și le duc spre mare
sau le aruncă pe mal?
Credeți că pietrele nu cântă?
și că nu le doare când le nisipește timpul?
Credeți că nu simt dragostea?
Atunci de ce se cuibărește
piatra asta rotundă și albă,
netedă ca pielea fecioarei,
în palma mea și nu mai vrea
să se miște de-acolo?
De ce tace și plânge și mă roagă
să-i pregătesc o clepsidră anume
pentru ea, ca din pulberea ei
să se poată scrie istoria lumii?

O încercare
Ca o floare a soarelui neagră
trec stolurile de corbi pe cer
mă joc cu petalele lor
şi-arunc din zbor pe pământ
câte-o pasăre, până doar una
mai rămâne în văzduh,
iar cele căzute în lut se ridică
pe când cea rămasă în văzduh moare
şi aşa moartă
se îndreaptă către cuibul ei.

George Vulturescu. (2018) Ștefan Aug. Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității. Cluj-Napoca:
Editura Școala Ardeleană. 401p.
2
Virgil Nemoianu. (2016). Opere 6. Surâsul abundenței. Cunoaștere lirică și modele ideologice la Ștefan
Aug. Doinaș. București: Editura Spandugino. 248p.
3
Ovidiu Pecican. (2019). Orizontalitate și specific creator. Steaua. Nr. 9 (851). pp. 27-28.
1
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Delia Muntean
Pavel Gătăianțu – un soldat fără patrie (fragment)
Cunoscând din interior breasla jurnalistică și
politicile de presă, fiind la curent cu strategiile tot
mai rafinate de manipulare, îndeosebi prin
intermediul televiziunii și al internetului, scriitorulgazetar Pavel Gătăianțu (n. 15 decembrie 1957,
Locve/Sân Mihai – d. 22 ianuarie 2015, Novi Sad)
știe și cât de vulnerabil se dovedește omul din zilele
noastre la impactul cu mass-media. De aceea, prin
creația sa artistică, precum și prin activitatea de
militant cultural, caută să devoaleze consecințele
acestui fenomen, îndemnându-și semenii să
abordeze cu mai multă discernere oferta mediatică.
El observă că – speculând foamea de informație,
nevoia oamenilor de a fi mereu up to date în mai
toate domeniile, precum și extinderea timpului ex
work (... de umplut, de ocupat) – instituțiile de presă
nu numai că năpădesc spațiul cotidian („În fiecare
zi, în ziare / titlurile de-o șchioapă / bat la ușile
noastre / să ne confirme prezența / în galaxie” –
Totalitarismul simțurilor, vol. Hotel Balcan), dar o
fac tocmai cu complicitatea celor „asediați”: „Vom
ajunge la rezultatul paradoxal că noi suntem niște
autoîntemnițați benevol. Comunicăm unii cu alții în
dosul ușilor închise cu mass-media în brațe!”
(Locuire, locuințe, obiecte – magicul număr șapte,
vol. Balastologie. Manual alternativ, p. 67).
Pentru tot mai mulți, constată amar-ironic poetul,
ecranul devine membru al familiei, factor de
neignorat în organizarea preocupărilor curente, în
educarea copiilor, în construcția personală.
Îmboldește la dăruire totală, la adulare. Pretinde
supunere: „Uliii / și porumbeii / agresori / și victime
// violența / și incitarea / la violență / a jocurilor / pe
calculator // și omul / din față / plecându-și / fațada
/ cu marmură / spre ecran // Amin!” – Portrete, vol.
Din Țara lui Shaban). Televiziunea – afirmă Pavel
Gătăianțu în textul Ecranocrație – „trebuie să
aplatizeze mințile indivizilor, consumatorii trebuie
să fie apatici, obedienți, subordonați, […] fără
atitudine” (Idem, p. 35). Cu atât mai mult cu cât
uniformizarea gândirii activează atitudini și
comportamente previzibile, deci lesne de controlat
(inclusiv „opțiunile” politice – a se vedea XIV, vol.
Europa/ Európa sau Partidul Social Democrat, vol.
Anarhie cu pauză de ceai), și reduce eventualele
accese de răzvrătire, de subminare a Rânduielii.
Ecranul amplifică nepăsarea vizavi de aspecte
altfel condamnabile (crime, război, terorism, trafic
de carne vie etc.), banalizându-le („Mi se servește

în fiecare dimineață / cafeaua cu două picături de
trotil. / Ziarele vorbesc despre catastrofe / ecologice,
despre contagioase săruturi / după ureche, despre
bomba cu program / de sub limbă” – Secțiune
sociologică în starea de spirit, vol. Calibrul
pistolului); tendințele belicoase sunt abil camuflate,
de ambele părți, prin livrarea/înghițirea unor
emisiuni precum dezbaterile, concursurile,
competițiile sportive: „Și toți așteaptă în fața
ecranelor / pacea / pentru a citi nestingheriți /
rezultatele viitoarelor lupte” (Teatrul ca live art de
cameră, vol. Calibrul pistolului).
Ecranul își învață/își programează „dependenții”
ce să-și dorească, ce anume le poate aduce
satisfacție („Marketingul îți dezvoltă gustul: ce să
bei, ce să mănânci – uniformizează gusturile și
reacțiile politice planificate ale cetățenilor” –
Ibidem) și care sunt valorile en vogue. Îi sporește
fiecăruia stima de sine, îl face să se simtă liber, demn
de atenția celorlalți, eventual invidiat: „Computerul
meu personal / Dimineața îmi face cu ochiul, / Când
plec la serviciu / Când vin acasă, după-amiază, /
Iarăși îmi face cu ochiul și mă / Îndeamnă să stau pe
scaun, / Îmi arată care este meniul / Pentru ziua
respectivă. / Dacă sunt trist, îmi mai servește / Vreo
gagică pe ecran. / Are o deschizătură specială / Unde
cad mesajele șterse, / Într-o punguliță. / I-am făcut
roțile și seara mă / Plimb cu el printre câinii /
Blocului, printre spațiile verzi, / Socializându-l zi de
zi / Ca pe un bebeluș” (Computerul jucăuș a devenit
un bebeluș, vol. Subiect rezervat). Anumite formule
ale presei scrise și audiovizuale narcotizează marile
spaime ale condiției umane („Câtă dragoste radiază
/ paginile cotidianului / la rubrica decese / […]
cuvinte alese la adresa / inimilor sfâșiate de durere”
– Umbre imobile din staul, vol. Europa/Európa).
Noua teledemocrație anulează anostele ierarhii
sociale, profesionale, culturale („Totul e pe vârful
buzelor” – Timpul secund, vol. Hotel Balcan),
egalizează ceea ce este durabil cu mofturile
sezoniere, fiindcă toți consumatorii fideli
împărtășesc aceleași idei („fiecare cuvânt este
absorbit, fiecare gest este copiat” – Ecranocrație,
vol. Balastologie..., p. 35), se închină acelorași idoli
(fotbalul, shopping-ul, telenovela, profitul,
divertismentul ș.a.), jonglează – entuziast – cu un
registru lingvistic relaxat, resping – agresiv – orice
formă de autoritate (științifică, morală, culturală,
politică etc.), trădează aceeași sensibilitate estetică,
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strident deplasată înspre comercial („Toți gândesc la
fel, pe stradă, / în medii, la serviciu, acasă / sau
oriunde. / Păsările de tot felul stau / ordonat pe
crengile uscate / și nici nu se mai cacă-n / natură can trecut. / Toți zâmbesc doar la momentul / potrivit
și toți plâng / doar în anumite intervale / prescrise. /
Nimeni nu țipă frenetic / și mulți au uitat / că mai
există / doar câteodată noaptea / tresar din cauza
urletelor / dobitoacelor din grădina / zoologică,
susceptibile / la durerile din acest poem” – XII, vol.
Teroarea gloriei; sau: „Așa a început educația
noastră / De cetățeni ai Europei. / Nu ne interesa nici
Luceafărul, / Nici bătăliile românești cu turcii. /
Nouă ne spăla creierul în fiecare seară / Muzica din
Vest” – Așa a început educația noastră, vol. Subiect
rezervat).
Aproape tot ceea ce livrează ecranul e gata filtrat,
pregândit, preambalat (gen fast-food), chiar dacă
telecomanda sau mouse-ul creează iluzia alternativei
neimpuse. Este o „libertate dirijată”i. Volens-nolens,
individul deprinde încet regulile jocului. Le acceptă:
„TV-ul îmi astupă gura / cu marșuri patriotice / și de
lehamite sunt nevoit / să mut pe canalul șaisprezece
/ cu fetițe drăgălașe / ce-și acoperă sexul pudic / cu
prăjiturile, de-o frumusețe / ce-ți taie ecranul. /
Urmează apoi un liceu / din Marsilia unde cântă orga
/ singură, temperându-mi moravurile” (Farfuriile
antenelor de satelit, vol. Antrenament pentru ogari).
Ceea ce contează este că informațiile, evenimentele,
chiar și cele inventate ori toxice, împovărate de Euri, faptele derizorii, lipsite de orice interes public
„sunt servite atractiv (sau, la nevoie, agresivenervant) și pe bandă rulantă, douăzeci și patru de
ore din douăzeci și patru, ca să nu lase răgaz pentru
cernere și meditație, ci doar pentru o mistuire
continuă, rapidă și mereu hulpavă, dornică de nou,
de senzație, de crudități (și cruzimi), de drogul cel
de toate zilele. Ca și cum Viața nu ar mai ajunge. E
nevoie de stimuli și de iluzii, de artificii complicate
pentru a o simți/suporta...”ii
Deschizându-și poezia înspre realitatea actuală,
Pavel Gătăianțu ne aduce înaintea ochilor (fiindcă
vizualul e cel care primează) o epocă bolnavă, o
lume ce-și respinge cinic și consecvent rădăcinile,
tradiția (Era timpul când apărea Bigi the Bardot,
vol. Subiect rezervat sau Obiceiuri noi, basme,
superstiții, vol. Balastologie...) și își caută
răspunsurile la provocările existenței în consolări
efemere, în surogate.
Ea este surprinsă critic și în scrierile politologului
Francis Fukuyama (născut în 1952, așadar trăitor al
aceluiași timp), care prevestește într-o lucrare
apărută (în engleză) în 1992 că „lupta pentru
recunoaștere, voința de a-ți risca viața pentru un
ideal pur abstract, lupta ideologică mondială și
idealismul vor fi înlocuite de calculul economic, de
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nesfârșita rezolvare a problemelor tehnice, de
preocupări legate de mediu și de satisfacerea
cererilor sofisticate ale consumatorului”iii.
Un personaj tipic al vremurilor de acum este
rinocerul,
specie
având
„membrana
impermeabilă” (Mozaic duminical, vol. Hotel
Balcan), sau omul posttotalitar, ce are drept
particularități – în viziunea lui Pavel Gătăianțu
– „absența credinței, înclinația spre populism, frica
de autoritate, nostalgia după vechiul regim, dorința
imediată de satisfacere a nevoilor, preferința pentru
soluțiile simple” (Minoritățile din Europa de SudEst în procesul de tranziție, vol. Balastologie..., p.
23). El se apropie de omul recent din scrierile lui
Horia-Roman Patapievici, eseist care îl configurează
astfel: „disprețuiește ordinea, nu respectă nicio
autoritate, are cultul plăcerii personale, crede că i se
cuvine totul, interpretează absența privilegiilor ca pe
o nedreptate strigătoare la cer, are cultul statului,
pretinde totul de la societate, nu așteaptă nimic de
la efortul său personal, nu respectă onoarea
contractului decât dacă îi este impusă de lege, crede
că totul există pentru a-i înlesni lui plăcerile, cere tot
mai mult dând din ce în ce mai puțin etc. Cu acest
tip de om datoria moare, plezirismul triumfă, iar
decența devine o virtute conservatoare, adică, în
ochii plebei, una reacționară”iv.
Descrierea epocii respective se realizează de
către scriitorul bănățean în manieră tragic-ludică, de
un real folos dovedindu-se preluarea unor
ingrediente specifice mediilor: indignarea mai mult
sau mai puțin jucată („Primul ministru a încheiat
spunând că pentru stimularea gândirii și a
schimburilor de idei se suprimă programele
televiziunii vinerea și sâmbăta. André Gorz,
Ecologie și politică, Prosveta, 1982, p. 79” – notă
de subsol la poemul Calibrul revolverului, vol.
Calibrul pistolului), faptul divers („Plânsete,
oftaturi, / borâturi, lăudăroșenii” – Reality show, vol.
Din Țara lui Shaban...), automatismul (din
videoclipuri și desene animate), autopromovarea
(„Într-un colț al camerei stau de vorbă / cu mine, eu,
Pavel Gătăianțu, / fiu de țăran în secolul douăzeci”
– Antrenament pentru ogari, volum omonim),
contrarierea, titlul sugestiv (Ia Catrină și le-o arată,
Inele de ceapă și cașcaval – vol. Anarhie cu pauză
de ceai), cuvintele împrumutate din limba engleză
(Do you speak tzigansky – vol. Anarhie cu pauză de
ceai), stilul telegrafic (Mozaic duminical, vol.
Nașterea prozei), superficialitatea, bășcălia
(Tovarășului Tito îi plăceau jumările – vol. Anarhie
cu pauză de ceai), isterizarea („Se are în vedere
situarea doctrinară a supraputerilor după care fiecare
individ nu este decât un dușman potențial, iar fiecare
dușman nu prezintă altceva decât o țintă” – notă de
subsol la poemul De la Varșovia la Washington, vol.
18
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ce e mai rău... Poate că a murit” – notă de subsol la
poemul Văzui cum mori, Dylan Dog, vol. Calibrul
pistolului).
*
„Cine mai are nevoie de mine?” – (se) întreabă,
retoric, poetul (În loc de introducere, vol. Din Țara
lui Shaban...).
Ce se întâmplă cu creatorul în contextul în care
oferta mediatică, de (pe)trecere a timpului liber
acoperă cât de cât expectanțele cotidiene. Unde mai
încape arta în această tranziție violentă de la un veac
la altul, după un război abia încheiat („La radio
ogarii Națiunilor Unite / îmi ridică încet sentimentul
național / și-mi spun că sunt liber” – Antrenament
pentru ogari, volum omonim), într-o lume unde
toxinele ideologiilor totalitariste încă lucrează. O
lume îndepărtată de divin și cu idealurile pervertite.
Într-o atare ambianță, poezia – crede Pavel
Gătăianțu – nu are de ales: e nevoită să se smulgă
de sub „greutatea tăcerii” (Pauză pentru cafea,
pauză pentru a muri, vol. Din Țara lui Shaban...),
să zgândărească picoteala generală cu „arme” și mai
eficiente („Unde sunt poeții ale căror cuvinte / sunt
mai tari decât gloanțele, / cu chipurile lor blajine /
să ne scape de păcate. / Unde sunt învățații să ne
apere / de cumpărătorii de suflete / și de glorie” –
XVII, vol. Antrenament pentru ogari).
Să readucă speranța „acolo unde iarba în lipsa
cântecului / a încetat să mai încolțească” (Ibidem).

Calibrul pistolului), fragmentarea textului (tehnică
deloc neutră), oralitatea, ambalajul narativ – ca
„formă centrală a comprehensiunii umane, a
impunerii semnificației și a coerenței formale asupra
haosului evenimentelor”v (Prima pagină de amintiri
autobiografice ca extras dintr-un tabloid, vol.
Calibrul pistolului), transmisia în direct – aparent
neprelucrată (Tăietura oricum este adâncită cu
bisturiul... sau Duel alternativ, vol. Hotel Balcan),
trăncăneala, sloganul, știrea – preluată ca atare din
ziar sau de la TV, așezată în subsol sau în corpul
textului propriu-zis (Eliberarea mașinii de scris, vol.
Calibrul pistolului), agresivitatea, reformulările
deliberate, stimularea frenetică a consumului (de
orice), reclama, teatralitatea expunerii, absența
programatică a trierii informațiilor/mesajelor
ș.a.m.d.
Valorificarea intenționată de către autor a
instrumentarului mediatic, obositoare uneori pentru
lectorul cu o experiență livrescă mai consistentă,
poate însă găsi susținători în aripa tânără, mai
devreme familiarizată cu oferta mass-mediei.
Poetul voivodinean demască, în egală măsură,
imitarea cu frenezie a faptelor de cultură și de
civilizație din Occident („Educația ne-o făceau
americanii” – Așa începea revoluția sexuală, vol.
Subiect rezervat, sau: „Eminescu aparține trecutului,
tradiției, iar blue jeans-ul viitorului” – Globalizarea
și literatura română, vol. Balastologie..., p. 15),
fenomen promovat non-stop de către instituțiile de
presă (The tiger juice, vol. Antrenament pentru
ogari; Hamburgerul România, vol. Subiect rezervat;
Marile descoperiri ale secolului XX, vol.
Balastologie). Produsul final – un ghiveci bun de
consumat pe orice meridian – dezvoltă o mitologie
proprie, cu figuri actualizate („În fiecare zi zboară
din ecranul televizorului / Un îngeraș, e mister
Proper, întotdeauna / Cu zâmbet pe buze, / Asexual,
pentru că nimeni nu știe ce se / Ascunde în
pantalonii săi. / De parcă ar fi o păpușă împăiată /
Care poate servi și ca sperietoare. / Rugați-vă la el
să dispară de pe ecran, / În caz contrar mister
Muscolo / Vă va termina definitiv” – Îngerașul II,
vol. Subiect rezervat), cu evenimente și strategii de
ademenire axate pe profit („Eminescu trebuie să fie
un brand al producției viticole de un înalt rafinament
pentru export. În acest mod nu ar avea pierderi nici
istoria individuală, nici istoria națională, fiind cu un
pahar de vin bun, întotdeauna cu Eminescu în cuget
și simțiri” (Ibidem, p. 16); Valentine’s
Day: „sărbătoare în care consumul comercial
promovează asupra tradițiilor”– Obiceiuri, basme,
superstiții, vol. Balastologie..., p. 62), cu scenarii
cinematografice adesea tembelizante („Păi, ar fi
două eventualități. Gruccio, ori s-a dus la cinema,
ori a murit. Dar, nu trebuie să te gândești imediat la

*
„Și-a început noul secol
turbat de sânge
iată cărțile mele
sau
poemele
mele
neterminate
să te apere de grindină”.
(Baladă,
vol. Anarhie cu pauză de ceai)
*
„Există o perioadă în creația artistului – găsim
scris în textul Performance-art la finele secolului –
când îi vine să-și iasă din propria piele, să comunice
cu semenii săi pe alte căi și cu alte unelte decât cele
obișnuite” (Balastologie..., p. 20). De pildă, când i
se pare că versul fidel normelor încetățenite, de largă
respirație lirică și patriotică („Trebuie să scriu un
poem evocator / și confesiv. / Să introduc noțiuni,
metafore de un ordin / logic bine definit, coexistența
tuturor / făpturilor, fenomenelor de transhumanță, /
migrația vietăților. / Trebuie să văd fața ce-mi surâde
de la / versul întâi până la versul al treilea. / Trebuie
totodată să evoc latura / imnic-patetică a lucrurilor.
Stogul de fân” – Nașterea prozei, volum omonim)
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tinde să cadă în desuetudine. Or, publicul recent se
cuvine ademenit altfel. Sau trezit. Ori, pur și simplu,
apărat, povățuit cum să construiască și să se
construiască în noul decor: „Câteodată harul
libertății / n-aduce bucurie, ci chin – / al adevărului
necruțător / de sub pielea trupului omenesc /
zvâcnind – ca o armă acționând / cu limba de foc
sau carne, / scuipând moarte – și nu / cuvinte prin
câmpul de miracol / al omenirii. // Renunță la
genuss1 și nu jura / strâmb pentru că zeii gloriei / îți
vor sfredeli creierul / și nu ceda nici atunci când /
picură solemn cucută / din aceste cuvinte. / Corabia
mea îți va sta ancorată / veșnic de pază” (II, vol.
Antrenament pentru ogari; germ. Genuss = plăcere,
deliciu – n.n.).
Patria lui este tocmai acest cititor, al cărui destin
poate influența, la rândul său, nevoia de artă: „Țara
mea sunteți voi / care mă citiți / în această clipă / șimi răspândiți vorbele/glasul / înspre cele patru
puncte / cardinale” (Țara mea, vol. Antrenament
pentru ogari). De aceea, fiecare nou poem este încă
o dovadă de dragoste (VI, vol. Din Țara lui
Shaban...), încă un „strigăt de iubire fără de capăt”
(Ecologia sufletului, vol. Poezii). Creația lirică ar
putea opri destrămarea lumii, ar putea reuni ceea ce
politica și istoria au dezbinat. Cu condiția convertirii
tainei și a melodicității emoției poetice în denunț
(Ion Cristofor). Poezia rămâne – și cheamă – pe
baricade atunci când corpului îi secătuiește
vitalitatea („Prea bătrâni suntem / să pornim
revoluții, / prea bătrâni suntem / să punem lumea la
punct” – XII, Lui Robert Șerban, vol. Antrenament
pentru ogari, ciclul Come back în România).
În vremuri de cumpănă, cărturarul e dator – în
viziunea lui Pavel Gătăianțu – a-și învăța aproapele
cum să-și citească realitatea, cum să vină în
întâmpinarea faptelor de viață, a prefacerilor
continue și să nu șadă (neputincios-confortabil) sub
povara lor (id est: doar să reacționeze în momente
critice). Un bun cititor trebuie să fie capabil să
selecteze în cunoștință de cauză versiunea în care se
reprezintă pe sine (implicit lumea în care trăiește).
Nu în ultimul rând, se cuvine să vegheze asupra
sensurilor pe care le comunică asemenea
reprezentări (aspect teoretizat și de Linda Hutcheon
în Politica postmodernismului).
Sunt idei care, pentru a fi aduse înaintea
consumatorului de cultură, necesită nu doar dorința
de a schimba, de a conferi miez devenirii umane, ci
mai ales sacrificiu („Doamnă Maria Luiza Cristescu
/ îți înmân această carte / […] Dacă îți place / voi fi
preamărit printre semenii mei / și voi avea dușmani
aprigi” – Dedicație, vol. Din Țara lui Shaban... ),
îndărătnicie, curaj („Trebuie să fii capabil să scrii /
și mort, zici, / și te prăbușești pentru ultima oară” –
Aerul de triumf, vol. Poezii).

ianuarie 2020

De aici și tragismul condiției auctoriale, de aici
suprapunerea registrelor lirice. Poetul „se
confesează, se contrazice, se revoltă, neagă,
respinge, provoacă, scoate în evidență minciunile,
conformismul, mediocritatea și nimicnicia”vi. El își
asumă menirea. Și consecințele felului său de a fi
(„Dă-i una peste gură” – XIII, vol. Antrenament
pentru ogari; sau: „Ideile nasc represalii; de aceea /
tăiați clarviziunile în două / și scoateți sămânța
libertății / din gurile pruncilor nenăscuți, / voi,
stăpâni ai apelor” – Stăpânii apelor, vol. Poezii).
Timpul alocat viețuirii sinelui se confundă astfel,
în cazul lui Pavel Gătăianțu, cu ceea ce autorul
lămurește (trece prin foc) pentru aproapele său: o
realitate îndatorată anumitor interferențe spațiale și
temporale, obsedată de neprevăzutul istoriei, de
ciclicitatea devenirii acesteia. „În ținuturile limitrofe
– opinează un alt trăitor la margine de fost imperiu
–, 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. Pentru că granița
este un «spațiu al așteptării», al nostalgiei oscilând
mai mult spre conștiința păgână a părăsirii omului
în pustiul propriei așteptări”vii.

Carmen Dărăbuș, Esteticul militant. Pavel
Gătăianțu, în Virginia Popović și Carmen Dărăbuș,
vol. Literatura de limba română din Serbia și
antropologia culturală, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca
și Ed. Fondul Europa, Novi Sad, 2012, p. 178.
ii
Delia Muntean, Decalogul timpului meu, Ed.
Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 48.
iii
Francis Fukuyama, Sfârșitul istoriei?, traducere
de Dana Bercea, Ed. Vremea S.C., București, 1994,
p. 49.
iv
Horia-Roman Patapievici, Omul recent: o critică
a modernității din perspectiva întrebării „Ce se
pierde când ceva se câștigă?”, Ed. Humanitas,
București, 2001, p. 239.
v
Linda Hutcheon, Poetica postmodernismului,
traducere de Dan Popescu, Ed. Univers, București,
2002, p. 197.
vi
Ludmila Bejenaru, Filosofia tragică a lui Pavel
Gătăianțu (Răsfoind „Hotel Balcan”), în „Repere
critice” la vol. Subiect rezervat, ed. cit., p. 72.
vii
George Vulturescu, Cuvânt înainte la vol. Cultură
și literatură în ținuturile Sătmarului. Dicționar
1700-2000, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare,
2000, p. 6.
i
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Tatiana Panaitescu
~n umbra amintirilor vindecătoare
Mihai Cantuniari s-a născut în anul 1947 la
București, într-o familie veche, cu rădăcini
istroromâne, naturalizată în Țara Românească încă de
pe timpul domnitorului Mihai Viteazul.

ermetic şi matematician român dintre cele două
războaie mondiale.
Șaptezeciștii numiți ca atare şi grupați după criterii
explicate în prefața de exegetul Laurențiu Ulici sunt
considerați prin date biografice şi legate de debutul
editorial însuși Mircea Ciobanu, Doina Uricariu,
Marin Mincu, Marius Robescu, Cezar Baltag, Vasile
Vlad, … evident, şi Mihai Cantuniari.

Ca scriitor cu multiple valențe, poet, traducător din
limba spaniolă, filolog, eseist, prozator – el aparține
generației șaptezeciste, dat fiind debutul său liric în
anul 1977, sub egida editorului Mircea Ciobanu (poet,
prozator, traducător din limba rusă). Mihai Cantuniari
s-a considerat, însă, un „lup singuratic” în virtutea
opțiunilor sale estetice.

Personal, pe Mihai Cantuniari l-am cunoscut chiar
la data debutului său, în vara lui 1977, când, fiind
studentă la Filologie, colaboram la editarea unui
dicționar chiar sub egida Institutului de limbi romanice
din București. Mi-a oferit volumul său, apărut la
Editura Cartea Românească, intitulat Poezii, cu
dedicație. Dintru început am intuit în cazul său
personalitatea unui poet cu program deja configurat,
anunțând evoluția câtorva nuclee lirice în perspectivă.
Lirism încifrat şi rostire sobră, cu respect pentru
cuvântul scris. Aș putea să menționez în context
inflexiunile frumoase ale vocii baritonale, dicția curată,
menite să pună în valoare mesajul acestei lirici nobile.

De formație filologică, în calitatea sa de absolvent
al Facultății de Limbi romanice a Universității din
București, de cercetător în domeniul lexicologiei limbii
spaniole şi traducător al unor opere celebre de la
sfârșitul secolului trecut din literatura sud-americană,
acest autor, nefamiliar cu boema, a realizat într-o primă
fază a creativității sale volumele Poeme, Ultramar,
Nova, Plante carnivore, Cavalerul cu mâna pe piept.
A tradus din lirica lui Omar Lara, poet chilian.
Cea mai importantă abordare a liricii spaniole prin
traducerea în limba română a constituit-o în cazul lui
Mihai Cantuniari faptul de a fi făcut cunoscut
publicului roman pe Cesar Vallejo, emblematicul poet
modernist de origine peruviană, stabilit la Paris.

Pe măsura perseverenței în exercițiul liric al
debutantului din 1977, şi-au făcut loc inflexiunile
elegiace şi caracterul introspectiv al unor stări-limită.
Sub impactul lecturilor din poezia peruvianului
Cesar Vallejo, discursivitatea i se amplifică, caracterul
de impersonalitate şi estetismul textelor sale se
estompează, iar cuvintele casante în înlănțuirea lor
denunță un spațiu sufocant pentru un om ce se
confruntă cu experiențe noi.

Formația academică şi preocupările lui Mihai
Cantuniari, în paralel cu configurarea propriului
univers literar, i-au asigurat definirea sa ca autor
anistoric (din partea criticului şi istoricului Alex.
Ștefănescu).

Sub masca lirică a personajului lui Cervantes, El
licenciado de vidriera, Mihai Cantuniari se definește
pe sine drept o ființă fragilă şi permeabilă faţă de răul
lumii într-un oraș cenușiu lipsit de perspectivă.

Estetism, rafinament, elemente de estetică barocă,
au
fost
invocate
în privința scriiturii sale detașate, cel puțin într-o
perioadă, de estetica generației ce avea să se manifeste
cu mult aplomb, aceea a optzeciștilor.

Nici pletoric, dar nici capabil să facă vreo concesie
derizoriului, cu atât mai mult mizerabilismului.
Confruntarea lăuntrică a poetului român cu
personalitatea peruvianului Vallejo descins din satul
Trujillo, amerindian, s-a dovedit a fi decisivă, precum
un catalizator.

Criticii literari Al. Cistelecan, Alex. Ștefănescu, Gh.
Grigurcu, iată câteva repere.
In fapt, după cum reiese din studiul aplicat al
regretatului critic literar Laurențiu Ulici, Mihai
Cantuniari chiar se situează într-o serie de poeți
marcați de estetism, rafinament în expresie,
abstractizare a discursului, implicit-explicit de o
raportare specială față de interbelicul Ion Barbu, poet

Trilce, Heralzii negri emisarii morții, volumele
peruvianului pe care le-a tradus şi interpretat eseistic
îl situează pe Mihai Cantuniari în zona emoției
profunde, generate de situații tensionate. Hay golpes
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spada ținută cu fermitate de mâna stângă, poartă
sigiliul Crucii biruitoare.

en la vida, ay, que golpes = sunt lovituri în viață, şi ce
lovituri încă – citat din Cesar Vallejo. Practic, din
limba spaniolă a liricii peruvianului apropiat structurii
sale, poetul român a decantat esențele tari de
melancolie, soledad şi tremendo.

Poezia M-au botezat nimeni pare a marca
momentul de desprindere a artistului şi a omului – ca
ego – de vanitatea numelui propriu, fie el şi celebru.
De altfel, în cuprinsul cărții discutate, apar cicluri
tematice, precum Din jurnalul Anonimului şi Din
șerparul de cenușă. Anonimatul sub formă de condiție
asumată consună cu simbolul cenușii, deopotrivă cu
ecourile Ecleziastului. Vanitas vanitatis… În perioada
în care l-am cunoscut, Mihai Cantuniari studia cu
pasiune monografia lui Edgar Papu dedicată barocului
ca formă de existență şi ca repertoriu de simboluri
consacrate.

O atitudine interogativă cu privire la situarea
omului modern față de propria conștiință amenințată,
în ceea ce are mai profund, precepte etice, valori.
Mihai Cantuniari se convertește progresiv într-un
poet citadin cu disponibilitatea de a surprinde – de a
se confrunta cu stări abisale.
A avut astfel loc o descoperire şi deopotrivă o
autodescoperire în impact cu lirica lui Cezar Vallejo,
în nici un caz de mimetism nu poate fi vorba în cazul
său. În plus, o apropiere de lirica agonică a romanului
George Bacovia, scriitor tot mai apreciat în ultimele
decenii ale dictaturii comuniste la noi în țara de către
cei mai tineri autori. Volumul de versuri Cavalerul cu
mâna pe piept reprezintă o culegere de texte în tehnica
de alternanță, în care Mihai Cantuniari pune în
evidență un glissando dinspre poezia de notație şi
reflecție înspre proza scurtă de tipul tablourilor
pariziene ale lui Baudelaire.

Evoluțiile sub diferite măști împrumutate de autorul
român Mihai Cantuniari din literatura şi tradiția
hispanică au prilejuit confesiuni elegiace în răspăr,
scheme de scenariu al unui eu în momente dramatice.
Putem să ne gândim şi la celebra poezie Lacustra a lui
Bacovia: un om, la capătul lumii se sfârșește de frig…
Sunt poezii eliptice, misterioase prin atmosfera pe
care o degajă. S-ar putea invoca Miguel de Unamuno
în arta poetică a acestui autor special, care este Mihai
Cantuniari, în măsura în care el trăiește fervent în
poezia şi proza sa şi totodată, într-un chip paradoxal,
renunță la prerogativele unei personalități publice,
recunoscute concret de către Academia de arte din
Lima. Totodată, Mihai Cantuniari a purtat un schimb
epistolar fructuos cu scriitorul în exil Vintilă Horia,
român autoexilat în Spania.

În imboldul legitim de a ieși din carapacea sinelui
pentru a-şi extinde câmpul de reflecție asupra condiției
umane aflate sub semnul dubitației, al umilinței,
neliniștilor care destructurează sinele, Cantuniari
depășește sfera elegiei fie chiar de rezonanță
bacoviană. Şi un fel de luptă cu absurdul – sau măcar
de sfidare a acestuia – are loc din perspectiva istoriei
personale şi a ultimelor decenii sub comunism în
România.

Mihai Cantuniari, texte autoreflexive, meditații
,,din șerparul cu cenușa”,

Pregătind o răsturnare a situației atitudinii
contemplative, poetul nostru induce decizia sa de a
exorciza atât ideea cât şi reprezentările sale de până
acum despre abis, prin raportarea la emblematicul
Cavaler cu mâna pe piept, erou al pictorului de origine
cretană El Greco (pe numele său Doménikos
Theotokópoulos).

Cavalerul cu mâna pe piept, Editura Cartea
românească, București, 1984

…. M-am convins că poezia dă vieții un răspuns scurt
şi întretăiat, ceva cuprins între gânguritul pruncului şi
horcăitul moșneagului. Abia între ele e rost de
răspunsul amplu, hotărât, al adultului. Al prozatorului.

În acest fel se justifică reproducerea parțială a
tabloului de referință pe coperta volumului de versuri,
investită cu semnificația de crez etic, în faza maturității
creatoare a autorului care va opta în cele din urma
pentru roman. Actualmente, Mihai Cantuniari a
publicat două romane autobiografice din ciclul cu
relevanță de saga a familiei sale.

… Je me suis persuadé de ce que la poésie rend à
la vie une réponse courte, entre - coupée, quelque
chose comprenant le gazouillement du nouveau-né et
le gémissement du vieillard. À peine entre les deux
formes, y a-t-il la raison de la réponse puissante,
décidée, de l’adulte. Celle du prosateur.

Bărbatul şi cele trei morți ale sale are drept moto
un verset dintr-un Psalm al Regelui David ,,omul, ca
iarba, zilele lui, ca floarea câmpului”.

…. Ideea mea despre maturitate s-a conturat abia când
mi-am dat seama că nu mi se cuvine nimic.
Certitudinea – la care am ajuns cu încetul – a însemnat

În semn de loialitate, Cavalerul indică inima
dedicată iubirii cu mâna dreaptă apăsată pe piept, iar
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a doua mea naștere, față de care prima fost cu totul
neînsemnată.

Poesis

Mihai Cantuniari - poezie în stil barbilian şi
ermetic

…Mon idée à moi sur l’âge mur s’est configurée juste
après m’être rendu compte que rien ne m’était légué.
La certitude – à laquelle j’ai abouti peu à peu – a eu
la signification de ma seconde naissance, par rapport
à laquelle la première a été sans aucune importance.

Drumul străjii – Medievală
E ora neîmplinită. La capătul de drum
Femei opalescente jertfesc în germinații

…. Creația de orice natura ar fi ea, are aceeași premisă
aurorală - sfidarea bunului simț. Prin extensie, primul
decret fondat pe bun simț ar fi desființarea artei. Arta
este sfidare – e latura ei diabolică. Arta este creație – e
latura ei divină.

Subtilele volute de pălălăi şi fum.
Un clinchet stins vestește mirifice libații.

…La création, indifféremment de sa nature à elle,
remonte aux mêmes prémices aurorales – le défi du
bon sens. Par extension, le premier décret fonde sur le
bon sens serait l’abolition de l’art. L’art en tant que
défi – voilà son côté diabolique. L’art en tant que
forme de création – voilà son côté divin.

Strunit de-o parte şi de alta de lespezi mari şi lucii
Se îndoaie peste burguri stelarul drum al străjii.
Înspăimântată, umbra îmi face semnul crucii
Când leneș dau târcoale crenelurilor vrăjii.

…. Vei deveni cea ce ești după un istovitor periplu
bântuit de himere şi halucinații. Cercul se închide,
implacabil, la capătul unei căutări de sine nemiloase,
pe parcursul căreia îţi măsori doar diametrul
singurătăţii.

Din elemente, pulsul zvâcnind pierit în nalt
Dezvăluie-n firide icoane din Levant.

…. On va devenir ce qu’on est après un épuisant
périple hanté par les chimères et hallucinations. Le
cercle se referme implacablement, à la fin d’une
recherche de soi-même dure, au long de laquelle on
mesure le diamètre de sa solitude.

Din volumul Cavalerul cu mâna pe piept - pag. 35.

Însăși iubirea – elegie – asumare a unei
stări concrete de existență

…. Trebuia să descopăr, pe contul meu, centrul unde
nervii creației – albi, neajutorați, urlând de durere la
orice atingere – a atârna în gol. Trebuia să despart, ca
pe apele primordiale, haosul de creație în propria-mi
fiinţă. Este de îndeajuns o viața – sau dimpotrivă, la
capătul sumbru al câtor vieți se desăvârşeşte curăţenia
mută a lamurii, Marea Operă a creatorului neajutorat
–

Între mine
Şi lucrul cel mai apropiat
Timpul şi-a lipit buzele de mult.
Din tot ce mă împresoară

…. Je devais découvrir, à mon propre compte, le centre
d’où les nerfs de la création – blancs, gauches,
poussant des cris douloureux à chaque toucher –
pendaient en bas. Je devais départager la distinction
comme entre les eaux primordiales, le chaos par
rapport à la création, dans mon propre âme. Il nous
suffit d’une seule vie – ou, tout au contraire, au bout
de combien de vies on peut voir s’accomplir la
purification muette de l’or, Opéra magna du créateur
impuissant.

În straniul tumult
Nimic nu e al meu cu adevărat.
…Însăși iubirea răpusă cândva
Dar care acum abia trage să moară,
Tânguitor se zbate în afara mea,
Mereu in afara

23

Poesis

CEnTEnAR
POEmUL COnTEmPORAn
TITU mAIOREsCU

ianuarie 2020

Ioan Matiu\
Contraatac de panică (volum în curs de apariție)
1.

4.

îl bărbiereşti
îi tragi câteva palme
să îi tonifiezi mutra
şi îl trimiţi
în viaţă

ca şi cum
nimic
nu ţi-ar scăpa

ce faci dimineaţa
când te trezeşti
cu un străin în oglindă

te împrieteneşti cu
el
o zi întreagă
apoi
îl omori
în primul somn

2.

când ești doar
în tine
și vine frica
aceea
că nimic
nu se întâmplă

înveleşti lucrurile
în cuvinte
le pui între marginile
unei coli

5.

nu te apropia prea mult
abisul e
pretutindeni
nici statul pe loc
nu e sigur
gândul
ar putea să-ți tragă
pământul
de sub picioare

6.

când aerul
în care te trezeşti
e tot mai puţin

apoi iei xanaxul
să treci
peste asta

iar vântul mişcă
lucrurile
le loveşte de
pereţi

3.

care din când
în când
se deschid
şi liniştesc totul

lucrurile acestea
doar între linişti şi
frici
celelalte
izbesc oglinda
până o fac ţăndări

7.

frica aceea
nu vine singură
e biciul stăpânului
în mâna
slugii
care și-a vândut sufletul
te vrea în genunchi
te vrea capră
te pocnește până când
îi intri în
buzunar

8.

mi s-a spus
să nu am nicio
grijă
toți care sunt împotrivă
vor muri

apoi
dau buzna
cu toate ale lor
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Andrea H. Hede;
Miniaturi dintr-o călătorie
2.
Nu știam pe atunci
Unde mă vor purta pașii
Tot ce-mi doream
Erau niște clopoței de vânt
Și un evantai
Neapărat de mătase
Pentru ea
Pentru că ea
Vedea lucruri mari în mine
Și credea
Că tot ce e mai bun
Mă așteaptă
Inima ei încercată
Vedea pentru mine
O viață
Fără fructe amare.
3.
Primul pas îl făceam în umbră
Iar următorii temători
Bănuind lucioasele dale
În întuneric
Era liniște era cald
Inima se strângea
Nările simțeau răcoarea ușoară
Și lumina
Treizeci de pași înainte
Apoi la stânga
O curbă lină
În zece pași
Murmur de rugăciuni
Încă cinșpe pași
Cu grijă
Tot înainte
Și îmbrăcată
În haine grele de lumină
Fântăna și trandafirii
Pomul și zorelele adormite
Mica grădină rotundă
Și poarta veche
Mereu încuiată
Din inima mănăstirii
Murmurul rugăciunii
Privirea fixa o albină
Drumul meu zilnic.

Începutul
1.
Mi-a spus
Pornești la drum
Nu știi unde vei ajunge
Nici cât de lungă
Sau de grea
Va fi călătoria
Cu cine te vei întâlni
Cine îți va deveni
Tovarăș de drum
Mergi mai departe
Pentru că nu ai unde să te întorci
Poate călătoria
Îți va scoate în cale
Cândva undeva
O grădină.
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Vietnam în februarie

6.

4.

Dacă stelele
Ar avea de ales
Poate nu ar fi stele
Poate nu ar fi perle
Poate nu ar fi dragoni
Poate nu ar fi tigrii
Poate nu ar fi regi
Și nu ar întemeia dinastii
Dacă stelele
Ar avea de ales
Ar coborî
În această floare
Al cărui nume nu îl cunosc
A cărei frumusețe
Mă va urmări
În câte o toamnă
Târzie.

Se culeg frunzele de ceai
Eu îmi adun amintirile
Fiecare senzație
Gustul parfumul emoția
Freamătul culorile tăcerile
Numele zâmbetul oamenii
A trecut ceva timp
Nu e mult
Nici puțin de atunci
Acum pot pune pe hârtie
Amintirea acelui ținut îndepărtat
Amintirea marii mele călătorii.
5.
Oamenii curg
În șiruri lungi
În acest templu vechi
Vin și se duc
Împletiți în fumul
Bețișoarelor parfumate
Ducându-și rugăciunile
Tot mai sus
Tot mai aproape
De un cer cenușiu
Într-o firidă
În acest templu vechi
Neclintită
Maiestuoasă
O pisică
Într-un târziu
Coboară leneș pleoapele
Altă mie de ani
A trecut într-o clipă.

7.
Oameni surâzători
Pretutindeni oameni surâzători
Nu e întotdeauna soare
Dar undeva în depărtare
Sunt munții
Această certitudine
Și pretutindeni
Oameni surâzători
Dorul de casă
Se îmblânzește
Începe să cadă
O ploaie ușoară.
8.
Împins de vânt
Vaporul de hârtie
Lunecă pe-ntinderi de smarald
Turnuri de pietre scumpe
Îngăduie trecerea lui
Aici au coborât dragonii
Jucându-se cu perle
Aici vor coborî poeții
Jucându-se cu poezii
Plimbând cuvintele
Cum vântul
Melancolic
Un cântec vechi
Cotropind
Abur de aur
Adânci amintiri.

(Dintr-un volumul în lucru)
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George Nina Elian
VÂNTUL ŞI FRUNZELE
ŞI PĂIANJENUL

STARE DE GRAȚIE
ca şi cum ai reveni
acolo
unde n-ai fost nicicând

netulburata majestate a melancoliei cea
care desparte apele de uscat şi pământul
de cer singurătatea absolută în care te
trezeşti toamna la zece seara după cinci
ore de somn ca un străin emigrat într-o
țară pustie şi-ntunecată va sosi la tine
poemul dimineții şi-l vei primi ca pe o
nedumerire în fața oglinzii precum
frumoasele străine şi triste ce ni se-ntorc
întruna-n memorie iar din memorie direct
în viața cea pură şi simplă în definitiv spune masca din vis - secretul
supraviețuirii e să-ți aminteşti şi să uiți
întotdeauna la timp (... şi vântul şi
frunzele zburând care-ncotro şi păianjenul
străduindu-se să-şi țeasă pânza direct pe
geam iar tu iubito trecând abia perceptibil
precum o clipă precum o adiere de pleoapă
prin aerul respirației mele)

ECHIVALENȚĂ
a fi poet
=
a asista naşterea clipe

METAMORFOZĂ
colburi timp cernut aritmic imposibil de alb,
amestecat cu oboseala ceasurilor:
aripile fluturilor morți
îşi recapătă astfel polenul
şi (poate)

ŞI IARĂŞI TOTUL FĂRĂ
DE VINĂ ESTE

respirația

un felinar uitat aprins
într-o prea lungă dimineață de toamnă

DELIRIUM DE OCTOMBRIE

şi iarăşi totul s-a spus şi s-a scris
şi iarăşi totul fără de vină este
ca şi ploaia care se-aude
undeva afară, undeva dincolo de materia
mai mult sau mai puțin evanescentă
a timpului discontinuu aidoma
zvâcnirilor sângelui

nimeni şi nimic: doar tremurul doar briza
de seară doar mâna ta mâna mea mângâieri amestecate ce-nchipuie chipuri
(al meu al tău al himerei) - până la totala
epuizare ca-ntr-un delirium de octombrie:
drumuri cu sens crematoriu (seulement la
douleur nous rend toujours plus profonds)
ceva undeva pierdut (puțin câte puțin)
pentru totdeauna (nimeni şi nimic:
doar
durerea ce ne face tot mai profunzi - cum
ar spune poetul - şi toate vor pluti neştiute
cândva undeva. aminteşte-ți)

şi ce dor îmi este de tine, femeie,
de parcă nu ne-am fi întâlnit niciodată
(tu - personajul,
eu - ficțiunea...)!
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TAUTOLOGIE
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NUMĂRUL PERFECȚIUNII
ŞI PISICA DE LA GEAM

fără sfârşit
(precum sfârşitul însuşi)
timpul

numărul perfecțiunii nu l-am găsit
glonțul menit să mă facă erou
mi-a trecut pe la ureche şi dus a fost
fix la cea de-a treia cântare a trubadurului
sub fereastra ta

VARA ARE ACUM SÂNGE
PE BUZE

iubito

octombrie cețos ca o amintire străveche

adevăratele continente
sunt cele care nu se mai văd

frunze tremurând precum genele tale
când te faci că nu înțelegi sau urmează să minți

adevăratele lumi
sunt cele dispărute de mult -

lumina dimineții-nfiorându-ne-n treacăt
ca duioşia frustă a unei unde de frig solitare

clipe numărate
de un ceas de apă cântător

vara are acum sânge pe buze (sărutul
e o urmă a spaimei de ceva fără chip)

(la ora când pe străzi mai circulă doar
gardienii şi şobolanii

când şi când mi se-ntâmplă să te
văd şi-atunci pot depune mărturie că aproape exist

pisica de la geamul meu
priveşte frunzele căzând
şi se miră)

clopotele bat sfârşitul
poemului celui neînceput ca o apă
privindu-şi tăcut degetele

ŞI FIECARE FULG DE ZĂPADĂ
VA FI

(cândva îți voi dărui un copac
cu anotimpuri cu tot:

într-una dintre nenumăratele clipe ale eternității
fără-ndoială va veni şi ninsoarea
şi fiecare fulg de zăpadă va fi
o fărâmă de fereastră un ciob minuscul de geam
în care ne vom ghici din nou începutul ființei
exact din punctul în care timpul părea că se
(aproape) oprise
aşa cum eu te străvăd pe tine
atât de limpede atât de sărbătorească
atât de albă
în lumina tot mai înceată
a lui a c u m

trecutulprezentulviitorul meu de copil
instabil emoțional)

DE PARCĂ ÎNTR-ADEVĂR
AR FI EXISTAT
aseară ieşisem să fotografiez ceața iubito şi felul în
care ea separă lucrurile de oameni şi pe fiecare în
parte de ceilalți şi de propriile contururi dar ceața
nu separă nimic iubito dimpotrivă ea adună totul în
devălmăşie sub protecția unui anonimat trist şi atât
de impenetrabil până spre zorii în care ni se va
spune pentru a nu ştiu câta oară că noi iubito chiar
nu-nțelegem nimic din lecția vieții după care ziuaşi va continua drumul nepăsătoare ca o femeie în
doliu perpetuu ca o mamă care şi-a-nmormântat
toți copiii iar noi vom simți din nou cutremurările
adolescenței de parcă într-adevăr ar fi existat
cândva puritate
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Angela Baciu
50, La mul\i ani!
S-a născut pe 14 martie 1970 in Brăila. Este poetă, prozatoare, publicistă, trainer. Membră a Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. Membra PEN CLUB România.
A publicat 18 cărţi, printre care: Maci în noiembrie (1997), Trei zile din acel septembrie(2003), Tinereţe cu
o singură ieşire (2004), De mîine pînă mai ieri alaltăieri (2007), Mărturii dintre milenii ( 2012), Despre
cum nu am ratat o literatură grozavă (2015), 4 zile cu nora (2015), mai dragut decit dostoievski (2017) –
carte scrisă împreună cu Nora Iuga, Hotel Camberi (2017), Charli. Rue Sainte – Catherine 34 (2017).
A primit numeroase premii la secţiunile poezie şi publicistică din partea Uniunii Scriitorilor din România
Filialele Iaşi, Alba, Bacău și Reprezentanța Galați.
are lemnul
mai înalt
să simtă timotei jocul
cu degetele,
să ştie unde-şi aşază
regina
şi nebunii.
timotei a încheiat partida.
nu s-a înţepat nici de data asta.
jocul de şah din capul lui
îl ajută
să vadă mai bine
şi balamucul
şi regina…

1930. petru şi fântâna otrăvită
motiv rural cu fântână – sfârşitul anului 1930 –
citesc în josul tabloului
e ora închiderii
nu mai e nimeni în muzeu
lasă-mă
să te mai fotografiez
doar o dată
petru saraev
nu-ţi acoperi
ochii

timotei cel orb
în curtea din spatele casei
timotei joacă în fiecare zi şah.
piesele negre
au ace de fier,
tabla

nu ştiu cine a otrăvit apa
din fântână
ia ulcica asta
cu plânsul meu
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tache plăpumarul

ovală îşi face buzele cu creion roz.
tot frumoasă sînt
îşi spune cecilia

bătrâna
gheboasă
trece iar prin sat
cu o lumânare aprinsă
în mâna stângă
şi cu daracul
în dreapta.

apoi ridică
geamlâcul ghişeului şi aşteaptă.
lunea şi miercurea,
la aceeaşi oră,
abraham îi scrie mamei lui
despre vreme
strugurii copţi
şi nevasta cea frumoasă.
dar abraham
nu are nevastă
şi nici vie,
iar mama
este mai mult moartă
decât vie…
spune vecina
de peste drum.

e georgeta lui plapumă
zisă şi nebuna satului
sau femeia-stafie
poartă acelaşi palton matlasat
verde
umplut
cu lână
că doar bărbatu-su
e vestitul plăpumar.
şi tache strângea bani la saltea
pentru zile negre.
să fie, femeie, să nu murim de foame
la bătrâneţe.

marţea nu vine nimeni
că-s trei ceasuri rele.
joia, vine saul
cu aceeaşi trăsură
poartă fular
şi mănuşi albe
îi dictează ceciliei
aceeaşi scrisoare
din nou dă în judecată
primăria pentru
bucata aia
de pământ
din spatele sinagogii.

l-au găsit în tinda de vară
cu dăracul drept în moalele capului.
fără plapumă
şi
fără bani.

dactilografa de serviciu
îi place să dactilografieze scrisorile
oamenilor
în biroul micuţ din poşta
văruită în albastru
cecilia klaar are aceleaşi tabieturi.

vinerea se posteşte
şi Cecilia
mai mult moţăieşte.
cecilia klaar s-a stins la 94 de ani
scrie
în registrul din arhiva satului.

mai întâi dă perdeaua deoparte
să intre soarele.
muşte moarte în fâşiile cu clei
de la intrare
stau agăţate ca la insectar.
în oglinda

poşta
nu mai e de mult…
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covrigii lui moise

ora morţii
să fi fost vreo 6
adică după ce plecase de la maria,
ce vecini erau acasă
şi dacă a auzit cineva ceva

ce poveşti mai spui şi tu, moise waiss
ştiu că ai fost bun şi drept
m-am aşezat la crucea ta
din cimitirul vechi.
lemnul rupt mai lasă să se vadă
doar câteva litere.
scuip în sân. apoi îmi ghicesc viitorul.
caii din sulina
au plecat şi ei de mult.
cu cine să mai vorbesc.
pe cine să plâng.

linişte. portarul primăriei
citea o carte
cu susu-n jos
poate moţăia.
pe măsuţa mică
o cutie cu macrou.
nici nu ştia numele primarului
îl văzuse doar o dată
într-o maşină neagră
cu geamurile lăsate
cine sunt eu să vorbesc cu primarul?
zice omul cu năduf.

aud uneori cum scârțâie poarta
şi nu te văd, moise
cum veneai tu agale – aveai
pulovărul ăla
făcut de bunică-ta
şi ciorapi de lână –
sfoara cu covrigi calzi
pentru copiii
de pe strada ta.
pentru simon,
pentru meir,
şi pentru iosif.
atâtea poveşti aveai pentru
cei fără somn.

nu avea duşmani
şi nici nevastă.
poate se omorâse,
pierduse iar la barbut
o sumă frumuşică.
sau soţul tovarăşei maria…
o fi aflat, cine știe

şi-acum dorm toţi aici, moise.

la radio
cine iubeşte şi lasăăăăăă
dumnezeu să-i dea pedeapsăăăăăă…

moartea primarului din sat

casa cea albă

toată ziua a alergat ca nebuna
strada a II-a se inundase
tot satul avea treabă
şi tovarăşa maria
secretara primarului
era indignată
cum să îl omoare, şi eu de ce n-am ştiut?
doar a fost cu mine toată noaptea!

nu ştiu ce m-a apucat
când ajung la casa albă
de la malul mării
o să îmi fac cruce
apoi
nu mai contaţi pe mine
reduceri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă
veniţi la magazinele „smart”
auzeam vocea din telefon

simion jigarov, miliţianul,
îşi tot nota
în carneţel

cu mâine zilele-ţi adaugi
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Ioan G]f-Deac
Ioan Gâf-Deac, Prof. univ. dr., (Ionu Irinchii lui Văsâiu lu Dumitru Mării lu Petre
Florii/ Ionu Irinchii lu Toaderu Mării Chiforesî, din Ruptură)
II. Nu mi rușîne di loc să grăiesc di Poezia din
Satul meu

nepot ce lucră la rânde, la televizie; apoi ști boala
ce-i aiasta: unde-i iel, - o Măicuța Domnului, tare,
tare-i diparte. Nici la Ilva, nici la Ciudanovița, nici
la pădure în Baia nu-i așă diparte. Fost-a doară
Nichita bogătan aici în sat, tare mândrii cai albi ave.
Tăt, tăt o dat șî dusu-s-o la nepot. Apoi haznă n-o
avut.

Me-om me
● În sat (batoza, țintirimul, în drum supt Ruptură)

O țâdulă musai a fa, zîce Ionu lu Petre din Vad.
Cela a Anastasîi a me la batoză, fa-a mai iute porșori
di grâu, duce-a caru din vor șî aduce-a, minghenaș,
oarice farină di ce bună.

● Nanașî lu Ionu nost

Într-o doară mărs-am la Petre Boisăncii șî-acolo
fost-a cela a lu Rafan din Dâmb.

No, nu-i bai. Chi-a doară oaricine pi imaș undei batoza. D-apoi șî marhăle-s acolo, ghibolii-s tăt
acolo. Tăț caii lu Ionu lu Americanu di pi Vale cară
pchiatră cătă țintirim.

No, nu-i bai, nanașî-s aiștii doară lu Ionu nost.
D-apoi așă ghigan bogătan nu s-o văzut p-aiaste
locuri în satu nost.

Fa-om fa, d-apoi n-om șăde numa pi turnaț cu
uiaga la gură. Mialcoșu ala a lu Văsâi di supt Pădure,
- gutaș om, - chiară, nu alta, nu vre nicicum a căra
pchietre, că n-are loitre șî-s osîile subțîri, n-are
dohot, n-are pi sărăcia să-l bată… Ghini-a el doară
la danț, - că aculu-i bun, da la muncă-i lemn.

Di intrai în camară, cârnaț din cei uscaț din
tocător spânzuraț ierau pi rude, numa șî numa hălci
di caș în pânză albă adunaț.
Tonu cu palincă aproape-i. Doară tonu cu ghin
fost-o în pghigniță.

Me-om me șî fără iel. Chi-om doară cât-i musai,
zîce Petre lu Bricioc. Mă, țintirimu-i țintirim. Apoi,
ala, Grigoru Rafanului di supt Osoi, ghini-a ori ba?
Nu-i modru a tre pi supt Ruptură. D-apoi Tipușoaia
numa șăde șî să uită. Înțepenit-o Dumnizău acolo-n
vârfu culmii.

Mă Văsî, ghinit-ai doară, Maica Domnului ti
alduiască!

Mulț de-aieștii din sat, șăd acole în drum, vorbăn vorbă, caii să frământă-n hamuri, două vaci
rumegă. Bate Soarele numa-așă.

Ghinit-am numa, numa-așă dară, că marhălele-s
în grajd, malaiu-i pus în pod, palinca-i în tonu din
tindă, ceteraș ne trabă doară.

Auzâta-i mă Pe di Nichita Boisăncii, ala ce să
burzuluie? (Grigoru Negrului, cela ce să puțuluie,
cu numili di Ciorba, întreabî.) No, boala-l mânînce,
hribe neștiute trebuitu-i-o. D-apoi mărs-o omu la
București. Cela a lu Sarca di pi Vale spusu-mi-o, în
târg la Terebești, șî mai apoi la Ghiile din Satu Mare,
că numa oarice Cheptănari, Oranus îi locu unde
șăde. Șăde șî be lură. No, n-ar chi bai, că are oarece

Mă Văsî, postu-i amu. Blăstăma-ne-o Părintili
Gherman.

Mândrii cai albi, cât ghibolii, șădeu la iesleli din
șură.

D-apoi blăstămat îi iel când me cu bițiclu pi
cărare.
Numa șădeu a grăi amândoi șî din corciuri saude: Laudis, Văsâiu lu Dumitru Mării Petrii Floarii.
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Lăudat hie Domnul nost Isus Hristos ! zîce iară
Părintili.
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drept, hodini-sa șî da-i-oi otavă ori lucernă.
Ba bine că nu-i trabă brânză di iepure, că dohot
n-ai pus pi osii. Mai bini dă cu zbghiciu-n tini, că ști
tu bini că pi Vad tătu-i greu di suit. Numa felcer ț-o
trebui!

În veci, Amin!
Da a cui îi pruncu aista, – mbrăcat-în haine
domnești?
Io-s Ionu Irinchii lu Văsâiu lu Dumitru Mării
Petrii Florii, cela ce șăde lângă Bricioc.

Petre lu Iosub, cel a Chiforencii, îș tra brăcinariu,
țâpă ochii cătă Osoi șî dă cu codirișca pi spchinare
iepii. Hai tu Irji, că Șoni nu-i amu în ham cu tini!

Da adevăr îi că mă-ta-i Irinca Mării lu Toader din
Ruptură?

Mălai, crumpei, hribe, curechi, tri ludăi, oarice
ruje, pasat di la râșniță, plinu-i caru cu de-aiestea.

Da, da. Șădem lângă Tipuș cela din capu
Rupturii, șî sub început di deal Osoi.

Ghie iarna, nu- bai! Obgiele șî ștrumfi nu-s la
bold, da pălinca-i în ton.

No, bine vă deie Dumnizău șî Maica Domnului!

Bărboncu rămâne verde. Bate-ne-om cu lupchii.
(”Uuuuu, lupchii la cai/ Să-î mânânce că n-am bai…
”). Nu-s bumbi uiegile cu palincă. O căpățînă di ai,
oarice carne di porc în osânză topchită, ghin, nuci șî
ceteră. De-aiaste-m trabă!

Mulțam fain, Părinte.
Sare Părintili pi bițiclu șî numa ce-ncepe a da din
pchicioare: dusu-i pi carare, pi hat, pi locu lu
Nicoară șî locu cela lu Tomaion di pi Vale.

Numa s-agiung sus, cătă Bricioc, Soarele iei di
iapă!

● Pindileu, chietorile șî cetera Mihaiului lu Tohnii

(Strânge-a chiotorile Petre, frig chia pi-acolo,
cioarici n-are șî n-a ave pi iel. Ghini-a iarna iute,
ciurui-om oarice mălai, pogacea-i gata!)

Mă, Mări, mândru lipideu ai! Pănura, di undi-i?
D-apăi, pi masura baierului străițî tale-i lipideu
mieu, șî zadia-i la fel! Di la Flore cela din Vad îi
pănura, adusă-i di la Satu Mare. D-apăi șăpte or opt
zâle me pi gios bghietu Flore, di la Ghiile din Satu
Mare până acole în Batarci.

Numa cipcă-i trebe pi ham iepii aieștia. Puni-oi
șî chieptar, batâr atâta, - orice ci pot fa, di n-ar ave
haznă.
Da numa ce s–aude cetera Mihaiului lu Tohnii,
ia acolo-n deal, cătă Vad.

Tra la car un cal alb, glodu-i mare, o obadă-i
spartă. Numa topănci nu-i hie amu să ai în
pchicioare.

No hai Irji, no hai!

Mă Pe, da nebunita-i? Nu bate doară calu așă di
tare. Mnilă chie-ț, c-atâta poate tra, glodu-i mare.

● Pi când tătuța meră pi Vale

Prunc ieram, tătuța meră pi Vale, cu coada săcurii
prinsă după spchinare, cu mânurile-amândouă adusă
după coadă.

D-apoi supt Ruptură, cei a lu Tipuș șăd numa
supt para lămpchii, lipchiț-s di stelaj, giucând
barbunc.

Ehei, gutașă hulpe, fost-o az nopte în coteț.
Pagubă-i, da numa o puicuță-o prins. No, ia, ia, huliu
cela di pi Osoi bate pi-acole, mânca-l-ar sărăcie! Dapoi nici di dihor n-avem bai!

Ogoai-ti tu Io, mânînci-te boala, meri doră, ie-n
dizgardă cânile cela, că-s oamini acole pi coastă.
Zbghiciu s-aude, pchică un ol din car șî să tăt
duce în gios, până la șanțu lu cela a lu Rafan.

Tu Mări, io-i me pi Vale. Chi-a bini di-a ghini
Olesa cela a Americanului di pi Vad să grăim ce-om
fa cu oile.

Mă Pe, nu bate iapa, că hâd te-a bate Cel di Sus.
- Tragă doară, că de-acee-i în ham. Datu-i-am șî
țucur, numa țâdulă de tras șî de suit nu i-am arătat.
Să să suie doară până dinculu di Bricioc, aculu-i loc

Musai, musai…
Vălău mangalițî s-omburdat. Scăpat-o cînili din
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ouo-n cuibară, ia colo-n șură undi boalele-acele de
găini șăd, acolo undi numa iele știu să ouă.

O boresă tre pi uliță cu două oluri cu pânticii
mari. Chio-r doară cu apă, nu cu palincă.

Numa ce grăiau boresele cele între iele șî două
marhă di la Ionu lu Cloundălă rupt-o lesa, pchicatau în tina ce di pi drum. Petre lu Chiforuu Tomii tre
cu tileaga cu lemne pi lângă marhăle pchicate-n mol.

No, nu-i bai, bini că nu plouă, nu-i tină, da nici
pulbire multă.
Șăde-oi oleacă cătă amiază, me-oi apoi pi hat.

Măi Pe, măi Pe, - da strîgat-o Mărie, măi da opre
un pchic șî agiută-ni să mânăm marhăle lu Ionu lu
Cloundălă cătă ciurdă, că mama Soarelui știe undei acila, că lăsatu-le-o fără stăpân ș-apoi numa șî
numa pagubă ne-aduc.

D-apoi tăt am zâs că m-oi duce șî ”La Nemț”, da
cini să margă, io-s numa unu.
Ioi, irima mă dore, rânza mi ră, prăduită-i tătă
iarba me acolo di marhăle nemțîlor.

● Me-om ș-om fa fân
● Cum o fo vreme di Sânzâienii

Me-om doară-n Vale ș-om fa fân. Otava-i dusă,
marhăle lu Ionu lu Rafan numa pi hat o fost; d-apoi
astară me-om la iel ș-om grăi, tomnine-om doară.
Bai mare nu-i, bună a chi șî palinca lui.

Di Sânzâienii, șohan no fo așă mândră vreme.
Mărs-o Părintili Gherman pi uliță până la ce a
Anastasîii, șî doară n-o pchicat irima în iel. Musai o
fo doară, mălai din cela râșnit, o copâie să pimască,
apoi fără nimnică să zâcă, sfințîre făcut-o. Da-păi,
no, ghinit-o șî mărs-o numa așă cum o ghinit.

Da mărs-o cazanu aistuia? Mărs-o doară, zâce
Petre Negrului.
D-apoi adă numa oarice hribe din cele culesă pi
vale. Tare bine le-o mărs. Hulpe ce văzutu-am pi
mejdie. Uă, d-apoi Văsâiu lu Toma cel din Vad
aflatu-l-am pe daraba noastă de pământ. Tu Ileancă,
gutaș om Văsâiu lu Toma din Vad. O copâie de mălai
vrut-o numa oleacă să țâpe coasa-n hat. Mă omule,
da doară nu iești ceteraș! Nu iești popa a umbla cu
copâie golă dupa malai. No bine, ruja i-o mărs di
tătă minune! Nu mai grăiesc di hegi, cela di supt
Osoi, de lângă Grigoru lu Toader a lu Bricioc.

Alduiască-te Domnu, tu prunca lu Dumnizău,
apoi hin duti șî fă un colac di flori de-acele galbine
din grădină, meri iute în vor, țâpă-l tare piste casă
șî-i me cătă bini!
Apăi, Parasca Anastasîii, fă bini șî plinește zâsu
Părintilui, așă cum zâce șî Mărie lu Văsâi lu
Gheorge a Americanului.
În vor o fo mai multi boresă șî prunci. No numa
mândru grăiau șî sugnile tăte la vedere erau.

Uă, tare-i mă palinca din Tarna. D-apoi cum n-a
chi, că tari îs tăț oaminii pi tăt hatul ala. N-au minte,
n-au capăt, n-au grijă di Dumnizău. Io ț-oi spune
orice: Văsâiu Negrului fost-o dus în Rusia la lucru
în baie. Băieș pi aproapi 4 ai o fo pi-acolo. Numa
mai apoi, mărs-o iarna în Tarna la șogorii lui după
femeie lui. Iarnă, neauă boghetă, cu sanie șî doi cai
mărs-o. (Na, mă Ileancă, oleacă di brânză di iepure.
Ghinit-am cu un pchic, di la iepurili lu Costan din
Rascruce)

Pețî-om doară cât di iute, me-om în vedere, o zâs
Floare lu Irinca ce a lu Tomaion din Vad.
D-apoi dincolo di șură me-om. Acolo-i Ionu lu
Flore cela din Vale.
Nu-i bai. Me-om. Betegeală doară n-om ave. Ie
tu Mări canceul cela, un cuțât, oarice dumicate de
slănină de supt fedeul undi-i oala pi turnaț. D-apoi,
minghen șî iute du-te tu pruncule la Anuța Negrului,
ie di-aculu din drum, ț-a da o uiagă cu palincă di ce
de-a noastă, oleacă di pasat, șî ie laboșu din tindă că
fa-om oarice di frupt. Faină-i dară sărbătoarea
aiasta!

Mă Văsî, fost-ai tu la oloierniță cu rujă uscată,
cole în Dâmbu lu Tomaion?...
N-am fo.
No, amu, Grigoru Rafanului pune clopu pi dosu
grumazului.

Tu Mări, hodini-te, că un blid cu tocană, oarice
mazăre, uă! șî-un deț di palică primi-om doară.
Ai, ai, da mândră socăciță chi-i tu! Meri doară
după niște porodici, fa-om șî ratotă de-i afla niște
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Radu Sergiu Ruba
Locurile natale...
Locurile natale, centrul geografic al Europei,
altfel spus, ţinutul Sătmarului, şi-au amintit de mine.
De unul de ai săi, va să zică, plecat departe nu de
voie, ci de nevoie. Sătmarul nu se află la mai mult
de 40 de kilometri de punctul în care împăratul
Franz-Joseph a plantat borna care să marcheze inima
geografică a continentului. După primul război,
piatra asta în jurul căreia se roteşte Europa, a ajuns
pe teritoriul Cehoslovaciei, după al doilea război, a
căzut în Uniunea Sovietică, după războiul rece, în
1991 adică, a nimerit în Ucraina şi acolo se scufundă
ea în anonimat. Sovieticii o mutaseră cu câteva sute
de metri mai spre adevărul lor, zicându-i
Monumentul Meridianului, ca şi cum numai
longitudinea ar fi bună pe faţa lumii, nu şi
latitudinea. Se află în zona satelor româneşti din
Ucraina de astăzi. Când bântui şi eu prin lume şi sunt
întrebat de unde vin cu exactitate, indic punctul
acestui triplex confinium, România-UcrainaUngaria, uşor de găsit pe hartă.
La Satu Mare, aşadar, s-au gândit scriitorii şi
autorităţile să organizeze aniversarea unui număr
destul de solemn al anilor mei pe acest astru. A făcuto Consiliul judeţean prin Centrul de promovare şi
conservare a culturii tradiţionale (CPCCT), pe 11
octombrie la Cafeneaua Poesis şi, pe 12, Primăria
Ardud la sediul său, fosta clădire a orfelinatului unde
părinţii mei lucrau ca pedagogi în 1954 când le
veneam eu pe cap şi pe lume în ziua de 14 octombrie
fix. Pe atunci, localitatea era comună rurală, dar din
2002, a devenit pe merit oraş.
La Poesis, lume multă şi diversă. Scriitori,
jurnalişti, bibliotecari, profesori, prietenele mele din
copilărie Rita şi Maria, alţi prieteni, rude, foşti
colegi, iubitori de literatură, curioşi atraşi de afişele
din oraş şi de mediatizarea pe toate canalele locale.
Am lansat cu acest prilej două cărţi apărute la editura
Tracus Arte, romanul Guantanamo, 2018, şi volumul
de proză scurtă din 2019, Un mic arhipelag, publicat
cu sprijinul CPCCT Satu Mare. Impresionante
câteva prezenţe : poetul şi traducătorul Ion Cristofor,
aliat de o viaţă, venit de la Cluj, Delia Muntean şi
Monica D. Cândea, afirmate în exegeza literară,
sosite de la Baia Mare, Mircea Florian, cunoscutul
interpret de folk şi muzică electronică, întors de la
Bucureşti încă o dată acasă.. A moderat Felician Pop
de la Cpcct, iar scriitorii Robert Lászlo, Ion
Cristofor, George Vulturescu şi George Glodeanu au
rostit cuvinte deosebite. Mi s-a dedicat şi un poem,

unul reuşit, semnat şi citit de liceanul Adrian
Lupescu.
Mi s-a acordat şi mie cuvântul şi am căutat să arăt
cum, pentru mine, că vreau sau nu, că-mi convine au
ba, multe se petrec sub puterea spiritului locului. Aşa
se face că modelul conform căruia îmi reprezint eu
lumea, după vederea pierdută la unsprezece ani,
pleacă de la priveliştile sătmărene ale copilăriei,
înainte de toate, de la imaginile din Răteşti, satul
mărunt vecin cu Ardudul, la sud de acesta, aşezat
între două păduri, străbătut de un râuleţ care nu
curge, ci doar leagă între ele nişte ochiuri largi de
apă odihnită, cu dâmburi acoperite de viţa-de-vie, cu
tăpşane năpădite de ierburi, cu o tăietură zisă Şanţul
tancurilor, făcută de nemţi cu gândul de a încurca
blindatele ruseşti şi devenită în timp o baltă lungă
plină de papură şi raţe sălbatice şi mai ales cu dealul
în care sunt săpate cramele, lungi şi rotunjite pe
dinafară ca nişte cozonaci din care creşte altă iarbă.
Cel puţin aşa era în urmă cu o jumătate de veac, iar
eu imaginea asta am păstrat-o în O vară ce nu mai
apune şi în viziunea mea extinsă asupra întregii zone
temperate. Memoria vizuală protejează şi imaginile
urbane captate, predominant cele din Satu Mare, Cluj
şi cartierul bucureştean Floreasca. Oricum, chipul
lumii e dominat de amintirea câtorva aşezări ale
judeţului de baştină, bătute bine de la un capăt la
altul sau zărite în treacăt.
Dar de ţinutul natal credeam că mă voi rupe în
1990, an în care părinţii mei s-au mutat la Cluj.
Simţeam că voi ajunge la Satu Mare doar cu prilejul
unor evenimente, vizitator nostalgic, cu un plus de
legitimitate sentimentală faţă de cei abătuţi prin acele
părţi fără să fie de ai locului. Numai că în anul
următor, 1991, spiritul locului şi-a adus aminte de
mine. A venit de acolo la Bucureşti un fluture auriu
şi jucăuş care, după alt an de zile, m-a şi luat de
bărbat. Drept care, de atunci încoace, cu soţia mea
Nicoleta-Daniela, ajung de câteva ori pe an în
capitala judeţului nord-vestic, la părinţii ei care sunt,
îngereşte vorbind, şi ai mei, într-o casă cu flori, cu
pomi şi grădină, pe o stradă cu nume de poet.
Acum, cu O vară ce nu mai apune, carte situată,
cum spune Radu Paraschivescu, «la confluenţa
dintre istorie, geografie şi biografie», am dus mai
departe imaginea Răteştilor, a Pişcarilor, istoria şi
legendele Ardudului. Cartea a fost tradusă în engleză
de un newyorkez şi o californiană, se găseşte pe
Amazon, iar pe 24 octombrie, la exact 27 de ani de
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la căsătoria mea cu Nicoleta, provocată pesemne de
acelaşi spirit al geografiei noastre astrale, romanul a
apărut în traducere italiană la renumita editură
Marietti din Bologna. Traducerea în maghiară este şi
ea finalizată, se caută un editor. Dar romanul a dus o
oarecare campanie pentru a fi publicat şi în
portugheză, mai cu seamă că fragmente din el erau
deja traduse. În ultimii ani, vizând ţinte culturale, am
ajuns la Lisabona în două rânduri, iar în 2018, în
iunie, chiar am reprezentat România la Festivalul
Noaptea literaturii europene citind acolo în braille
din O vară ce nu mai apune şi recitând un poem în
portugheza pe care nu o cunosc, dar în care îmi
învăţasem textul pe dinafară. M-am împrietenit cu
această ocazie cu Rui Zink, cel mai valoros prozator
portughez în viaţă alături de Antonio Lobo Antunes.
Rui este un om cu calităţi aparte . Apreciază îndată
omul şi scriitura, te citeşte cu har de clarvăzător. A
citit romanul meu în engleză şi i-a plăcut foarte mult.
Mi-a spus : « Trebuie să te traducem în portugheză. »
La rândul meu, am vorbit cu doamna Tanţy
Ungureanu, lector de limbă română la Porto care ma asigurat că, dacă voi găsi un editor, dumneaei e
dispusă să traducă întreaga carte, nu numai
fragmentele pe care le realizase deja pentru Noaptea
literaturii. Atâta doar că Rui nu găsea, şi-l simţeam
că suferă pentru asta, editor nici în Portugalia, nici
în Brazilia. Răspunsul cel mai frecvent era « nu
obişnuim să publicăm est-europeni ». În primăvară
însă, primesc de la Rui un telefon cerându-mi să-i
trimit electronic textul românesc al cărţii, fiindcă are
o fostă studentă care doreşte să se afirme în aria
traducerilor. A adăugat că în curând, o săptămână,
voi primi un mail de la tânăra cu pricina.
Trece o lună, mai trec şi şapte zile pe deasupra şi
nimic. După cinci săptămâni însă, citesc în mailul
din Portugalia un lucru incredibil: “Domnule Ruba,
nu v-am scris până acum fiindcă mi-aţi provocat un
şoc. Nu mi-a venit să cred. V-am trimis două capitole
traduse. Ştiţi, eu recunosc toate locurile descrise de
dumneavoastră, înţeleg limbajul regional, înţeleg
pasajele în maghiară, cunosc de mică, sper că nu mă
înşel, şi un personaj din carte, sunt născută în 1987,
în comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare. Mă numesc
Annamaria Gaál, am absolvit liceul Constantin
Brâncuşi din S.M.. Tata e maghiar, mama româncă,
limbile mele de cultură sunt româna, portugheza şi
engleza, fiindcă la nouăsprezece ani am ajuns cu
părinţii la Lisabona, iar aici am studiat lingvistica şi
comunicarea în portugheză şi engleză, am făcut apoi
studii sociale şi m-am implicat în acţiuni umanitare.
Vorbesc bineînţeles curent şi limba maghiară. Iubesc
cartea dv, parcă e ceva din familie, îmi aminteşte de
întreaga mea copilărie, vreau s-o traduc, vă
mulţumesc, nici nu ştiţi cât bine mi-aţi făcut scriindo!”
Acum stau şi eu să mă întreb ca ameţit: de ce
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studenta lui Rui Zink nu s-a nimerit să fie din
Constanţa, Suceava, Arad, Craiova, Alba-Iulia sau
Chişinău? Cum de s-a întâmplat ca spiritul locului
să mă găsească pornind tocmai de la celălalt capăt al
Europei, de pe malurile fluviului Tejo, de la Almada,
un oraş pe ţărmul de sud al estuarului unde locuieşte
Annamaria,, aproape de Lisabona. Mai mult, pe 3
octombrie, primesc de la Almada un mail cu titlul
“Habemus librum”. Sătmăreanca mea, care în vară
îmi ceruse un text de prezentare a cărţii la edituri,
îmi dă de veste că editura Cordel de Prata, nu una
din linia întâi, dar activă şi cunoscută, doreşte să
înceapă a publica autori est-europeni şi va iniţia
serialul cu O vară ce nu mai apune. Pentru început,
va tipări 500 de exemplare, cu 14 euro bucata.
La Cafeneaua Poesis, am încheiat cu o doar
aparentă istorie mondenă. Adusesem sticle de vin alb
şi roşu sub eticheta Dealurile Sătmarului, cu
precizarea sursei, Crama Răteşti. Până nu demult,
soiul se numea Dealurile Răteştilor. Şi am povestit
că plantaţia uriaşă de la Răteşti, Ardud, Gerăuşa, a
fost iniţiată în 1967 când tatăl meu era primar la
Răteşti şi a avut şi el, chiar dacă proiectul nu i-a
aparţinut, contribuţia sa la lucrările de atunci. S-a
format Asociaţia intercoooperatistă Răteşti care
producea un foarte bun vin alb, parfumat, până prin
primii ani de după Revoluţie. În aceiaşi ani,
admirabila plantaţie a fost devastată de localnici şi
de privatizări aiuritoare. Dar au apărut doi investitori
care au refăcut cultura viţei-de-vie, în mare, pe
aceleaşi suprafeţe. Nu numai că au resădit viţa, dar
o îngrijesc ca la carte şi au început de ani buni să
producă serios la Crama Răteşti. Adică acolo unde
în copilărie, mi se turna şi mie câte un pahar de vin,
poate două, dar cu adaos de bicarbonat de sodiu ca
să facă spumă multă şi să nu-l ia pe băiat alcoolul la
vale. Cramele din dealurile Răteştilor şi viţa plantată
de tata au devenit atât de actuale în paharele
participanţilor la evenimentul de la Poesis, încât
toată lumea a înţeles ce înseamnă cu adevărat spiritul
locului.
P.S. Pe 12 octombrie, data descoperirii Americii şi
ziua altui Cristofor, unul Columb, la Ardud, în
clădirea în care altădată părinţii mei, ca pedagogi, se
îngrijeau de educaţia orfanilor, Felician Pop,
director adjunct al CPCCT, s-a întrecut pe sine în
ceea ce a spus cu exactitate şi ingeniu despre
Guantanamo şi Un mic arhipelag. Iar un consilier
local mi-a înmânat, în numele primarului Ovidiu
Duma, diploma şi alte însemne de cetăţean de onoare
al oraşului, aşezare întemeiată în 1215 şi care era săi dea lumii un papă la începutul secolului XVI. Am
întrebat-o pe Nicoleta dacă va reuşi să convieţuiască
de acum înainte cu un cetăţean de onoare. A surâs
cu încredere.
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Ioan Nistor
Dariu Pop și G. M. Zamfirescu – într-o polemică pripită.
În 1924, gazeta „Satu Mare” înregistrează o
polemică nedorită, pe o temă sensibilă a momentului,
stinsă din fericire repede, dintre cei doi fruntași ai
presei locale, Dariu Pop și G. M. Zamfirescu,
amândoi veniți în Satu Mare, unul din București, în
1922, celălalt, ardelean din ținutul Năsăudului, în
1919.

vorba noastră domoală, greutatea gândirii noastre,
ziarele de format mai mic, liniștea de pretutindeni
și… bucătăria cu unt de… porc!
Impulsivul ar vrea ca, dintr’o dată să ni se
dezlege limba, și să se învârtească repede, repede ca
și a lui (…)”.(Dariu Pop, Regățeni și ardeleni, în
„Satu Mare” anul VI, nr. 1, 7 ianuarie 1924, pp. 1,2.)

Începutul îl face Dariu Pop în articolul Regățeni
și ardeleni. Pe două coloane, sătmăreanul acuză o
anumită aroganța a unor reprezentanți din Vechiul
Regat, dar vizează în fond, indiferența Centrului față
de margine. După opinia sa mărginașii nu sunt luați
în seamă, nu sunt sprijiniți moral și material, după
necesități și după imperativele statutului de grăniceri
ai României reîntregite, chemați să impună
superioritatea administrativă și culturală a României.
Ba mai mult, sunt nevoiți să suporte aroganța unor
„elemente” care-i consideră „din altă pănură” prin
temperament, prin felul de a fi (domoli, blajini), prin
modul de a vorbi și de a vedea lucrurile etc. El afirmă
că ramura ardeleană a fost altoită pe trunchiul
vechiului regat cu un ideal suprem: „să înflorească și
să aducă roade”. Dar – spune el – se ivesc lupte „între
celulele nou sosite și cele de veci”, ceea ce poate duce
la „tulburări regretabile”, care periclitează unitatea și
favorizează ideile separatismului. Dariu Pop
înțelegea foarte bine că pericolul grav pentru ardeleni
nu vine dinspre Vechiul Regat, ci de peste granița
vestică, dar considera că vocile locale ale unor
„veniți” trebuiau amendate. Rivalitățile mărunte,
neînfrânate, îi provoacă neliniște, ca unuia care a
apărat cu zel, în presă, Marea Unire. Exasperat,
probabil, de insolențele unor concitadini „veniți” în
Ardeal cu aere autoritariste și de superioritate, Dariu
Pop generalizează și dramatizează, în loc să trateze
lucrurile cu umor sau să lanseze săgețile pe o adresă
precisă, ceea ce aduce alte asperități: intoleranța față
de diversitatea formelor de manifestare. A ales să
înfiereze niște spirite mărunte, neatent la consecințe,
intervenția sa dovedindu-se inabilă:

Deși întâmpinările lui Dariu Pop sunt fără o
adresă precisă, cel care se simte vizat este tocmai cel
mai devotat cauzei românești, sensibilul G. M.
Zamfirescu, cel mai puțin vinovat de acuzațiile
invocate de colegul său. I se știa bună-cuviința, era
prețuit pentru contribuția imensă la dezvoltarea
culturii și literaturii locale. Abia reușise să scoată a
doua revistă literară a ținuturilor nord-vestice,
„Icoane Maramureșene” (1923-1924) în pofida
adversităților și a vexațiunilor materiale resimțite
personal. Însă, cum se întâmplă într-o polemică,
hiperbolizarea nu poate lipsi. Răspunsul este
disproporționat. El vine după o săptămână în aceeași
pagină, în articolul: Ardeleni și regățeni, cu cei doi
termeni inversați. El își exprimă regretul că se
deschide o rană, și că Dariu Pop a fost, când a scris
acel articol, „prea puțin român și prea mult
ardelean”. Acuză subiectivismul lui Dariu Pop, care
se împiedică în niște diferențe pe care le consideră
„copilării”, cum este „bucătăria cu unt de… porc”.
Replica lui G. M. Zamfirescu este totuși demnă,
credibilă, cu accente patetice chiar. El evocă o
realitate pe care o avea adânc imprimată în memorie:
În același timp, la distanța de aproape un veac de
la polemica celor doi, se poate afirma că replica lui
G. M. Zamfirescu era mai potrivită sub condeiul unui
ardelean.
„Regățeanul, de la vlădică la opincă, și înainte și
după răsboi, a nutrit cele mai frumoase sentimente
pentru românul ardelean. Cu mult înainte de
„descălecarea” d-lui Dariu Pop în vechiul regat, se
cânta prin școli și pretutindeni „Doina lui Rațiu” și
„Doina lui Lucaciu” iar elevul – din prima clasă
primară până la capătul studiilor sale – nu citea decât
„cântece de jale din Ardealul robit” și versuri
patriotice, nu auzia decât discursuri războinice. Și
era sinceră lacrima oratorului regățean! – Am pornit
la război, fără armament și siguri că vom fi lipsiți de

„O impresie personală: Când am trecut în vechiul
regat, nu m’am putut obicinui cu vorba repede, cu
ușurătatea gândirii; nu mi-a plăcu formatul ziarelor
de acolo, gălăgia de pretutindeni, bucătăria cu
untdelemn și câte altele.
Oare să nu fie firesc, ca tot așa să nu-i placă
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mentalități aflate pe cale de instaurare. Erau
percepțiile fundamente pe trăsături umane negative,
cunoscute, care pot genera relații conflictuale. Una
dintre ele este calea facilă de a da vina pe cineva
pentru propriile deficiențe. În fond, inabilitățile
invocate de Dariu Pop nu erau ale României Mari, ci
ale unor oameni „mici”, profitori împrăștiați prin tot
Regatul României.

ajutorul rușilor, dar perfect convinși că la capătul
drumului de suferințe și nevoi va răsări soarele
deplinei izbânzi. Ce vis nutream, care era culmea
idealului nostru? Să liberăm pe necăjitul frate
ardelean de sub cătușa robiei maghiare! Ne mureau
frații și părinții prin tranșee, avioanele germane ne
bombardau cocioabele în fiecare noapte, mizeria ne
bătea la ușe alături de o iarnă aprigă, armiile
cotropitoare ne goneau din urmă iar noi – umbre
încovoiate pe drumuri pribege, bătuți de ploi și
viscole, supți de boli și hămesiți de foame, cu ultima
licărire de nădejde înfiptă în priviri, cântam
transfigurați: „Ardealul! Ardealul! Ne cheamă
Ardealul!

Încrucișarea săbiilor dintre cei doi floretiști care
au ieșit în arenă este de fapt între două curente și
convingeri, iscate în societatea sătmăreană din orgolii
mărunte, din neștiință și neînțelegere, cel mai adesea
din lipsuri. O neînțelegere care se putea instaurau în
societatea ardeleană, pierzându-se din vedere situația
dificilă a noului stat, amenințările interne și externe,
starea
financiară,
administrativă,
politică.
Nearmonizarea concepțiilor putea periclita esențialul
– idealul național, unitatea deplină, solidaritatea și
entuziasmul, vitale ca aerul atunci și mai târziu.

Bietul regat cu 800. 000 de morminte și 100.000
de schilozi! (…)”
Pentru toate aceste jertfe, nu s-a cerut recunoștință
ci o colaborare frățească – conchide G. M.
Zamfirescu. În schimb, s-a răspuns cu răceală, cu
ostilitate chiar și cu invective. Intervenția lui, plină
de amărăciune, rămâne ca un document al relațiilor
româno-române de după 1918:

Cuvinte precum cele ale lui Dariu Pop și G. M.
Zamfirescu au avut totuși rostul lor. Le-au deschis și
unora și altora ochii. La distanța de aproape un secol,
putem observa că, din fericire, asperitățile au fost
atenuate, rana lungă cât coamele Carpaților s-a
vindecat. Cicatricele mai pot fi palpate uneori, dar cu
toate acestea, nu sângerează.

„Veniți în virtutea unui ordin superior ori numai
să ne facem un rost (cine ar putea învinui pe cineva
că luptă să-și facă un rost în țara lui?), aveam tot
interesul să ne purtăm frumos, să ne găsim prieteni,
să înjghebăm o mică societate românească – să fim
mai mulți în lupta contra necazurilor, contra
streinilor.

Dariu Pop nu a fost singurul care în acei ani a
enunțat nemulțumiri ale provinciei, dar numai el a
primit replica unei personalități marcante din rândul
„celor veniți” aici. Polemica dintre cei doi s-a stins
repede. Dar s-a întâmplat altceva, din nefericire. În
același an, 1924, G. M. Zamfirescu părăsea Sătmarul.

Dar n-am întâlnit decât priviri dușmănoase și
vorbe de ocară, frați care vorbeau numai ungurește,
cari nu s’au sfiit să ne spună că sub era maghiară era
o fericire; frați care au început să ne sape pe ascuns
și să răspundă cuvintelor noastre de voe bună cu
„țigani, pungași, fanarioți”. zidul separatismului a
fost ridicat de cei ce nu vedeau cu ochi buni, o
majoritate, o cultură, un suflet românesc la orașe. Noi
aduceam spiritul, graiul și cultura românească;
localnicii ne opuneau spiritul, graiul, cultura
maghiară.”

Incidentul de acum un veac merită o zăbavă scurtă
din perspectivă actuală. Jignirile „frățești” se uită
greu. Niște jandarmi de după 1918, din exces de zel
, au lăsat în Basarabia imaginea jandarmului care bate
și-i pune pe basarabeni să-i sărute cizmele. Ocupantul
sovietic a speculat incidentul și l-a perpetuat până în
zilele noastre. Tot așa, după 1989 mai dăinuiau,
inclusiv în presă, poziționări ostile împotriva
Capitalei punându-i-se în cârcă toate nerealizările.
Din acuzații își extrag separatismele sucul. În acest
timp, propaganda revanșardă budapestană,
speculează fisurile și aduce elogii vocilor care le
favorizează scopul. Niște considerații pe placul lor
făcute de Neagu Djuvara, sau poziția lui Lucian Boia
față de Mihai Viteazu, ca simbol al ideii de unire, sunt
repede încoronate cu lauri. Iar cei care pot afirma că
„s-au săturat de România” devin îndată eroi ai
„dreptății” de după Trianon.

Dar toate acestea – consideră G. M. Zamfirescu –
pot fi uitate, satisfacțiile fiind superioare, deoarece
spiritelor altruiste ale celor veniți le ajunge satisfacția
de a fi tras „o brazdă sănătoasă în ogorul celui mai
înstreinat colț de țară românească”. (G. M.
Zamfirescu, Ardeleni și regățeni, în „Satu Mare”
anul VI, nr. 2, 13 ianuarie 1924, pp. 1, 2.)
Văzut din perspectiva actuală, conflictul nu era
între cei doi preopinenți, frați de condei, colaboratori
la aceeași presă, poate prieteni. Ei au preluat din
societatea încă neînchegată două curente, două

______________
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Radu Cange
Poeme de dragoste - antologie de autor
Să vii
Să vii pe furiș,
să te culci lângă mine,
ca o șopârlă de vară,
la soare.
Eu sunt speranța ta,
nemuritoare.

Umbra...
O, lebăda,
fecioară albă, femeie
care aleargă, neîncetat,
după o idee;

Camera uitată

Care aleargă
pe un drum umblat, neumblat.

Uneori mi s-a părut că am spus
lucruri minunate,
dar peste un timp, iubito, cu jale,
va plânge Bacovia pe brațele tale.

Pe un drum unde
caută o fantasmă,
un bărbat;

Și nu m-am uitat
că fereastra piere în mileniul primar
și că noi, până mai ieri,
eram bucuroșii tavernelor,
că sufletul tău evadase dintr-un sanctuar.

Uragan, adiere de vânt,
femeie, fecioară,
sau umbră de pământ?...
Pe mine mă caută,
pe tine, pe mine,
tu ești, eu sunt?...

Ce mult a trecut de-atunci, poate un simplu drum pe care
mi-a încărunțit părul,
mi se părea că aș fi adevărul,
tu, - o femeie cu picioare lungi.

Aproape haiku

A rămas doar o spaimă
sub privirile tremurate din noi
care eram bucuroșii tavernelor.

Ca o iarnă murdară,
moartea încearcă
să treacă prin sufletul meu

- Doamne, în noapte,
frunzele toamnei nepăsătoare
tăiau licuricii.
Dar și acum, ca și atunci,
parcă tot văd, cu jale,
cum plânge Bacovia pe brațele tale. 39
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La grădină
poetului
Mircea Bârsilă

Înspre starea aceasta
- joc -

Stați amândoi la o masă,
păziți de culoarea galbenă a vinului,
în tăcerea care locuiește
în sufletele voastre.

...Dar de ce
să mă îmbăt și să mor,
când mai este timp pentru zbor,
pentru talia ta de silfidă
și pentru mersul tău legănat
ca o regină fără palat?

Poezia vă dă târcoale.
Trăiți o tăcere
care vă ține companie.

O, atunci, pot să mă îmbăt
și să mor, în ciuda sânilor tăi
ridicați înspre zbor și înspre
zarea aceasta lichidă,
pentru talia ta de silfidă.

Deodată, o femeie frumoasă
îți ia paharul și soarbe
o gură zdravănă de vin.
Îi iei paharul. Bei și tu.
Îți închipui mai mult decât o îmbrățișare.

Atunci moartea mi-ar fi un izvor
și aș pluti ca un sfânt călător.

Femeia pleacă. Toamna spulberă, cu sfială,
frunzele de sub picioarele ei
ca pe niște diamante acum descoperite.

Toamnă

Tu cu tine

O clipă pe muchie, încât
muzica lui Chopin dispărea,
dispărea abur ce se furișase,
nălucă greu sesizabilă.

...Și eu așteptându-te între
acești pereți de carne crudă,
unde aerul tresare odată cu
simțirea ta în golul sângelui;

Nimic nu mai părea real,
nici măcar tu, aceea care
mă amăgiseși în seară
asemenea
unei veverițe care sărea din
anotimp în anotimp,
încărunțindu-ne.

Moartea ce se neliniștește
auzindu-ți pașii, obrazul palid
ce apare, martor fiindu-ne
neîmblânzita nerăbdare.
Glezna ta subțire
dogorind nesfârșita pajiște.
Tresar, când șarpele hămesit
mușcă din sufletul meu.

Vers

Tu cu mine însângerând
cerul și înseninându-l.

Te aștept
cu toată ființa
pământului din mine

- Cu bucurie, în depărare,
diavolul rostogolește mărul
mușcat. -
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Denisa Cr[ciun
UMBERTO ECO< Insula zilei de ieri este o Insulă este o Insulă este o Insulă...
corabia pe care se refugiază personajul naufragiat,
așa cum aflăm încă de la primele pagini ale
romanului.

1. Oglinzi baroce
Mare cititor şi fin cunoscător al gândirii secolului
al XVII-lea, Umberto Eco își publica în 1994 cea dea treia (în ordine cronologică) operă de ficţiune,
Insula din ziua de ieri. Prin vaste cunoștiințe
enciclopedice şi ingeniozitate narativă Umberto Eco
a realizat o „cronică“ ficțională completă a secolului
de aur european. „Factorul determinant‟ în acest
roman este, după mărturia autorului, „perioada
culturală1“ care a influenţat atât stilul baroc cât şi
structura etajată a povestirii. Divizată în patruzeci de
capitole, Insula din ziua de ieri face un tur complet
al tuturor domeniilor cunoaşterii: istorie, arte,
astronomie, filozofie, lingvistică, geografie2, etc.
Fiecare capitol are ca titlu numele unei mari creaţii a
epocii. În cele ce urmează dorim să aflăm care este
motivul prezenţei acestor capodopere în romanul
scriitorului italian. Există oare între Operă şi operele
la care fac trimitere titlurile capitolelor o relaţie de
reflexie? Să fie oare această ţesătură intertextuală
sortită să nu servească decât ca decor hiper-realist
pentru acţiunea în care sunt implicate personajele?
Pentru început să vedem ce ne poate spune Daphne,
titlul primului capitol al romanului şi la ce operă a
secolului de aur se face aici trimitere. Apoi vom
încerca să descoperim dacă nu cumva, din pasiune
pentru construcţiile narative în ecou, romancierul
nostru a strecurat şi altundeva în textul romanului
indicii permiţând identificarea unei puneri în abis.

Dar Dafne nu este o ambarcaţiune obişnuită,
înainte de toate pentru că este lipsită de echipajul său
dispărut în mod misterios şi pluteşte, adormită, pe
apele Oceanului. Această arcă a abundenţei – căci
nimic nu pare să lipsească de la bord (de la apa dulce,
bună de băut şi cantitatea impresionantă de merinde
şi până la arbuştii, plantele, păsările, animalele
împăiate, orologiile, lunetele etc. Are formă de flaut
și este ancorată la doi paşi de meridianul de 180o, cel
care desparte prezentul de trecut (ziua de ieri). Între
lunile iulie şi august ale verii anului 1643, vasul
adăposteşte singurul pasager scăpat teafăr al unui alt
vas distrus de o furtună. Supravieţuitorul este
Roberto de la Griva, un tânăr provenind din familia
Pozzo di San Patrizio, aparţinând micii nobilimi şi
stăpână peste Griva, o mare regiune piemonteză. În
singurătatea vasului abandonat de către marinari,
Roberto îşi consacră timpul scriiturii. De îndată ce
găseşte în cabina căpitanului hârtie şi cerneală, se
apucă să redacteze scrisori către Doamna sa iubită.
Romanul lui Eco are ca incipit un fragment dintr-o
astfel de scrisoare, pe care o găsim inserată în
întregime trei pagini mai departe. Izolarea locului
este propice monologului şi aşa se face că, la fiecare
pas, Roberto găseşte analogii între lucrurile pe care
le vede şi aude pe vas și cele trăite anterior în
copilăria sa, în timpul războiului din Casale, la Paris
şi apoi pe Amaryllis, vasul olandez unde fusese forţat
să spioneze, din ordinul lui Mazarin, pentru a afla
secretul longitudinilor, pe care toate marile naţiuni
europene îl doreau. Pe lângă aceste pagini de Jurnal,
Roberto mai scrie de asemenea un Roman al cărui
erou este Ferrante, un frate imaginar care este opusul,
rivalul şi duşmanul său.

1.1. „Fabula lui Daphne“
Două opere baroce poartă acelaşi titlu: „Daphne“.
Prima a fost compusă în 1608 de către florentinul,
celebru la vremea lui, Margo da Gagliano (15821643), iar a doua în 1627 de germanul Heinrich
Schütz. Compozitorul italian s-a lăsat inspirat de
poemul dramatic Daphne al poetului şi libretistului
Ottavio Rinucci (1562-1621), care a scris, de altfel,
libretele pentru Favola di Dafne, pusă pe acorduri
muzicale de J. Peri în 1597, apoi de către Gagliano.
Aceste două opere au ca subiect episodul
transformării nimfei Dafne în laur, episod povestit de
Ovid în prima carte a Metamorfozelor. Într-adevăr,
secolul al XVI-lea cunoaşte o revenire a romanului
elenistic, care continuă să hrănească creaţiile estetice
ale secolului următor. Cea mai cunoscută iubire a
zeului Apollo, nimfa Daphne se bucură de o mare
popularitate, fapt ce explică prezenţa sa în romanul
lui Umberto Eco. Transformată în copac, ea devine

La bordul corabiei cu nume de inspiraţie
mitologică, Roberto îşi visează naufragiul,
aşternându-l apoi pe hârtie:
„Tulburat, își visă naufragiul și-l visă ca un om de
talent, care chiar și în vise, și mai ales în ele, e nevoit
să facă în așa fel încât orice cuvânt să înfrumusețeze
subiectul, amănuntele să-l învigoreze, legăturile
misterioase dintre lucruri să-l facă dens, iar
observațiile profund, exagerările mai elevat, aluziile
disimulat, iar metaforele subtil3“.
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din nou piesa intitulată « Doen Daphne d’over
schoone Maeght ». Când Roberto se arată dornic să
îl răsplătească cu câţiva bănuţi, clopotarul refuză
banii, îşi lasă să alunece degetle peste chipul lui
Roberto şi îi prezice „ că Daphne era un lucru plăcut,
care avea să-l întovărășească toată viața9“.

Relatarea visului se face indirect în primul capitol
al romanului, prin intermediul unui narator
extradiegetic (autorul implicit), care se face
„cronicarul” aventurilor acestui naufragiat scăpat ca
prin miracol din apele râului Styx. La rândul lui
„spion“, acest narator emite păreri cu privire la
presupusele „hârtii“ ale lui Roberto, naratorul
diegetic:

Recunoaştem desigur figura lui Jacob van Eyck,
cel mai cunoscut muzician olandez din secolul al
XVII-lea, născut orb şi care a fost compozitor,
organist, flautist şi clopotar şef la caterala din
Utrecht. Descartes şi alte minţi luminate ale epocii iau lăudat măiestria acusticii şi acordarea clopotelor.
Jacob van Eyck este într-adevăr autorul unei serii de
arii pentru flaut intitulată Der Fluyten Lust-hoft
(Grădina plăcerilor flautului), dintre care una se
intitulează Doen Daphne d’over schonne Maeght.

„...eu, cronicarul celor scrise în răspăr în cronica
lui trebuie să spionez printre pliurile discursului.
Dacă m-aș lua după năravul lui, aș apărea ca un autor
care, ca să amâne dezvăluirea criminalului, îi lasă
cititorului numai câteva indicii. De aceea, fur și eu,
de pe ici, de pe colo, câte o mențiune, ca un delator4“.
Visul nafragiatului îi este povestit Doamnei întro scrisoare (pe care naratorul extradiegetic, aruncând
o privire, o consideră drept un amestec de genuri,
epistolar şi romanesc):

După episodul profeţiei onirice, personajul se
trezeşte, dar, lucru neaşteptat, el continuă să audă
muzica:

„Cer iertare, dar Roberto e acela care povestindui Doamnei, se contrazice – semn că nu povestește la
rând ce i s-a întâmplat, ci încearcă să construiască
scrisoarea ca pe o povestire mai mult, ca pe o cirnă a
ceea ce putea deveni scrisoare și povestire și scrie
fără să hotărască ce va alege pe urmă; desenează, ca
să zicem așa, piesele pe eșichierul său fără să
stabilească pe loc pe care anume le va muta și cum
le va aranja5“.

„Acum Roberto, aflat pe Daphne, deschidea ochii
și fără putință de dubiu auzea venind din jos, prin
crăpăturile lemnului, notele din „Daphne“, ca și cum
ar fi fost cântată de un instrument mai metalic, care,
fără să se aventureze în variațiuni, relua la intervale
regulate prima frază a melodiei ca pe un refren cântat
dinadins ostinato ritornello.
Își spuse deîndată că era o foarte ingenioasă
emblemă aceasta, să te afli pe un fluyt numit Daphne
și să auzi muzică la flaut intitulată „Daphne“. Era
zadarnic să-și facă iluzii că ar fi fost doar un vis. Era
un nou mesaj al Intrusului10“.

Toate aceste citate ne arată că romanul lui Eco
este o veritabilă „operă barocă“ ce conţine şi „opera“
în sine şi scenografia „creării acestei opere“6.

Acest fragment răspunde întrebărilor noastre
liminare. Incontestabil, textul ne oferă dovada că
Daphne nu este doar o simplă referinţă intertextuală
utilizată pentru rezonanţele sale baroce. Între această
operă şi Opera care o include există o relaţie de
specularitate. Încorporat în miezul romanului,
episodul oniric se dovedeşte a fi o punere în abis
proleptică. Reproducând elemente ale diegezei (care
nu au avut încă loc, dar care nu vor întârzia să îşi facă
apariţia la nivelul intrigii), relatarea visului o
anticipează pe Daphne, piesa cântată de orga
automată, invenţie a bătrânului Caspar, Intrusul
legitim din Daphne și singurul supravieţuitor al
echipajului :

Însă Dafne este „vedetă“ şi într-o altă relatare, cea
a unui vis, inclus în al douăzecilea capitol. Intitulat
„Vârful sau Arta Geniului7“, acest capitol povesteşte
căutările în „labirintul“ vasului pentru a găsi un
obsedant Intrus, dar şi un vis mai deosebit. Relatat
de către metanarator, visul personajului este o
compoziţie hibridă, în care elemente (sonore)
specifice stării de trezie modulează evenimentele
onirice. Dimineaţa devreme, Roberto de la Griva
visează că se află în Olanda, sub înalta supraveghere
a oamenilor cardinalului, care îl forţaseră să se
îmbarce pe Amaryllis. Înainte de a ajunge în
Amsterdam se opresc într-un oraş şi vizitează o
catedrală protestantă în care se aude o „melodie
tristă“. Într-un colţ al bisericii un bărbat cântă la flaut
privind în gol ca un nevăzător. Roberto se apropie de
el, iar când acesta se opreşte din cântat, leagă o
conversaţie. Muzicantul se prezintă: « der Musycin
en Directeur van de Klok-werken, il maestro delle
campane, der Glockenspieler8 ». După câteva
schimburi de cuvinte, « maestrul clopotelor » cântă

„Obiectul ce ocupa noul spațiu era o orgă, care
avea în partea de sus vreo douăzeci de tuburi, iar din
deschizăturile acestora ieșeau notele melodiei. (…)
În dreapta tuburilor, un amoraș bătea (cu o
baghetă peste o carte de lemn pe care o ținea în mână)
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Lilia, dar şi un roman de aventuri care îi are drept
protagonişti pe Lilia şi Ferrante (un frate vitreg,
plăsmuit de imaginația protagonistului).

La fel de veche precum naraţiune epică,
povestirea la nivelul al doilea a cunoscut o utilizare
frecventă în epoca barocului. Iată-o deci utilizată din
nou în acest admirabil roman epistemologic care nu
încetează să îşi uimească cititorul. Daphne devine,
datorită dedublării sale la nivel oniric, o figură
fractală. Romancierul practică ceea ce în matematică
se numeşte invarianţa de scală, adică păstrează o
simetrie la nivelul tuturor nivelurilor unui întreg dat
(în acest caz textul romanului). Această simetrie
presupune recurenţa unui anumit motiv sau aspect
narrativ al povestirii (principale) în interiorul unei
alte naraţiuni (o povestire secundară). Astfel,
recurenţa lui Daphne la nivelul mai multor straturi
ale povestirii contribuie cu obstinaţie la construirea
unei configuraţii textuale abisale.

Jocul dedublărilor nu se limitează la procedeul
romanului în roman, ci se regăsește la nivelul tuturor
ingredientelor narative predominante. Astfel, o serie
de dedublări ne duce cu gândul la principiul poeticii
baroce („Celălalt este o stare paradoxală a
Aceluiaşi“): nobilul Roberto şi dublul său Ferrante
(anti-erou picaresc), cele două insule gemene pe care
personajul le zăreşte în apropierea vasului său, două
(sau chiar trei) ambarcaţiuni: Amaryllis, Dafne şi
Tweede Dafne (toate de tipul flyboat), două personaje
poartă acelaşi nume: Roberto şi Părintele Caspar
(franţuzescul „Grive” şi nemţescul „Wanderdrossel”
înseamnă același lucru: „mierlă13”), două femei
cărora Roberto le scrie scrisori de dragoste (ţăranca
Anna-Maria Novarese şi „preţioasa“ Lilia), doi
„Intruşi“ (ilustrul iezuit şi canalia Ferrante), etc. Sub
efectul acestor numeroase duplicata, întreg universul
romanesc pare un joc al oglinzilor. Şi pentru că
tocmai am evocat „Intruşii“ din Insula din ziua de
ieri, să ne oprim în continuare asupra unei alte forme
de intruziune întâlnită în roman.

1.2. „Eul (narativ) este un Altul“ sau dedublarea
neîncetată a lui Unu
Insula din ziua de ieri vădeşte o extraordinară
stăpânire a structurii narative. Romancierul
alternează cu mare supleţe fragmente epistolare cu
pagini din jurnalul personajului, cu relatări onirice,
vise și halucinaţii. Tot cu scopul de a scăpa de
„angoasa influenţei“, Umberto Eco îi încredinţează
orchestrarea tuturor acestor povestiri unui narator
extradiegetic. Acest tertip îi permite, pe de o parte, să
se exprime liber şi, pe de altă parte, să demareze un
proces de dublare a instanţelor enunțării care sunt
sosiile sale ficţionale.

1.3. Metalepsă şi punere în abis
În interiorul firului narativ principal din Insula din
ziua de ieri se înlănţuiesc şi se includ, cum am
precizat deja, o mulţime de povestiri secundare ce
evocă aventuri, călătorii, vise şi halucinaţii. Unele
dintre aceste episoade „paralele” devin ele însele
elemente structurante ale mega-naraţiunii care le
încorporează.
Procedeu narativ al dedublării (a enunţului şi a
enunţării), punerea în abis este, în opinia lui Klaus
Meyer-M. şi a lui Sabine Schlickers, o „infracţiune”
ce afectează doxa narativă, adică tot ceea ce este
acceptat ca „normal“ şi pe care cititorul se aşteaptă
„să îl regăsească sub orice formă14 » în povestire.
Considerată de către aceşti doi cercetători drept un
procedeu „nivelator“ al frontierelor povestirii,
punerea în abis are capacitatea de a şterge frontierele
ce despart actul de a povesti (naraţiunea) de ceea ce
este povestit, narat. Din acest motiv, ea seamănă cu
un alt paradox al povestirii: metalepsa narativă.

În Insula sa, Umberto Eco se serveşte de un
procedeu creativ, la care apelează de altfel generos în
toate cele şapte romane ale sale, dedublarea
interioară. Toate șapte includ fie dedublări ale
relatării principale şi/sau ale conţinutului diegetic, fie
ale naratorului (instanţa enunţiativă), fie o dedublare
a conştiinţei operei ca operă de ficţiune, etc. Primele
două dedublări (la nivel de formă şi de conţinut)
aparţin marii categorii a punerii în abis a enunţului,
în timp ce celelalte două sunt punei în abis ale
enunţării.
Construindu-şi universul ficţional în conformitate
cu modelul de compoziţie specific epocii baroce,
romancierul Eco încorporează în Insula din ziua de
ieri un mare număr de naraţiuni secundare şi de
reflecţii metatextuale. Articulat în jurul unei polifonii
de voci narative, romanul se doreşte a fi
„palimpsestul unui manuscrit regăsit12”. Un
metanarator anonim, piemontez, din secolul XX
pretinde că reface povestea unui tânăr și el tot
piemontez, din secolul al XVII-lea. Naufragiat pe un
vas, acesta din urmă îi scrie misive Doamnei sale

Procedeu intruziv, metalepsa provoacă o
întrepătrundere a nivelelor narative (închiderile care
despart lumea reală de lumea ficţiunii par să dispară),
ceea ce poate avea asupra cititoturului un efect
similar celui de punere în abis (surpriză, uimire,
ameţeală, pierderea reperelor etc.). Descrisă de către
Gérard Genette „intruziune15“ a instanţei narative
extradiegetice în universul diegetic sau intruziune a
personajului diegetic în universul metadiegetic şi
invers, metalepsa este un eveniment neaşteptat care
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în inima vârtejului nesfârșit de lumi, unele infinit de
mici, iar altele infinit de mari.

surprinde prin caracterul său de anomalie. Dorrit
Cohn16 aprofundează analiza lui Genette şi face și
mai multă lumină asupra acestui fenomen textual
transgresiv. Ea introduce o distincţie între metalepsa
exterioară şi metalepsa interioară.

„… Roberto învățase să vadă universul lumesc ca
pe o nesigură urzeală de enigme, în spatele căreia nu
mai stătea nici un Autor; sau dacă era verunul, părea
pierdut în a se recupera pe sine din perspective
nenumărate19“.

Manifestându-se la nivelul discursului sub forma
unui enunţ care urmăreşte violarea principiului
verosimilităţii, metalepsa exterioară este rezultatul
intervenţiei unui narator extradiegetic care pătrunde
brusc în universul diegetic. Încă şi mai spectaculoasă
este metalepsa internă care se produce între două sau
mai multe niveluri ale povestirii: între o povestire
principală şi o întâmplare secundară ori între o
întâmplare secundară şi o alta terţiară, etc.
Fragmentul în care Ferrante apare pe Daphne este
ilustrativ pentru acest al doilea tip de metalepsă:

Lectura acestui fragment în care lumea lui
Roberto este văzută de el însuşi ca o pânză, țesătură,
„urzeală“ de „enigme“, realizată de un Autor, absent
din creaţia sa, produce o ingenioasă formă de punere
în abis a instanţelor narative din roman, ceea ce
scoate în evidenţă hiperstructurarea Operei. În
calitate de Autor, Roberto este Absent din lumea
personajelor sale, precum este și metanaratoul
(Autorul implicit al Insulei din ziua de ieri). Autor
absent din lumea pe care o creează (lumea romanului
lui Ferrante), naufragiatul nostru caută în permanenţă
„să se reclădească pe sine însuşi plecând de la prea
multe perspective“, aşa cum era cerut de „gândirea
liberă“ a vremii. Absenţa lui îl determină pe Ferrante
să părăsească „Ţara Romanelor“ și să plece în
căutarea demiurgului său. De îndată ce ajunge pe
„insula din ziua de ieri“ (situată în apropierea locului
unde se află Daphne), Ferrante săvârşeşte o mare
greşeală care modifică scenariul planului divin al
salvării lumii: îl ucide pe Iuda chiar înainte ca acesta
să îl vândă pe Hristos; îl răpeşte pe Mântuitor pentru
a-l scăpa pe de Patimi şi astfel schimbă Istoria. Pentru
a-şi îndrepta greşeala, Roberto decide să comită un
„fratricid“. La bordul vasului se dă o luptă. Datorită
tehnicilor ingenioase învăţate de la Saint-Savin,
răpitorul lui Mesia este ucis şi eliminat din lumea
„reală“ a lui Roberto:

„ “Ferrante!” strigase Roberto.
“Eu în personă, frate dragă. Eu, care, în timp ce
tu dădeai din mâini ca un câine sau ca o broască, pe
cealaltă coastă a insulei îmi regăseam corabia mea,
ridicam pânzele în lunga-mi joie sfântă către
Ierusalim, aflându-l pe celălalt Iuda gata pregătit să
trădeze și-l spânzurasem de un smochin,
împiedicându-l să-l predea pe Fiul Omului Fiilor
Beznei, pătrundeam îm Grădina Măslinilor cu
credincioșii mei și îl răpeam pe Domnul nostru,
sustrăgându-l Calvarului! Iar acum tu, eu, noi toți
trăim într-o lume ce n-a fost niciodată mântuită”17“.
Deghizat în călugăr, Ferrante apare pe Daphne.
Cum se face că acest frate fictiv reuşeşte să treacă
dincolo de limitele lumii sale, croindu-și drum spre
lumea neficţională a lui Roberto? Vizita sa este
izbitor de neaşteptată atât pentru Roberto cât și pentru
cititor deoarece Ferrante este o fiinţă imaginară. Prin
forţa mentală a „Creatorului“, acesta dobândeşte
suficientă vitalitate pentru a pătrunde în universul
auctorial. Vine pentru a se plânge şi pentru a cere să
îi fie curmate zilele petrecute în întregime torturat de
sentimente de ranchiună:

„ Tocmai când îl chema în ajutor pe Astarot,
Intrusul (fiind acum un intrus și în planurile
Providenței) se oferi fără să vrea Loviturii
Pescărușului. Sau poate că așa vroia ca să pună capăt
visului aceluia fără cap și coadă20“.

„“Am avut un singur tată și o singură mamă,
anume mintea ta găunoasă”, zise Ferrante cu un surâs
trist. “Tu m-ai învățat doar să urăsc. Crezi oare că miai făcut un mare hatâr, dându-mi viață numai pentru
ca în Țara Romanelor a ta să-l întruchipez pe Cel
Bănuit? Atâta timp cât tu vei fi viu, ca să gândești
despre mine ceea ce eu însumi trebuie să gândesc, nu
voi înceta să mă disprețuiesc. Așadar, fie că mă ucizi
tu sau te ucid eu, sfârșitul e același. Haidem”18“.

Dacă despre relatarea viziunii lui Ferrante se
spune că este „plăsmuire“ a metanaratorului, lărgind
cadrul, ne dăm seama că acest exemplu de metalepsă
(reprezentată de apariția lui Ferrante în lumea lui
Roberto) este inclus în miezul unei relatări onirice.
Ea nu este decât una dintre numeroasele viziuni pe
care le are personajul suferind (cu câteva zile mai
înainte înotase în apropierea barierei de corali și
fusese atacat de un „Peşte Piatră“). Durerea rănilor şi
veninul peştelui îi provoacă o sinergie de halucinaţii
vizuale, auditive, tactile etc.

Preţul de plătit pentru a se elibera este deci
moartea, fie a lui, fie a Autorului. Adevărat fiu al
secolului său, tânărul Roberto de la Griva vede
universul uman ca pe o lume oarecare, aflată undeva

Ce face Roberto în visul său după ce se
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Primul dintre aceste episoade este povestit la
sfârşitul celui de-al cincilea capitol al romanului.
Intitulat după celebra creaţie din secolului al XVIIlea, Labirintul lumii de Komensky, acest capitol
conţine o primă intruziune a lui Ferrante în lumea lui
Roberto. Într-o seară, în timp ce se plimba într-o aripă
mai puţin locuită a castelului, piemontezul nostru
zăreşte o imagine într-o „oglindă acoperită de
mizerie“. Apropiindu-se de ea, se zăreşte pe el însuşi
în haine după moda spaniolă şi cu părul strâns într-o
plasă. Şi mai ciudat este faptul că, la un moment dat,
acest el însuşi pe care i-l arăta oglinda, nu mai rămâne
în faţa lui, ci dispare într-o parte. Roberto îşi dă
seama apoi că nu era vorba despre o oglindă, ci
despre o fereastră cu ochiuri de geam prăfuită, care
dădea spre o pantă de pe care se cobora pe o scară în
curte. Îşi dă seama că nu se văzuse pe sine. Era aşadar
un alt om, care îi semăna, şi cărui îi pierde urma. Are
instantaneu gândul că este vorba de Ferrante. Roberto
se gândeşte atunci că acest frate infam îl urmărise la
Casale şi profitase de avantajele oferite de război în
timp ce el şi ceilalţi îşi riscau vieţile în luptă. Acest
incident trăit în labirintul castelului trebuie pus în
legătură cu două alte apariţii ale lui Ferrante. Prima
este anterioară, căci se petrecuse în copilăria lui la
Montferrat (povestea micului pom fructifer doborât,
povestită în al doilea capitol), iar a doua are loc
ulterior: este vorba despre cea de pe vas.

debarasează de Ferrante, dublul „Intrus“ (în viaţa
creatorului său uman şi în planurile Creatorului
celest)? Cu pumnalul lui Ferrante îşi confecţionează
un vas zburător cu ajutorul căruia reuşeşte să ajungă
pe insulă, de unde, după contemplarea „extatică“ a
Porumbiţei (pentru el simbol al Mântuitorului), se
înalţă în zbor deasupra Pământului şi Lunii. Pe tărâm
selenar, Porumbiţa ia forma Doamnei sale iubite.
Această metamorfoză este atât de spectaculoasă încât
metanaratorul simte nevoia să facă câteva precizări
suplimentare:
„N-om fi căutat noi, mărturisesc, coerență și
verosimilitate în tot ce am relatat până aici, pentru că
era vorba de coșmarul cuiva ce suferea otrăvit de un
Pește-Piatră. Însă ceea ce mă grăbesc să relatez acum
întrece toate așteptările noastre. Mintea sai inima lui
Roberto sau, în orice caz, acea vis imaginativa a lui,
erau gata să urzească o metamorfoză nelegiuită: pe
lună el se vedea acum nu cu Domnul, ci cu Doamna,
cu Lilia cea în sfârșit răpită de Ferrante21“.
Într-un cadru selenar pitoresc, îndrăgostitul nostru
trăieşte în sfârşit extazul trupesc de pe urma căruia
până atunci nu profitase decât ingratul său frate.
După acest episod intens la nivel de emoţii, suferidul
se trezeşte din cauza scăderii febrei, „complicea“ sa
necunoscătoare a legilor romaneşti:
„Numai atunci Roberto, a cărui febră pesemne
dădea înapoi, își reveni în fire, rămânând însă afectat
de ceea ce trăise, așa cum se-întâmplă după un somn
ce ne lasă, nu numai cu sufletul, dar și cu trupul
tulburat.

Reconstituite de către metanarator, episoadele
războiului de la Casale sunt de mare importanţă
pentru înţelegerea mizelor narative. Între capitolele
al doilea şi al cincisprezecelea defilează sub privirea
cititorului personaje şi scene de război ori de
galanterie. Toate aceste paisprezece capitole sunt
analepse destinate să insereze treptat o „poveste
paralelă24“ şi prin urmare, să introducă o naraţiune
secundară care este aproape întotdeauna în legătură
cu una sau mai multe povestiri de la nivelul diegetic
şi/sau intradiegetic. Astfel, istorisirile celor trei
debarcări ale fratelui imaginar au loc cu ocazia
flashback-ului din trecutul personajului, în timp ce
ultimul se manifestă ca parte a unei halucinaţii.

Nu știa dacă să plângă de fericire pentru iubireai regăsită sau de remușcare pentru că răsturnase - cu
febra-i complice, care nu cunoaște regulile Genurilor
- Epopeea-i sacră într-o Comedie Libertină22“ .
Trezindu-se din starea halucinatorie, Roberto îşi
recapătă raţiunea şi se învinovăţeşte pentru actele
pasionale:
„Momentul acela, își spunea el, mă va costa cu
adevărat infernul pentru că nu sunt, bineînțeles, mai
bun, nici decât Ferrante, nici decât Iuda – mai mult,
eu nu sunt altul decât Ferrante și n-am făcut
altceva până acum decât să profit de răutatea lui ca
să visez că am făcut ceea ce lașitatea mea m-a
împiedicat întotdeauna să fac23“.

„Un pas înainte, trei paşi înapoi“ este, după
afirmaţia romancierului, metoda folosită pentru a
spune povestea acestui om unic pe pământ, naufragiat
pe o ambarcațiune pustie. Peripeţiile trăite la bordul
lui Daphne alternează cu experienţe tumultoase de
odinioară. La începutul celui de-al optulea capitol,
metanaratorul se vede obligat să clarifice ordinea
narativă şi jocul de oglinzi între prezentul şi trecutul
diegezei. De altfel, în acest capitol intitulat „Doctrina
curioasă a Spiritelor ilustre ale acelei Vremi“ (titlul
cărţii iezuitului François Garasse, faimosul duşman
al libertinilor), unde se povesteşte despre prietenia
dintre Roberto şi Saint-Savin (un ofiţer francez de o

Că Ferrante este dublul său psihologic, SaintSavin i-o demonstrase deja la Casale. Să ne
întoarcem în timp, în vremea asediului oraşului
Casale unde două episoade au influenţat atât clivajul
identitar al personajului cât şi călătoria lui interioară
pe lună.
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mare elocvenţă şi libertate de gândire, la fel de meşter
în mânuitul cuvântului pe cât era la mânuitul sabiei),
se regăseşte prototipul călătoriei selenare. Acesta din
urmă îi mărturisea într-o zi lui Roberto că ar dori „să
scrie romane“, cum era la modă, în vremea aceea, în
ţara lui. La rândul său, Roberto îi încredinţează lui
Saint-Savin secretul fratelui necunoscut care îl
obsedează. Mare maestru în arta povestirii, acesta din
urmă îi spune tânărului său prieten că a citit „prea
multe romane“. Apoi îi vorbeşte despre importanţa
unui „Frate Inamic“ într-un „Roman“, iar textul
romanului lui Eco se reflectează pe el însuși, atunci
când cele două personaje vorbesc despre rolul
„dublului“ în scriitura ficțională. Pledoarie ce
furnizează o punere în abis, care, deși se produce la
nivelul diegezei, reflectă atât nivelul intradiegetic
(acela unde se scrie « Romanul lui Ferrante) cât și
nivelul metadiegetic (acela al punerii în scenă a
principiilor poeticii romanești). Strălucit orator,
personajul Saint-Savin, îi demonstrează lui Roberto
importanța covârșitoare a unei dublu (viclean,
urâcios, detestabil) în miezul intrigii unei ficțiuni.
Prin sentimentele de puternică antipatie pe care
acesta le provoacă cititorului, se pune în mișcare una
din rotițele mecanismului plăcerii estetice. Apoi,
denunță inexistența acestui frate vitreg în viața reală
a tânărului său prieten. Ferrante nu poate să fie deci
decât un substitut:

ianuarie 2020

Ca și personajele din Numele trandafirului și din
Baudolino, protagoniștii din Insula din ziua de ieri
își pun problema vidului și a infinității lumilor.
Specialist al epocii medievale, Umberto Eco dorește
să transmită faptul că în Evul Mediu viziunea
pluridimensională a gânditorilor greci a supraviețuit,
în pofida eforturilor de eradicare depuse de Biserica
catolică.
Metalepsa (sau libera circulație între lumi) este
deci unul din semnele „revoltei“ autorilor din secolul
al XVII-lea, doritori să taie firul tradiției și
constrângerile adiacente.
De aceea artiștii epocii baroce favorizează
imaginarul, fantezia, invențiile și caută neîncetat să
uimească, să provoace surprize. Punerea în abis și
metalepsa sunt tehnici privilegiate la vremea
respectivă. Prin folosirea lor se urmărea sporirea
imaginației spectatorilor sau cititorilor și conducerea
lor spre viziuni îndrăznețe, de neconceput mai
înainte26. Arta barocă se inspiră din descoperirile
științifice (ale lui Kepler și ale lui Galilei, de
exemplu), care răstoarnă concepția unui univers
imobil și centrat asupra Terrei. Autori precum
Fontanelle sau Savinien de Cyrano de Bergerac,
refuză geocentrismul și antropomorfismul,
declamând infinitatea universului, pluralitatea
lumilor și imaginează călătorii fabuloase în lumea
de dincolo, pe Lună sau pe Soare. Idei pe care le
regăsim în lumea lui Roberto de la Griva.
Transformat în personaj de ficțiune, creatorul operei
Estats et Empires de la Lune (Statele și imperiile
Lunii) îl inițiază pe Roberto în arta „gândirii libere“.
Saint-Savin, nu fiind nimeni altul decât Cyrano,
marele maestru al armelor.

„...Ferrante ține locul temerilor și gândurilor de
care te rușinezi. Adeseori oamenii, ca să nu-și pună
lor înșile că sunt autorii destinului lor, văd acest
destin ca pe un roman, pus în mișcare de un autor
închipuit și netrebnic25“.
Aceste rânduri arată prezența unei reflecții asupra
ficțiunii ca lume posibilă în care un narator, condus
de dorințe nemărturisite ajunge să scrie o ficțiune
autobiografică. A scrie înseamnă a deveni una cu
scriitura, pare că vor să ne învețe personajele acestui
„roman în roman“, cum l-ar fi numit André Gide.

Paginile unde se povestește instruirea tânărului
piemontez în două arte foarte la modă în acea epocă :
arta spadei și arta de a scrie scrisori, sunt încărcate
de vivacitate, de finețe, de exces pasional și de umor.
Pasional, dar în același timp lucid și critic, SaintSavin îi dezvăluie lui Roberto tainele ticluirii unei
scrisori-poem, învățându-l să nu confunde arta cu
iubirea.

Recurgerea în Insula din ziua de ieri la două
procedee de nivelare și de transgresiune a
frontierelor nivelelor narative precum punerea în abis
și metalepsa, se înscrie în strategia de creație a
romancierului Eco, care, fidel principiului adevărului
referențial, își construiește povestirea în conformitate
cu producțiile artistice baroce. Ca atare, făurește un
„obiect estetic“ având o mutitudine de fațete și printre
pliurile căruia cititorul zărește infinitatea lumilor și a
posibilităților. Scriitorul a dorit să aducă un omagiu
gândirii acestei epoci care sărbătorea moartea
cosmosului închis, lăsat moștenire de Evul Mediu,
care s-a grăbit să uite înspăimântătoarea viziune
antică a filozofilor atomiști.

Scrisorile naufragiatului către Doamnă au și ele
un dublu la nivel intradiegetic. Mai întâi în
scrisoarea-model, din capitolul intitulat „Pasiunile
sufletului“ (trimitere la titlul cărții lui Descartes), pe
care Saint-Savin i-o dictează la Casale pentru Anna
Maria Novareza, frumoasa țărăncuță de care se
îndrăgostise Roberto. Apoi vedem că în „Romanul
lui Ferrante“, Roberto îl face pe Ferrante să-i scrie
Liliei și este uimit de faptul că ingratul frate folosește
aceleași cuvinte și metafore ca și el.
Exemplele de doublete narative sunt însă mult
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prea multe ca să putem vorbi aici despre fiecare în
parte. Totul în roman pare să aibă un omonim și
aceasta deoarece romancierul Eco a dorit ca universul
Insulei sale să fie construit, întocmai ca și operele
baroce, pe o poetică a oglinzilor.
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Manual y Arte de Prudencia, pe care o regăsim de
altfel în titlul celui de-al unsprezecelea capitol al
romanului lui Eco.
8
Insula zilei de ieri, p. 233.
9
Locus citandi.
10
Loc. cit.
11
Ibidem, p. 235.
12
Ibidem, p. 235; în repetare rânduri metanaratorul
afirmă, că opera pe care o citim derivă dintr-o operă
precedentă : „hârtiile“ lui Roberto de la Griva.
13
Spirit ludic și enciclopedic romancierului Eco timite
cititorul la Robert Merle, autorul romanului de
aventuri Insula (1962), unde se povestesc aventurile
legendarului căpitan Bligh și răsmelița de pe vasul
Bounty, menționată de metanarator spre finele
romanului (pp. 505-506).
14
Klaus Meyer-Minnemann și Sabine Schlickers,
„Punerea în abis în naratologie“, articol publicat în
lucrarea Narratologies contemporaines. Approches
nouvelles pour la théorie et l’analyse du récit,
coordonatori John Pier și Francis Berthelot, Éditions
des archives contemporaines, Paris, 2010, p. 91.
15
Gérard Genette, Discours du récit, Seuil, Paris,
1972, pp. 243-246.
16
Cohn Dorrit, „Métalepse et mise en abyme“, în
Métalepses : entorses au pacte de la représentation.
Actes du colloque sur la « Métalepse », coordonatori
John Pier și Jean-Marie Schaeffer, Éditions de
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris, 2005, pp. 121-130.
17
Insula din ziua de ieri, pp. 457-458.
18
Ibidem, p. 458.
19
Ibidem, p. 149.
20
Ibidem, p. 459.
21
Ibidem, p. 461.
22
Loc.cit.
23
Ibidem p. 462.
24
„poveste paralelă“ este termenul folosit de Umberto
Eco cu privire la structurarea narativă a romanului
Cimitirul din Praga, în interviul « Vérités et
Mensonges à l’heure digitale » (disponibil pe
youtube).
25
Insula din ziua de ieri, p. 87.
26
Despre procedeul punerii în abis în operele
secolului al 17-lea recomandăm lectura articolului
Zaiser Rainer, « La mise en abyme au dix-septième
siècle : récit spéculaire et métanarration dans les
romans de Sorel, de Scarron et de Furetière », în
Formes et formations au dix-septième siècle, actes du
trente-septième congrès de la North American
Society for Seventeenth-Century French Literature,
University of South Carolina, Columbia, 2005, editat
de Buford Norman, GunterNarrVerlag, Tübingen,
2006, pp. 163-171.
27
Umberto Eco, Confesiunile unui tânăr romancier,
p. 19.
28
Ibidem, p. 22.

Dar să nu încheiem fără să spunem că în lumea
Insulei din ziua de ieri nimic nu e lăsat la voia
întâmplării. Atât timpul cât și spațiul sunt bine
calculate, bine gândite de către autor, care nu numai
că a studiat perioada secolului al XVII-lea, ci, vrând
să asigure un decor perfect veridic a „călătorit în
mările Sudului, exact în locația geografică unde se
desfășoară acțiunea romanului, pentru a observa
culorile apei și ale cerului la diferite ore din zi și
nuanțele peștilor și coralilor27“. Precizia pentru detalii
și gustul pentru verosimilitate sunt două din calitățile
romancierului Umberto Eco, care l-au determinat să
deseneze o diagramă cu planul general al corabiei,
așa cum pentru primul său roman, Numele
trandafirului, întocmise un plan detaliat a mănăstirii,
care apare în carte. Între paginile celui de-al treilea
roman nu figurează însă nici o hartă. Iată care sunt
motivele pentru care planurile nu au fost incluse în
carte: „...în cazul Insulei, am vrut să-l fac pe cititor
să se simtă dezorientat – la fel ca eroul meu, căruia îi
este imposibil să-și găsească drumul prin labiritul
acelei nave, explorările lui având cel mai adesea loc
după generoase libații alcoolice. De aceea, a fost
necesar să alimentez starea de dezorientare a
cititorului, căutând în același timp să-mi păstrez
claritatea ideilor proprii – prin referirea constantă, așa
cum am mai spus, la spații care fuseseră calculate
până la ultimul milimetru28“.

Umberto Eco, Confesiunile unui tânăr romancier,
trad. Ioana Gagea, Editura Polirom, 2011, p. 28.
2
Despre pasionanta căutare a personajelor din acest
roman a punctului fix și despre descoperirea
longitudinilor, recomandăm lectura cărții lui
Danielsson Ulf, La physique racontée aux poètes et
aux enfants (Fizica povestită poeților și copiilor),
trad. din suedeză în franceză de Anna Herbert de La
Portbarré, Editura Robert Laffont, Paris, 2009.
3
Umberto Eco, Insula din ziua de ieri, trad. de
Ștefania și Marin Mincu, Editura Pontica, Constanța,
1995, p. 20.
4
Ibidem p. 26.
5
Ibidem, pp. 22-23.
6
J. Rousset, La Littérature de l’âge baroque en
France, Editura José Corti, Paris, 1954, p. 232.
7
Este titlul operei lui Baltasar Graciàn, scriitor spaniol
iezuit, autorul mai multor opere devenite „manuale“
ale artei de a reuși în societate, precum este Oráculo
1
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Ioan Baba
CUNUNĂ ŞI BOTEZUL CU LAURI
După visul întruchipat cu Iisus Hristos
Deasupra soarelui în miez de zi
Lângă Roma s-a arătat un entrelacs
Care vibra ca un izvor de cruce divină
Dorinţă împănată cu stele
Era ca un semn epocal
Din predilecţia lui Leonardo da Vinci
Cu fire de mister şi har
Din tablourile lui Albrecht Dürer
Clipa în care Dragostea Credinţa şi Speranţa
Devenise oreligio licita
Intrarea creştină ca o cheie
Găsită pe capul cerului la Botezul Europei
Episcopii n-au mai fost decapitaţi
Apa roşie din râul Sava devenise ageasmă
Romanii scormoneau prundişul prin limanuri
În viile lui Probus
Ciopleau la stânci prin Alma Mons
Din grăunţele de aur făceau spirale
Împletite-n opt multipli şi culcaţi
În şnur de lanţ pentru cununa ca din basme
Forjată la Sirmium cu lauri
Pentru aureolatul Constantin cel Mare
Botezul lui creştinesc de la Rusalii
Sărbătoarea lanurilor coapte ca aurul
Pe monedele denar

PRINTRE GÂNDURI ÎNARIPATE
„Din loc nu m-am pornit
Dar sunt deja departe”
VASKO POPA

LA PRAGA PRIMĂVARA

Gândind încerc să mă ajung
O mână stă pe gânduri
Cealaltă e cu mine

Praga de aur a lui Bohumil Hrabal
Cu orologii şi bastioane
Cu arcurile de peste Vltava
Care primăvara sclipesc cu umbre alungite
Printre pescăruşii de opal
În oglindele apei şi-n verdele renaşterii

Zăresc prin ierburi crunte
O piatră-culme
Un cadran
Un poligon pentru repaos
Răgazul nu e
Nu intră în vâltoarea cugetului

În dosul uşilor seculare
Seara pe la ora 22
Senzaţiile se-ncuie în nucile de la mansarde
Iar la răsărit de soare alte edificii
Păstrează încremenite pâlnii pe faţade
Din vremea când

Contemplativ m-agăţ de gânduri
Iar gândurile înaripate
Traversează verdele şi albul poluat
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BUIMAC

Obuzele voiau să intre în muzee
Din faţa unui călăreţ pe cal de bronz
S-a înălţat morala sinistră a lui Jan Palach
Precum un verdict spre ochii lumii
Cu inima libertăţii agitată
Într-un ceas polivalent
Şi în balanţa dragostei cu barbaria pământeană

Eşti suprasolicitat de varii competenţe
Care au consideraţii
Pentru abonamentul la viaţă
Când fiscalii înzestraţi cu rapacitate
Îşi iau lumea-n cap

Studentul Palah a plecat să zboare
În vibraţiile de nemurire
Care răsună magnific printre degete de ploaie
Peste legendele oraşului
Ca simfonia a IX-a a lui Beethoven
La Praga în fiecare primăvară

Chitanţă după chitanţă
Pentru abonamentul răscumpărat
Apa rece şi cea călduţă
Calculul pentru curentul electric cosumat
Puterea angajată exprimată în kwh
Numărul Perioada Compensarea
Despăgubirea lunară
Impozitul general
Impozitul special
Taxa pentru numărul televizat
Taxa pentru şomaj
Decizia pentru impozitul pe avere
Decizia pentru impozitul pe aerul des/poluat
Impozit pe maşină
Pentru terenul din văzduh de la etaj
Taxe şi par-taxe
Impozite şi para-impozite

ICOANĂ DIN BALCANI
De o roată aridicată pe un pilon imaginar
În univers atârnă un carusel ultra-modern
Sub o singură bezmetică umbrelă
Cu sacrificii inutile
Sângerând
Istoria se clatină-n infern
Adio Dragă Adio viaţa mea sortită
Eu nu mai izbutesc să măsluiesc realul
Din interiorul casei ca să fac lumină
Nici stelele gonite şi scunse
Să le scot din plumburiul adăpost

Tragi linia cinstei pe ruşine
Deduci că eşti contribuabil european
Când ţi se impune o antepreţuire generală
Când luna precum caii devine fugară fugă
Iar tu baţi toaca în urechea surdă

Pe masa de joc a ulilor
Cu opulenţă generoasă
Lipsesc doar ouă roşii
Crucea şi apa cu miros de busuioc

Unde eşti lună ingrată
Vântul suflă
Cu amenzile usturătoare-n buzunare
Ca ţugul care trage prin măsele
De ce nu ai ouat mai mult
Nu-mi vine decât să-ţi fac
O ceremonie de sanctificare funerară
În starea asta de buimac

Singură icoana ta de pe perete
Ca îngerul apărător cu blânda ei tăcere
Inspiră un dor fierbinte
Priveşte-n marea mea de sete
Năzuind la fapte bune şi virtuţi
Cu pilde candide şi resimţite

La naiba viaţa săpuneala
Trăiască taxa mulgătoarea
Trăiască X-garhia isteaţa
Paradisele fiscale

Aici la mine în Balcani
Caruselul vremii ne-ncearcă fragilul echilibru
Non-sensul ne oferă anunţuri mortuare
Cadavre în furnale Statui orizontale
Trage doamne cu sabia dreptăţii
Frica aproapelui şi Răul să devină pradă
Stăpâneşte-ne în veacul care vine
Viaţa insolită şi Dorul cel Mare
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Stropit cu agheasmă pâine şi sare
La o agapă fără culpaşi
Sub un crepuscul de vrajă
Fie la stânga spre Brixel
Fie ciudat la dreapta spre Moscova

După măgarul bunicului
Pretutindeni am căutat altul
Tot aşa de fidel şi devotat
Ca un pudel
Care să imite oamenii buni Dar şi pe cei
Cu atuuri groteşti

Sperăm ca în tranziţia suprareală
Imperialii domni să mai dezbine
Binele şi pâinea de Rău şi neghină
Precum în rai aşa şi pe pământ
Deşi harta terestră a lumii
Rămâne imagine brodată cu sânge
Când durerile-nrămate ţipă din capete de oase
În oglinda spartă a unui capital turbat

În treacăt am văzut unul lângă Dubrovnik
Apoi patrupezi evocativi
Pe catedrala din Split
Curioşi măgari la Giotto şi Botticelli
Dürer şi Rembrandt
Şi un măgar fantastic la Chagal

MINOTAURI ÎN ZBOR

Sărmanii măgari de priviri agitaţi
Presimt în nechezatul lor
Din vremea onomatopeelor
Ne atenţionează
Precum că astăzi mai există fabuloşi
Măgari Naţionali ce seamănă dragonilor
Transformaţi în soi regimentar

Nu te mai poţi reîntoarce în trecut
Să-ndrepţi posibilităţile perimate
Îndrepţi creierul într-un zbor
Şi vezi că mai există un trecut
Viitorul care se mai poate înderpta

Unde-ar fi norocul
Ca toţi aceştia să devină naturali

Puţin timp va mai zbura încă
Şi-n visul lumii
Anii se vor metamorfoza în luni
Lunile vor fi denaturate-n zile
Zilele vor coborî - în ore
Orele-n secunde

De la Issus încoace
Nicio poveste fără măgarii imortalizaţi
Buni şi răbdători din fire
Cu ochii înfloriţi de legende
Ciulindu-şi parcă urechile
La nedreptăţile vremii Şi
Nechezându-ne gânduri latineşti

În mileniul trei
Întrezăreşti adevăruri transumane
Omul eliberat de rigorile cinetice
Admiră prin lumea divizată
Cum se perindă pe Terra
Minotauri supravegheaţi
Cu trei umbre-n spate

Amicus animae dimidium
(Prietenul este jumătate de suflet)

VISUL BRODAT PE HARTA
EUROPEI

Frica multiplicării dilată pupila
Fiinţele inhibă starea
Îngândurate de naşterea propriu-zisă
Într-o idee ca la Dionysos față de Ariadne
Mare-i nevoia de dragoste
Fie chiar pe o insulă pustie dar fertilă

Prof. dr. Viorel Roman
Obştea a treia de jos
Cu plaga-n spinare
Flămândă Desculţă Setoasă
Tot urcă în sus

Pentru că ne ivim într-un chiot
Și ne-ascundem într-o jale

Soarta şi-o poartă tatuată
Cu spini pe tabanuri
Dulce ca sarea şi oţetul pe rană
Iute ca mierea din sora soarelui nudă
Tânjind spre frumosul fără obuze
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TESTAMENT APOCALIPTIC

Din umbra tocită de mizerii
Ca o piatră eponimă
Eul-Eu s-a aruncat de pe pilon
Formând cercuri de apă la noua rădăcină

Tiptil se mişcă plăcile tectonice globale
Aşa cum pe furiş ne cresc unghiile
Iar coafori şi coafeze ca noii Cristobalii
I-au foarfeca lui Noe
Şi-n loc de păr ei decupează terestrele maluri

Dintr-un punct ce creşte în inele
Cuvântul magic
Învergat cu o mantie hristiană
Navigheză-n timp
Pe râul circular Spre-o altă vreme
Iar Eul-Tu se transfigurează
Din cerc în cerc în Eul-Noi
Urcând în forma lui supremă

Harta rămâne lipsită de busolă
Şi bucăţile se busculează
În alte câmpuri magnetice
Australia alunecă în stânga
Făcând o punte cu India şi Africa
Lumea a treia în sus spre centrul Europei
Africa o ia la fugă-n stânga spre Havana
Americile plutesc spre Rusia şi China
Patagonia spre Scandinavia
Apele încep să clocotească
Oceanele devin enorme

Atunci când vântul bate
Crucea se învârte-n roata fără spiţe
Iar în oglinda lumii
În oglinda apei
Clipa de Acolo mişcă punctu-n vremea
Care urcă Aici
Să re/înceapă infinitul la lumină
În formă de spirală

Cu milioanele de ani imaginari
Paleomagnetismul cu plăci dezorientate
Apare-ntr-o oglindă cu văi şi munţi
În străfunduri de gheţare
Se profilează ca Proxima Pangaea

AŞA ESTE - VICEVERSA

Deducem că viaţa este o navigaţie
Printre dragoni cu trăsnete din cercul magic
Când omul în verigi de milenii
Însoţit de soarele ce se îneacă în oceane
Caută o barcă pentru civilizaţie
Un leagăn O luntre solară
Sau e sortit la barca lui Caron

Poetul îşi căleşte cuvintele ca fierarul
Ce-i potcoveşte numai
Pe cei care nu se potcovesc singuri
Întrebarea bizară este
Dacă Poetul-potcovarul
Se potcoveşte pe sine sau nu

Văd lumea cu mâna stângă ridicată
În dreapta o cruce cu ansă
Sortită să traverseze prin gherdapuri subterane
Căutând la turnuri de biserici şi pangare
Fără ramura de măslin din Arca lui Noe
Doar un porumbel ce sângerează
În Noul Testament al Lumii

Dacă se potcoveşte
Deduc că nu face parte
Din herghelia celor care nu se potcovesc
De vreme ce nu se potcoveşte
Atunci face parte Din mulţimea
Celor care nu se potcovesc singuri
Atunci ce mai sunt eu
Călindu-mi singur poemele
Între un Sens şi Non Sens

SPIRALA CERCULUI
rea V-a

”...totul se-nvrte ca şi-n ziua cea dintâi”
MIHAI EMINESCU, variantă din Scrisoa-

Ciudată enunţare
Şi când spun una
Şi când spun alta
Eu mint şi nu mint deloc
Aşa este

Mi-au învârtit Sinele o viaţă
Într-un cerc
Ce atârna ca Ixion pe crucea morii
Întâmpinând vânturile
Care suflau peste cuvânt ca o durere
Din punctele majore

Ş-atunci la ce-aş mai sta
Degeaba la coadă
La potcovit
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Traian Vasilcau
***
În Serbia nu am fost niciodată,
Deși-am cîntat-o-n versuri ca un bard,
Dar azi la telefon mi-a spus o fată
Că plouă cu mirări în Novi Sad.
Am ascultat-o vreme-ndelungată,
Lăsînd-o să vorbească numai ea.
Ce glas avea! O taină parfumată
Între noi doi mai mare se făcea!
Fata n-avea cusur, era curată
Ca fulgii zărilor ce-n vis îmi cad,
Și de pe buzele-i aflai îndată
Cum plouă cu mirări în Novi Sad.

De Înviere

Și, vai, prin ploaia ceea, dezbrăcată
De orișice păcat, urît și greu,
Fugea, vorbind la telefon o fată
Cu cel ce-o asculta, plîngînd mereu.

Pentru Maria Marina Nimerenco
La Parma numai cucul îi lipsește.
Are de toate: pîine și sălaș,
Dar din a Viișoarei moștenire
Doar cucul îi lipsește în oraș.

30 ianuarie 2020

Deschide geamul: nu-i aude glasul.
Deschide ușa: liniște-i în nuc.
I-ar cînta sufletul în dimineață
De-ar auzi al satului ei cuc.

O mînă de văzduh
Poetului George Vulturescu

Ar da și bani, și-o parte din tăcere
Celui care-ar putea, prin timp ecou,
Să-i dăruiască pasărea de-acasă,
S-o năvălească taina ei din nou!

Aștept ninsoarea ca pe-un testament,
Pe care să-l aprobe Dumnezeu.
La toată goana lumilor absent,
Să trec prin neaua destrămării eu.

Un cuc, în geam bătîndu-i cu iubire.
Un cuc, să-i spună, grav și repetat,
Că Viișoara i-a trimis scrisoare,
Să știe că din morți a înviat!

Aștept, ca un copil, printre nămeți
Să cad, și-n viscolirea fără capăt
O mînă de văzduh, ce n-o vedeți,
Să-mi deseneze schituri fără lacăt.

2 februarie 2020

O, Doamne, dăruindu-mi îndurare,
Cînd voi vrea să apun, să nu-ntîrzii
Pe umeri să mă duci la Satu Mare,
Să mă învulturesc de poezii!

***

28-29 ianuarie 2020,
Chișinău

Îmi spui să fac ce vreau cu clipa cea.
Dar cum s-arunc la coș iubirea ta?
Îți iau scrisorile, la piept le-așez,
Le pun sub pernă și-atunci te visez.
Și-n zori, cînd din poveste mă trezesc,
Mă-ntreb de ce, cînd ești, nu te găsesc?
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Știind că decît dînsa nu-i nimeni mai frumoasă.
Chiar dacă spun vecinii că ea-i urgia lumii!
Chiar dacă pomii Vieții sunt tot mai des ai humii!

Să dăm anii înapoi,
Să mai fim odată Noi.
Eu—tăcere, tu—tăcere,
Împăcați c-o mîngîiere.

14 ianuarie 2020

Să dăm plînsul vîntului,
Apelor, pămîntului.
Eu—tăcere, tu—tăcere,
Înveliți c-o mîngîiere.

***
O părăsire-a harurilor umple
Inima care ieri nădăjduia.
Mîndritu-m-am. Și azi ispita grea
Mă-mbrățișează!

Să dăm tainei orice gînd,
Cu lăstuni pe răni umblînd.
Eu—tăcere, tu—tăcere,
Coperiți c-o mîngîiere.

Potirul lacrimilor iar îl beau.
—-Răbdare!—zice-un înger. —-Poți răbda!
Mîndritu-m-am. Și azi ispita grea
Mă-mbrățișează!

A Celui ce ne-a adus
Din Tăcerea Lui de Sus!

Sporește sufletul. Și mîngîierea.
Și harurile vin cu prima stea.
Mîndritu-m-am. Și azi ispita grea
Mă-mbrățișează.

20 decembne 2019

Cîntare ei

Statuie a păcatului mi-i clipa.
De ce nu o dărîm? De ce-s în ea?
Mîndritu-m-am. Și azi ispita grea
Mă-mbrățișează!

La mine vine zilnic și îmi aduce-o pîine.
Cînd o întreb de nume, ea-mi zice: “Vin și mîine”.
Vecinii spun că-i moartea, eu însă cred că-i Viața,
Pentru că-mi îndulcește cu ochii dimineața.
Cu gura ei de crinuri, cînd fruntea mi-o sărută,
M-alung din orice boală c-o vrere absolută.
Alerg ca iedul oacheș prin luncile uimirii,
Știind că ea m-așteaptă în brațele iubirii.

6-7 ianuarie 2020

Noi nu semănăm cu el

La mine vine zilnic și apă îmi aduce.
Îmi zice:”Fă metanii. Cuprinde sfînta Cruce”.
Vecinii spun că-i doamna cu coasa în spinare,
Eu însă cred că-i Viața, tot mai netrecătoare.
Cu chipul ei mă-nvie, cu mersul—-mă îmbată,
Sub tălpile-i eu însumi las întristarea toată
Și-alerg cu ea de mînă, și-n zori și-n ceasul nopții,
Și-o țin cu mare grijă, să nu mi-o fure hoții.

Noi nu semănăm cu el.
Suntem rîvnitori de slava necreștinească.
Suntem nemiloși, hrăpăreți și zavistnici.
Noi nu vom refuza niciodată un ordin regal.
Noi trădăm orice și pe oricine
Numai să fim rebotezați: academicieni
Și doctori în toate științele lumii de iarbă.
Nouă ne place să dăm zilnic mîna cu busturile
noastre,
Instalate în școlile care ne glorifică numele,
În timp ce Dumnezeu ne mai suportă pe pămînt.

La mine vine zilnic. Din Mila Veșniciei
Mi-a transferat în suflet grădina Bucuriei.
Vecinii spun că-i semnul plecării sub țărînă,
Eu însă cred că-i Viața pe inima-mi stăpînă.
Ea-mi parfumează gîndul, ea-mi încălzește patul.
Ea-mi zice cînd se duce:”Te-nchină la Preanaltul”,
Și-n vis cînd mă atinge, dă-n floare busuiocul
Și taina lui mă ninge, de nu-mi mai găsesc locul.

Noi nu semănăm cu el.
Suntem neiubitori de aproapele,
Răspundem obligatoriu la ură cu o SupraUră,
Răspundem obligatoriu la o clevetire cu o
Răstignire,
La o dojană—-c-o Rană,
La un păcat—-cu o Ploaie de Pietre fără sfîrșit.

La mine vine zilnic și-mi dăruie întruna
O Dragoste, din care trăiesc și eu, și luna,
Și stelele, și vîntul, și clipele acele,
Cînd ea parcă lipsește din cînturile mele.
La pieptul ei mi-i bine, acolo-mi aflu casă,

Noi nu semănăm cu el.
Suntem Siluitorii Limbii Române,
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Vorbind-o fără măsură și noimă,
Îmbrăcînd-o în haine de împrumut,
Pe ea, ce ne este Împărăteasă, nu slugă!
Fugim de suferință
Și de Cruce,
De noi înșine fugim,
Uitînd că nu vom fi floare în Ceruri,
Dacă nu răbdăm o caznă trecătoare
Pentru o Viață de veci!

Mergem spre pierzare:
Eu, și tu, și alții.
Mergem spre pierzare.
Totu-i lămurit.
Lumea e-n gheșefturi,
Lumea e-n turbare,
Chefuiește-ntruna
Ca un troglodit.

Noi nu semănăm cu el.
Noi vindem Țara, avînd numai cuvinte denjurătură
Și de blestem pentru ea.
Noi suntem convinși că numai Banul fără muncă
Rămîne Măsurariul civilizației unui popor!

Lume fără noimă,
Doar petrecăreață,
Și cu minte creață,
Negîndind măcar.
Doar la jug și piață,
Doar la jug și piață,
Plus televizorul
Și-un răsplin pahar.

Noi nu semănăm cu el.
Noi huzurim, ca păgînii.
Ca Păgînii și punctum.
Suntem barbarii dintr-o haită care ne seamănă leit.
Suntem cu suflete mici,
Tot mai mici,
Ca niște fire de nisip, înghesuite în trupul jinduitor
de noi prăzi!

Judecă pe-oricine,
Ei să-i fie bine.
Se crede perfectă,
Precum alta nu-i.
Merge spre pierzare,
Crezînd că la nuntă.
Merge spre-nnecare
Lumea dracului!

Noi nu semănăm cu el.
Avem ochi, dar nu vedem că el este modelul nostru
iisusiac
În literatură,
Cel ce a fost mai întîi răstignit și apoi slăvit de
răstignitori
Și de urmașii urmașilor lui,
Daco-romani!

Lume în dojană,
Lume în prihană,
N-ai timp de icoană,
Nici de Dumnezeu.
Mergem spre pierzare:
Eu, și tu, și alții,
Iar de mîine fi-vom
Numai în muzeu!

Noi nu semănăm cu el.
Iubirea n-o trăim, ca nici o clipă măcar să nu ne
chinuim,
Ca de nimic să nu pătimim
Și tocmai de-aceea
Iarba cum crește să n-o mai auzim
Nici acum,
Nici în Eternitate!
Noi nu semănăm cu el,
Cu Mucenicul Mihai Eminescu!
15 ianuarie 2020
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Colaborează la revistele Contrafort, Literatura şi arta, Revista literară, Viaţa Basarabiei, Semn, Sud-Est (R. Moldova),
Teatrul Azi, Teatrul Românesc, Cronica, Dunărea de Jos (România).
Opera tipărită: A publicat volume de piese de teatru, nuvele, romane, dintre care, poezie: Poemele repaosului, poezie,
Edit. SIVIS S.R.L., Chişinău, 2001; Toamnele lui Adam, poezie, Editurile Artress, Augusta, Timişoara, 2004; Singur,
în 50 de poeme, poezie, Editura Timpul, România, 2010; Târziul, în 50 de poeme, poezie, Editura Princeps Edit,
România, 2011; Alunecarea din vis, poezie, Edit. „Lumina”, Chişinău, 2012; Femeie a târziului, Editura Prim,
Chişinău, 2013;Toamnele risipei lui Adam, OPERA OMNIA, POEZIE CONTEMPORANĂ, TIPOMOLDOVA, Iaşi,
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Premii:
Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru anul 2007, la compartimentul Literatura pentru copii, pentru volumul
Salvaţi capra lui Creangă! teatru pentru copii, Editura Prut-Internaţional, Chişinău.
Premiul 1, în cadrul Topului celor mai citite zece cărţi ale anului, ediţia 2011, pentru romanul Donjuan de mucava,
Editerra-Prim, Chişinău, 2011.
Premiu în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia 2013, pentru cartea Visuri cu Dumnezeu, proză
pentru copii, Editura Prut, Chişinău, 2013.
Premiu în cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia 2013, pentru romanul Donjuan, în derivă, Editerra-Prim,
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Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Membru al Uniunii Oamenilor de Teatru din Moldova.

creier în Repaus

înstrăinarea, luminile
Pur şi simplu: nu mai poţi ieşi din viaţa mea.
Cu toate că doreşti s-o faci în viecare zi,
C-am încetat de-un veac a ne iubi,
Căci inima de-acum nu ne este cum era.

În Repaus mi-e creierul. Neuronii lui
N-au, vlăguiţii, identitate, nici
O elementară disciplină de furnici –
În salina Târgu Ocna sunt ai nimănui.

Ca bozu,-n ea s-a strecurat o-nstrăinare.
Una mâncăcioasă de dimineţi şi de zori.
Şi spaimele mă rup, că până mori
Prizonieră îi vei fi fără scăpare.

Doctori ce mi-ar revigora creierul nu-s.
Hulpav, îi înghite neuronii haosul.
În imperiul său îi absoarbe Repausul.
Rege peste dânşii e – aşa-i cum v-am spus.

Dar, uite, că în viaţa mea tot mai rămâi...
Căci nu renunţi a-mi fi tot cea dintâi,
Tot mai rămâi, fantasmo, pur şi simplu.

Amarnică încurcătură. Penibilă situație.
De-a dreptul, e cea mai dificilă ecuație:
A² + B². S-o descifreze cine e-n stare?

Şi nu te-ajută deziluziile, nici timpul
Să stingi cu-nstrăinarea ta luminile
Altarului ce ne-a unit destinele...

Repausul mi l-a păpat tot, ca pe-o lumânare…
Dar e-o minciună! Îl revigorează fiorul-zeu
Din acest poem cu sărătură-al meu!...
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nedumerirea

leac pentru disperare

Îmbătrânesc mereu clipele când suntem în doi.
Şi nu-i nimic de făcut – aşa ni-e dat:
O nedumerire mută, de damnat
În anii-nzăpeziţi, să intre-acum în noi.

Ai rămas în camera cu-nsingurate două paturi,
Răstignită-n gol, ca şi în alte rânduri,
Cu o disperare mâncăcioasă-n gânduri,
Că nu poţi de ea să te mai saturi.

Şi să lucreze-n trunchiurile noastre,
Îngerii din creier hrănindu-i cu-amnezie,
Seminţe aruncând cu vrăjmăşie
În brazdele de dor ce le-aveam, albastre.

Las-o naibii disperare slută!
Ori nu simţi? De la-ncolţit de zi,
Inima-mi nu conteneşte a-ţi păzi
Inima-ţi de rele? Nu te-ajută?

O nedumerire a-ncolţit în noi, vâscoasă.
Vlăstarii ei scot an de an noi muguri
Şi floarea ei de boz e tot mai veninoasă.

De-i aşa, am s-o deschid mai largă,
Să încapi în ea cu disperarea-ntreagă,
Inima-mi să-i bea până la fund veninul.

Iar noi sântem din ce în ce mai singuri...
În clipele când şi nedumerirea, dânsa,
Încărunţeşte în nedumerire, plânsa.

Şi-atunci, când la amândoi, ah, tâmplele
Invada-le-va fără de milă crinul,
În locul disperării-ţi vor înflori luminile...

pasărea visurilor

tezaur neocrotit

Spuneam şi-n alt sonet: nu-i nimic de făcut:
Peste anii noştri cu meri înfloriţi,
Cernut-au toamne cu îngeri mâhniţi,
Încât şi pasărea visurilor noastre-a tăcut.

Dar am să ies eu din tine, fii sigură –
Un rug acoperit cu dezamăgiri şi stins,
Pe care tu, vicleano, l-ai aprins,
Şi-n universul ăsta vesel, vei rămâne singură.

A tăcut. Şi-a uitat cântecele, cică.
Şi-n codrul ei bolnav de gălbinare,
Izvorul a încărunţit de aşteptare
Să-l sorbi tu în căuşul palmei de furnică.

O, nu că primăverile n-au să te părăsească.
Şi ceru-ndrăgostitul va curge-n ochii tăi.
Şi verdele tot va renaşte-n văi,
Dar cine-aceste-odoare să le ocrotească?

Nu-i nimic de făcut. Doar tu dacă
Anii cu cireşi înfloriţi să-i întorci
C-un descântec din gura ta mică.

Căci pasărea şi mărul înflorit,
Până să ajungă-n ale tale irisuri,
Au fost păzite de ochiul meu vrăjit!

Şi îngerii, fără toamne, surâzători, să-i întorci.
Şi, neîncărunţite, izvoarele albastre.
Dar nu fără pasărea visurilor noastre...

La fel şi-albastrul din înalt, cu visuri…
Şi tot acest tezaur, rămas neocrotit,
Cum are să ajungă în trunchiu-ţi părăsit?

două enigme

cana singurătăţii

Peste noi s-a prăbuşit un mileniu. Şi altul
Ne striveşte cu-ale sale toamne gălbicioase.
Dar iubirea, ura, dac-au fost frumoase,
Poate s-o-nţeleagă doar El, Preaînaltul.

Rămânea-vei, fără mine, cu zestrele toate:
Cu cireşii noştri când se-nveşmântă-n miri,
Cu ploi morbide, greieri muţi – tot ce-n amintiri
Îl însenină şi-l sluţesc pe om până la moarte.

Căci până mai ieri ne-am iubit şi urât.
Şi nicio gură iscoditoare din lume
Nu va fi în stare niciodată a spune
Care hume cu simţuri iubesc şi urăsc atât.

În partea ta de cer, pe casa-ţi văduvită,
Soarele-şi va cerne, ca pe timpuri, argintul,
Dar a singurătate va boci pământul
Sub tălpile tale de ieduţă mâhnită.

Le-nţelege Domnul şi din vreme-n vreme,
Tot încearcă, blândul, să ne cheme
Într-un singur dor, cum ştie El, fără cuvinte.

Va cânta, poate, şi privighetoarea-n salcâmi.
Şi izvoarele golaşe vor fredona în fântâni
Melodii despre stele sărutându-le oglinda.

Ce folos din asta, mă-ntreabă, arsă, gura,
Dacă din aceste-enigme, două, învrăjbite,
Am rămas, încărunţiţii, doar cu una?

Dar sub geamul tău, când vor albi omături,
Nu două căni cu ceai îţi vor surâde-alături,
Ci una doar, a singurătăţii, osânda.
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John Webster
Diavolul alb
sau
Tragedia lui Paulo Giordano Ursini, Duce de Brachiano împreună cu viața și moartea Vittoriei Corombona,
vestita curtezană venețiană
Traducere, prezentare și note de Horia Gârbea
John Webster s-a născut la Londra în 1578 sau 1579, deci cu vreo trei luștri mai tîrziu decît Shakespeare
și n-a trăit mai mult decît acesta, murind probabil în 1630. A avut o educție bună, fiind fiul unui constructor
de vehicule: căruțe, trăsuri. Un exeget contemporan cu noi, Charles R. Forker, notează că tatăl lui ar fi fost
un echivalent în epocă al unor Henry Ford sau Walter Chrysler, fabricînd trebuincioasele mijloace de
transport. Începînd cu 1604 sau 1605, John Webster s-a dedicat teatrului, fiind, poate, pentru scurtă vreme
actor, apoi autor dramatic colaborator la piese de succes în epocă. A scris împreună cu numeroși dramaturgi
ai perioadei iacobite: Thomas Dekker, Anthony Munday, Thomas Middleton, Henry Chettle, Thomas
Heywood și Michael Dayton. În 1612, Webster scrie și publică primele piese compuse de unul singur,
considerate capodoperele sale, neegalate ulterior: Diavolul alb și Ducesa de Malfi. Diavolul alb s-a jucat în
acel an și a apărut într-o ediție in quarto.
Pentru prezenta traducere, am folosit ediția Bloomsbury din 2008, retipărită multiplu ulterior,
editoare fiind Christina Luckyj. Mulțumesc domnului profesor George Volceanov pentru că m-a îndemnat
să iau în considerare acest text și chiar mi-a dăruit volumul menționat.

Actul I

Privește îndărăt la viața ta:
Cel mai frumos domeniu, în trei ani,
L-ai dus de rîpă.
GASPARO:
Cei din jurul tău
Te-au înghițit ca leacul preparat
Dintr-o mumie2 și, cuprinși de scîrba
Acestui ingredient, acum vomită.
ANTONELLI: Din fazele cumplite-ale beției
Nu ți-a scăpat niciuna. Bogătași
Mai mari ca tine te-au numit „stăpîne”
Ca să te ciugulească de caviar3.
GASPARO: Ai dat ospețe unora cu ranguri Doar păsări Phoenix n-ați gustat la masă Iar ei, acum, rîd de ruina ta
Și spun că ești ca steaua căzătoare:
Țîșnită din pămînt să piară-n aer4.
ANTONELLI: Fac bancuri: c-ai venit pe lume din
Cutremur de pămînt, de-ai fost în stare
Să risipești domenii-așa bogate.
LEONARDO: Două găleți are fîntîna asta.
Stau ca să urce una ori cealaltă.
GASPARO: Dar cel mai rău: că ai comis aici,

Scena 11
Intră contele Lodovico, Antonelli și Gasparo.
LODOVICO: Eu în exil?
ANTONELLI: M-a întristat s-aud.
LODOVICO: Ha-ha! O, Democrit, întreaga lume
De zeii tăi ascultă: recompensa
Ca și pedeapsa curții-s de la ei.
Fortuna, fix o curvă: cînd îți dă,
Îți dă cu bucățica și, cînd ia,
Înhață cu grămada. Dacă ai
Dușmani de rang, așa e, bată-i Domnul.
Un lup îți pare lup doar cînd i-e foame
GASPARO: Dușmanii ăia toți au rang princiar.
LODOVICO: Să-i țină Dumnezeu. Cei ce-s tăiați
Felii de trăsnet, trăsnetul adoră.
ANTONELLI: Hai, domnule, pe drept ești
condamnat.
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În Roma, crime foarte sîngeroase,
De groază.
LEONARDO:
Sînt înțepături de purici.
De ce nu mi-au luat capul, de-i așa?
GASPARO: Legea se-aplică uneori treptat:
Nu stinge fapta-n sînge imediat,
Dacă pedeapsa mică te îndreaptă
Și te oprești la timp din reaua faptă5.
LEONARDO: Așa-i dar cum se face c-au scăpat
De-acest exil alți oameni importanți.
Ca Paulo Giordano de Orsini
Sau ducele Brachiano, ce stă-n Roma,
Și vrea ca, prin tertipuri de codoș,
Onoarea unei doamne s-o curvească Vittoria Corombona. Ea putea
Să-mi dea iertarea ducelui ușor,
Doar c-un sărut.
ANTONELLI: Să fii dintr-o bucată.
Nici pomii nu rodesc unde-au crescut,
Ci dacă-i muți. Parfumul încălzit
Miroase mai frumos. La fel, necazul
Scoate în față ce-i mai bun din om.
LODOVICO: Să mă slăbești cu alinări vopsite.
Le fac dantelă burta cu tăișul,
De-apuc să mă întorc.
GASPARO: Ei, domnule.
LODOVICO: Eu am răbdare. Am văzut cum unii
Se uită cu plăcere la călău,
Îi dau și bani nemernicului. Eu
Le mulțumesc ca nobili milostivi,
Dacă-mplinesc sentința imediat.
ANTONELLI: Drum bun, sînt sigur că vom reuși
Să-ți suspendăm sentința peste-un timp.
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Portretul apocrif al lui J. Webster

(Se aud trîmbițe.)
LODOVICO: Vă mulțumesc. Acesta-i mersul lumii.
Să țineți minte: cei de la putere
Vînd oile pe care le-au tăiat,
Dar după ce le-au tuns, neapărat.
Fiind tipărit pentru prima dată în 1612, originalul
nu este împărțit în acte și scene, ca și la alți autori
din epocă, ele fiind contribuții ulterioare ale
editorilor britanici.
2
Extractul sau zeama unei mumii sau a unui cadavru
era considerată un leac foarte eficient pentru orice
boală, dar era, desigur, foarte dezgustător.
3
În original called you master/ Only for caviar.
Traducerea anterioară este conform căreia Leonardo
e cel care își cheltuise moșiile pe caviar eronată.
4
În epocă, se considera că originea meteoriților este
terestră „pentru că în cer nu sînt pietre” și ei țîșnesc
din pămînt, ca o emanație malefică, pentru a arde în
atmosferă.
5
Catren rimat în original
1

(Ies.)
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Alexandru Zotta
Tucu Moro;anu - Pecetea poemelor nescrise
agresivitate fără precedent.
Cu o existență de durată transistorică mitul
rămâne singurul liman salvator al acestor valori
agresate de pragmatismul actual. Miturile reprezintă
un tezaur cultural permanent, definitoriu pentru
identitatea unei comunități și mai ales pentru
„nemurirea” ei, cum spune inspirat poetul. Savantul
canadian Northrop Frye demonstrează destul de
convingător că mitologia este cultura trecutului, iar
cultura este mitologia prezentului, iar Roger Bastide
observă că mișcarea miturilor se reduce la alternanța
ieșirilor din latență și intrărilor în manifestare.
Informatica și digitalizarea actuală, spre exemplu,
reprezintă o actualizare de proporții a vechiului mit
al lui Hermes.
Încărcată de „nemurire”, de valori existențiale,
etice și estetice, arca bucovineană este „trasă la
edec”, precum în tabloul lui Ilya Repin (Edecarii de
pe Volga) și scoasă de sub amenințarea unui timp
vrăjmaș de „o seminție mândră, nepereche”.
Elogiată și în volumele anterioare, seminția
făuritoare și salvatoare de valori de durată este
alcătuită în primul rând din păstori, care își transmit
din generație în generație misiuni de însemnătate
exemplară, transistorică. Între aceștia uncheșul
George Moroșanu încearcă „să presoare
Dumnezeirea peste neamul său,” deși acum „tot
mai puțini își poartă turmele prin iarba stelelor.”
Costan, bunicul care „săruta copita oilor șchioape”
și „doar pentru prunci și îngeri flămânzi s-ar
despărți de un miel” a ajuns acum „să-și reazeme
baltagul de cer”(Din acea stirpe). În singurătatea
lumii lui arhaice Baciul, figură reprezentativă a
păstorului tradițional, înzestrat pentru aceasta și cu
har poetic, sfârșește arzând odată cu întreaga lui
stână, dar primește moartea cu demnitate întrucât
„De anii nărăvași ferit în munte / cu potera
schimbărilor pe urme / A priceput că modru nu-i
să-nfrunte / destinul său și-al ultimelor turme” și
hotărăște să rămână solidar cu modul de viață
păstoresc și dincolo de moarte. (Baciul)
Figurilor de păstori li se alătură și gospodarii
localității, învestitură de renume în Bucovina cu
deosebire, care asigură temeinicia comunității.
Înjugați la carul mortuar al lui Badea Ghică boii se
opresc în fața crâșmei, gest ce imprimă ceremoniei
mortuare „un fast ciudat părând că-ncoroneză /
truda de-o viață-n arșiță și ger”. În fața acestui act
miraculos ce confirmă deopotrivă consacrara

„Și universu se restrânge parcă,
De-atîta nins văzduhu-i ostenit
Și toată Bucovina e o arcă
În legănare tandră către mit.
Ea duce tainele din vremea veche,
Cu datini smulse greu de la înec
Și-o seminție mândră, nepereche,
Ce-și trage nemurirea la edec.”
(O arcă – Bucovina)
Alveola intramontană în care este situat orășelul
patriarhal în care locuiește Tucu Moroșanu ar putea
alcătui un bun adăpost de agresivitatea timpului și
un suport potrivit pentru bucuriile statorniciei. Cu
toate acestea așezarea moldavă n-a fost și nu este,
mai cu seamă acum, scutită de imixtiunile agresive
ale civilizației. Le-a făcut față mai degrabă prin
dimensiunile ei modeste, care nu au concentrat în
conflictele consumate de-a lungul istoriei forțe de
mari dimensiuni. Adaptată condițiilor locului,
istoria nu a angajat aici prefaceri radicale acceptând
desfășurarea lor în ritmuri mai lente. Câtă vreme nau afectat tranșant civilizația preponderent
păstorească și forestieră schimbările intervenite au
permis o urbanizare treptată, susținută pe mica
industrie și pe avantajele comunicațiilor rutiere și
feroviare între provinciile istorice Moldova și
Transilvania. Poate că și excesele unor conflicte săși fi găsit detensionarea prin recursul la exodul lejer
în spațiile învecinate, aflate multă vreme sub
stăpâniri diferite. Dinspre acestea, reprezentând
civilizații și culturi ale marilor imperii, influențele
au fost receptate în aceleași ritmuri și dimensiuni
modeste, corectându-și una alteia excesele și
inadecvarea la valorile locale. Într-o oarecare
măsură condiția așezării devine sugestivă pentru
întregul spațiu bucovinean și nu este de mirare că un
poet al locului găsește una din cele mai potrivite
expresii metaforice ale acestei provincii istorice.
Esențial în această denumire a Bucovinei mi se pare
imaginea, cu rezonanță veterotestamentară, de arcă;
în „legănarea tandră către mit” aceasta poartă
„tainele din vremea veche / cu datini smulse greu de
la înec”, (O arcă - Bucovina), reprezentând
valorile de cultură și civilizație ale unui areal
tradițional constituit. Nevoia unui astfel de vehicol
se resimte cu deosebire în zilele noastre, când
civilizația și cultura tradițională a comunității
patriarhale sunt supuse unor prefaceri de o
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comunitară și cosmică a ființei, autorul mărturisește
dorința „ca dincolo de zare” (...)„să fiu și eu trecut
cu gospodarii / cu toate că pe-o vreme n-am prea
fost.” (Badea Ghică) Ultimul vlăstar al seminției
nepereche își găsește sfârșitul în sicriul pe care tatăl
l-a cioplit pentru sine, dar n-a apucat să-l folosească,
spre uimirea copiilor ce l-au descoperit cu totul
neașteptat în jocul lor.
Sub acțiunea distructivă a timpului din valorile
de un impresionant umanism făurite de acești demni
înaintași „nimic n-a mai rămas întreg prin
ani”(Vechi sicriu). Au mai rămas doar „șurangenuncheată” și urmele nepăsării pe sub pânzele
de păianjen și sclipirile palide ale luminii prin
unghere năpădite de colburile uitării. Universul
păstoresc și gospodăresc a ajuns în neîntreruptă și
ireversibilă destrămare cerându-și cu precipitare
trecerea salvatoare în mit. Decăderea a afectat și
locurile cu funcții și valori comunitare: loc al
taifasurilor și poveștilor, crâșma a fost înlocuită cu
barul modern, operativ; moment al manifestării
comuniunii și elevației creștine, hramul bisericesc,
din motive comerciale, s-a mutat la oraș.
Misiunea trecerii în mit, la care se angajează și
Tucu Moroșanu prin volumul Transplant de vise
(Zona Publishers, Iași, 2019) și-au asumat-o
înaintașii poeți. Mai bine cunoscut și apropiat
autorului, George Bodea, „cel cu nume de lacrimă”
a dat curs durerii pentru pierderea valorilor adunate
de comunitatea bucovineană de-a lungul sutelor de
ani. Cunoscut pentru dârzenia și sensibilitatea sa
drept „voievodul candorii din Țara Fagilor”, poetul,
trecut deja „dincolo de zare”, s-a metamorfozat în
„Apostol al Melancoliei”. Investit de posteritate cu
atribute de altitudine voievodală acesta „strigă în
leafă” cavalerii cerești spre a alcătui oastea
salvatoare a valorilor neamului. Prețuind înalta lor
misiune autorul așteaptă doar un semn spre a li se
alătura chiar și „fără leafă” (Dă-mi doar un semn).
A rămas în așezarea creștină părintele
Teodor, care poposește „Acolo unde e tristețe, amar
ce-așteaptă alinare, (...) pe unde focul și ruina / dor
sufletele devastate /și boala-și face cuib, haina /
printre metehne și păcate”, pretutindeni unde ajung
durerile și necazurile, și care „aduce suflul
mângâierii” spre alinare și încurajare, de unde
„alungă blând a morții frică” de la creștetul
credincioșilor, așteptând pentru sine doar „dragoste
în parohie”. (Neobosit pe ulițe)
În așezarea aceasta, încă binecuvântată, se mai
petrec, la ceas de creștinească sărbătoare, adevărate
miracole. La biserică, de sărbătoarea Nașterii
Domnului, mama ajunsă cu pruncul ei în fața icoanei
Născătoarei de Dumnezeu aude glasul acesteia
binecuvântând îndrăzneala nevinovată a copilului:
„Copilul s-a întors și-a dat să pună / Mânuța pe
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obrazul celuilalt;/ Îl dojeni măicuța lui cea bună: Nu-i voie, este Domnul Preaînalt!// Atunci o voce
dulce și sonoră / Dinspre pictură limpede răsună:/
- Eu zic că-n sara asta, dragă soră, / Pot să se
joace-n voie împreună.” (Miracol de Crăciun).
Într-un spațiu în care se produc încă astfel de
miracole și trecerea în lumea de dincolo devine,
mioritic, mai puțin dureroasă; urmaș al unui neam
de păstori, poetul are îndreptățirea să afirme: „mă
mut de bună voie mai spre cer”, gest pentru care se
arată pregătit: „Și gata sunt să trec, doar să mă
cheme...” (Gata-s, poem reluat dintr-un volum
anterior) .
Până atunci însă, cât mai umbrește „cu inima
strunga”, cel din urmă vlăstar din „acea stirpe”,
trăiește într-un timp cu totul neprielnic, în declinul
unei civilizații rurale, lovită nemeritat de sever de
agresivitatea unui timp neîndurător.
Poetul constată cu amărăciune că nu poate
îndeplini nici învestitura de „haiduc postmodern”
care să răzbune nedreptățile făcute lumii patriarhale,
pentru că, mărturisește el către confratele Grațian
Jucan, concitadinul cărturar și eminescolog, trăitor
și pe meleagurile sătmărene în care și-a găsit nu
demult sfârșitul: acum „pădurea au rărit-o” și
șansele salvatoare s-au risipit iar continuitatea sa frânt: „ni-s speranțele pe-afară / slugi umile-n
lumi străine / Răbdând toane și ocară”. I-a mai
rămas să-și ascundă rușinea și plânsul neputinței de
a se ridica la înălțimea înaintașilor: „Voi găsi pe
oareunde / rușinat de mine-însumi / locul să mă pot
ascunde / să nu râdă nimeni plânsu-mi?” Nu mai
poate îndeplini nici salvarea chemării erotice
afectată de convertirea la limitările unui timp în stare
să frângă cu brutalitate dimensiuni constitutive ale
ființei: „Vii cu mine ori socoate / c-am murit, rămâi
și ...basta!”
Prețuind însă iubirea și încrezător în virtuțile ei
autorul o proiectează în eternitate apelând la
disponibilitățile protectoare ale visului: „Și se făcea
că singuri pe-acel tărâm departe / Arzând în suflul
unor hieratice uimiri / Întemeiam cetatea iubirii
fără moarte / noi cei mai de pe urmă, nepământenii
miri”. (Și se făcea). Pe tărâmul visului și al
idealizării poetul propune „să ne jucăm de-a
dragostea târzie, acum cât nu e încă prea târziu” și
își declară dragostea în manieră neoanacreontică,
orientală, depunând la picioarele adoratei doar
„pentru un zâmbet și-un alint”, „poemele visate pe
coclauri / și inima la capătul de lanț”, (Să ne
jucăm) și acceptând fără rețineri înlănțuirea
amorului. Angajează ca protagoniști ai aceluiași joc
erotic poetul, „pornit spre înserare” și „muza-i de
prin nouri diafani” pentru înfăptuirea căruia „ar da
în schimb o mare de candoare / pe-n calendar golit
de niște ani ” (Muza din gând). Ajuns la senectute,
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după amenințarea apropierii momentului ingrat,
poetul însingurat în realitatea inconfortabilă, își
recheamă amintirile, „ruine / dintr-un trecut ce nu
mai vrea să moară” (Mai vii).
Gata să se înroleze în oștirea salvatoare a mitului,
jinduind la demnitatea civică de gospodar, Tucu
Moroșanu își dezvăluie, alături de aspirații și
idealuri, și slăbiciunile omenești cu care se prezintă
la judecata Divinității nădăjduind în îngăduința
Celui Atotputernic. Sunt păcatele omenești ale unui
personaj ce ar putea mărturisi epicureic: „homo sum
et nihil humanum a me alienum puto”, maximă
destul de potrivită cu condiția spațiului și a
comunității în care își desfășoară viața și creația. Pe
lângă cele pricinuite de tentațiile erosului, patima
paharului nu l-a ocolit, alinându-i înșelător
melancoliile. Se pare că rostirea lirică s-a însoțit
uneori și cu inspirația litrică! Aspiră și în această
privință la o condiție celebră, apelând la protecția
maestrului François Villon, chiar dacă, datorită
modelului, finalul aventurilor e deja știut, cu
pedeapsa și absolvirea
omeneștii vinovății:
„Crâșmarii-ntâi mi-or măsura spinarea / Și iar mor socoti ca pe un frate”. Și până acum, chiar dacă
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patima l-a dus odată și la o petrecere bahică cu
moartea, deznodământul, care l-a făcut să creadă că
„eu sunt sigur unic în viața pământească” a fost
până la urmă fericit întrucât către ziuă aceasta i-a
spus: „Azi n-am să te pot duce că sunt oleacă beată”
amânând sentința pentru altădată. (Rămâne pe-altă
dată).
Experiența volumului anterior (Viața de noapte
în cimitirul eroilor, Princeps Edit, 2012) se
prelungește prin câteva poeme dedicate
unor
confrați de breaslă poetică, adunați de data asta întro Agapă la Iași. E un mod de a elogia prieteniile
literare de care autorul s-a bucurat de-a lungul
activității lui, de experiența și îndemnurile cărora a
profitat în folosul diversificării tematice și al
modernizării expresiei ei lirice. Tucu Moroșanu
scrie la fel de bine în manieră clasică și modernă
realizând adecvarea expresiei la un conținut de o
diversitate apreciabilă, de la controlul discret al
pasiunilor la umor și ironie. Iar dacă la ceas de
cumpănă a vieții s-a gândit să ofere spre prelevare
visele, acestea vor purta fără îndoială pecetea
poemelor sale nescrise.

C[r\i primite la redac\ie

Adam Katzmann
L’homme revient

Georges Brassens
Je suis...

Josyane De Jesus-Bergey
Un jour comme les autres

Antoine Simon
Plus ou moins...

Ed. Jacques André

Ed. Jacques André

Ed. Cahier

Ed. Cahier
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Tudor Nedelcea
Ada Stuparu și vocația eseistică
Până nu demult, femeile se afirmau mai ales în
poezie, lirica feminină românească reținând nume
sonore, de la Veronica Micle până la Ana Blandiana.
În literatura franceză a secolului trecut, numele Elenei
Văcărescu, al Martei Bibescu și contesei Ana de
Noailles, născută Brâncoveanu, erau rostite cu respect
și prețuire. Esteticiana Alice Voinescu era, în perioada
interbelică, „cea mai rafinată intelectuală din câte
avem”( Șerban Cioculescu). Primele exegeze pe
marginea creației soresciene aparțin Mihaelei
Andreescu, Mariei Vodă Căpușan și Anei Maria Tupan.
Șirul acestor personalități feminine este continuat
azi de craioveanca Ada Stuparu, doctor în filologie cu
teza în domeniul Stilistică și poetică la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, în 2005. Pe lângă volumele
didactice privind metodica predării limbii și literaturii
române, Ada Stuparu a editat, îngrijit și prefațat cărțile
Elenei Farago (Era o fântână, 2012) și ale lui Marin
Sorescu (Poezii populare, 2013; În corespondență cu
personalități, împreună cu G. Sorescu, 2017; Marin
Sorescu în Suedia și Singapore, 2019). Pe lângă aceste
ediții, Ada Stuparu a ales și calea exegezei, tipărind
șase cărți despre scriitorii români: Marin Sorescu –
starea poetică a limbii române (2006), Elena Farago
în scrisori și documente inedite – recuperări biografice
(2010); Elena Farago. Viața și opera (2014); Sonetele
lui Marin Sorescu (2016); Marin Sorescu în postume
(2017), toate în edituri românești consacrate.
Recent, Ada Stuparu a elaborat un studiu, cu
valențe științifice, dedicat unei cunoscute personalități
sibiene: Anca Sîrghie în lumina slovei. Eseu
monografic (Sibiu, Techno Media, 2019, 528 p.). Este
o lucrare riguros întocmită, după criterii clasice,
prezentând viața scriitoarei în date și imagini,
urmărindu-i evoluția didactică și științifică. Într-un
capitol important, Cercetare și creație, Ada Stuparu îi
urmărește activitatea în critică și istorie literară,
studiile acesteia dedicate dramaturgului, poetului și
eseistului de la Cercul literar din Sibiu, Radu Stanca,
memorandistului Nicolae Cristea, filosofului Lucian
Blaga, scriitorilor clasici reuniți în cele două volume
de interviuri radiofonice, Întâlnire pe calea undelor,
realizate în colaborare cu Al. Brașovean, apărute în
2008, respectiv 2011, cu un Cuvânt-înainte de Ana
Blandiana. Astfel, cititorii pe post de ascultători au
aflat date importante despre Cantemir, Școala
Ardeleană, Alecsandri, Coșbuc, Eminescu, Creangă,
Caragiale, Slavici, Bacovia, Rebreanu, Sadoveanu,
Marin Preda, Arghezi, Blaga, Voiculescu, Eliade,
Nichita Stănescu, Sorescu, Cantemir, Maiorescu,
Camil Petrescu, Radu Stanca, îndreptățind-o pe Ana

Blandiana să scrie că această carte „este scrisă de un
profesor care încearcă să adauge noi mijloace de
comunicare între catedră și bănci, completând
predarea propriu-zisă cu noi metode de persuasiune
intelectuală”.
Ada Stuparu continuă analiza activității Ancăi
Sîrghie în domeniul didactic, a cursurilor și cărților
privind istoria scrisului, a literaturii, biblioteconomiei,
apoi a edițiilor prefațate, a studiilor și articolelor din
publicații periodice (despre mișcarea memorandistă
din Transilvania, Eminescu, C. Noica, Emil Cioran
etc.), comentează conferințele și comunicările
susținute în țară și în străinătate, activitatea culturală.
Un alt capitol se referă la receptarea operei Ancăi
Sîrghie în lucrări de sinteză și în publicații, dar mai cu
seamă aprecierea filosofului de la Păltiniș, Constantin
Noica („Domniță Anca, știi ce mi-a spus Andrei Pleșu?
Că ești o femeie frumoasă. Eu am fost atât de
preocupat de frumosețea dumitale intelectuală, încât
nu m-am gândit și la partea aceasta exterioară. Dar
știi că Andrei are drepate?”).
Sunt menționate distincțiile, ordinele, medaliile,
premiile și diplomele primite, iar în final, Ada Stuparu
întocmește pe 70 de pagini bibliografia creației Ancăi
Sîrghie (27 volume, 20 volume îngrijite și prefațate,
500 de articole, 120 de conferințe și comunicări
științifice susținute în țară sau în Franța, Germania,
SUA, Australia, Finlanda, Spania, Turcia). În anexă,
sunt redate fotografii ale scriitoarei la diverse
manifestări științifice și culturale, alături de mari
personalități românești și din străinătate (Alain
Guillermou, I. Vlad, Șt. Aug. Doinaș, N. Balotă, Ov.
Drimba, Romul Munteanu, Th. Damian, Andrei
Marga, Antonie Plămădeală, Ana Blandiana, A.
Buzura, M. Cimpoi, R. Vulpescu, N. Manolescu, N.
Prelipceanu, Horia Gârbea etc.).
„Ca preocupare constantă și, în aceeași măsură,
onorantă pentru Anca Sîrghie – scrie Ada Stuparu – se
poate remarca strânsa legătură pe care o construiește
cu hărnicie prin numeroase activități cu diaspora
românească din America și Canada, participând, în
acest fel, la conservarea identității naționale a
românilor de peste hotare. Este un act recuperator, dar,
mai ales, un efort de recunoaștere și afirmare a unității
noastre spirituale, pentru promovarea scrisului
românesc în lume”.
Prin această nouă carte, Anca Sîrghie în lumina
slovei, un valoros eseu monografic, Ada Stuparu
dovedește vocație și acribie științifică, înscriindu-se
tacit în rândul criticilor și istoricilor români
contemporani.
Tudor Nedelcea
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Livius Petru Bercea
Constantin Novăcescu - clepsidre și praguri
Cu poezia lui Constantin Novăcescu am intrat în
rezonanță încă de la primul lui volum liric, Ca o
pleoapă de înger, publicat `n 2013. Œl simțeam,
cumva, neobișnuit, prin muzicalitatea versurilor,
care venea dintr-o “intonare” aparte, continuă,
litanică, dar și din noutatea ariilor din care-și selecta
Ñtemeleî, cărora trebuia, pentru o percepere a
semnificațiilor expresiei lirice, să le stabilești, la
lectură, alte limite decât cele (tipo)grafice. Volumele
următoare au confirmat un veritabil talent poetic,
care a știut să-și înnoiască, din c]nd `n c]nd (dar, la
timp !), limbajul și mijloacele de pătrundere în
misterele poeticului, fără ostentație, păstrând
întotdeauna o constantă expresivă care să
„funcționeze” ca o amprentă personală,
recognoscibilă. Recent, a apărut volumul Stromate
(Ed. Waldpress, Timișoara, 2020), care confirmă o
inedită formulare a unei interogații care le este
comună multor poeți („rezolvările” fiind, totuși,
personale): unde ne situăm, ca individ, în mijlocul
civilizației (culturii) terestre și cum percepem
(macro)universul căruia trebuie să ne integrăm?
Întrebarea (întrebările) nu este (nu sunt) de ieri, de
azi, ci de când insul și-a conștientizat, într-un fel,
posibilitățile cunoașterii de sine. „Stromate”-le lui
Constantin Novăcescu – sunt poate un titlu
neobișnuit. Despre stromate aflăm pentru prima
dată acum aproape două milenii, când Clement din
Alexandria (primul teolog creștin) și-a intitulat astfel
(Stromata sau Stromateis = peticire) cea de-a treia
dintre cărțile sale de învățături creștine. Titlul e o
metaforă a diversității (stromata înseamnă în
grecește „covor”, „țesătură”), întrucât cartea lui
Clement dezbate o multitudine de probleme, legate
de credința creștină, fiind, prin această
particularitate, asemeni culorilor din covoare sau
țesături; ceea ce unește textele din carte este ideea
perfecțiunii creștine, prin introducerea ]n
cunoașterea deplină. Cunoașterea filozofică își are
rădăcinile în Vechiul Testament. Am remarcat, ]n
c‚teva comentarii anterioare, predilecția lui
Constantin Novăcescu pentru o formulă a trăirii
religiosului într-un mod particular, nu ostentativ,
nici Ñfapticî, ci prin recurgerea la simbolurile unui
cosmos infinit și pluralist, în care mundanul nostru
este parte integrantă, cu tot ce ține de spiritual:
cultură, perceperea puterii ocrotitoare a îngerului,
atotputernicia Unului (Bunului). În mare măsură, și
volumul de față este „tributar” acestor repere

spirituale, chiar dacă o parte din texte sunt construite
asemenea unor vechi p‚nze, `n care un Ev de Mijloc,
cu aerul dominat de spiritualitate creștină, este
punctul de rezonanță al liricii poetului (v. textele din
secțiunile “vedute” și “locul”). Să revin la structura
și particularitățile Stromate-lor de față. Întregul
volum stă sub semnul unei aserțiuni preluate din
sirianul Iamblichos (sec. III-IV, după Christos),
neoplatonician cu contribuții notabile la caracterul
religios al doctrinei salvării< „... calea spre fericire
oferă satisfacția intelectuală a unirii sufletelor cu
divinul...” și este vizibil, la nivelul fiecărei formulări
figurative, că autorul își apropriază o mistică majoră,
profundă (uneori, cu inflexiuni teurgice), în care
elementele universului constituie o unitate sub aripa
(pleoapa, ochiul) `ngerului (a Unului, Vestitorului).
“Obsedat” de număr, ca unul dintre principiile
organizatoare ale cosmosului, poetul își
(auto)sărbătorește împlinirea a 7 (șapte) decenii de
viață prin includerea în volumul de față a șaptezeci
de texte reprezentative pentru opțiunile sale lirice,
organizate în șapte secțiuni (egale ca `ntindere), care,
fără exagerare din parte-mi, reușesc să ne „rezume”
izvoarele lirismului lui și structura poeziei sale de
până acum. Enumerarea lor, cred, spune destul<
ochiul, oglinzi, vedute, pustia, umbre, locul, unulmultiplul. Prin ochi suntem cel mai bine (real)
conectați la universul (universurile) din care facem
parte, dar și (supra)vegheați de entitatea supremă, de
înger, cu umbra sa protectoare. Ochiul este,
concomitent, deschidere spre univers, oglindă a
insului (și a mediului ambient) și receptorul cel mai
fidel dintre simțuri< „ca o floare/fără nume/eternă/în
jocul plinului și golului/în eter/e ființa la capăt de
drum//se deschide domol/tăcută/spre ochiul
îngerului” (p. 107) sau< „...sufletul se înalță asemenea
fumului/spre
marile
oglinzi/din
ținutul
nemuritorilor/atâtea fantasme țin ochiul/treaz în
prag/dincolo îngerul” (p. 46). Fiecare dintre
secțiunile volumului își va fi găsit, sigur, locul în
cărțile anterioare; aici devin repere pentru
descoperirea echilibrului care s-a stabilit dintru
începuturi între mundanul nostru concret și un
spiritual mai presus de om, (uneori, cum spuneam,
de sorginte teurgică), imposibil de „localizat”, atribut
al acelei entități numită „Unul”, „Totul”, „Vestitorul”,
„Îngerul”. De regulă, poezia veritabilă nu se naște din
certitudini, iar marele avantaj liric al lui Constantin
Novăcescu constă tocmai `n glisarea permanentă a
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inspirației (`n balansarea) – ca atare și `n formularea
expresiei concrete – `ntre doi poli, situație din care
poate rezulta poezia, mai precis `n crearea unei
atmosfere poetice (v. secțiunile de “vedute”, “umbre”,
“pustia”), pentru că un „discurs poetic” sigur și
unidirecționat nu poate fi definit ca „poezie” (decât
de un anumit tip, destul de nesemnificativ). Unul
dintre aceste repere rămâne însă aproape
`ntotdeauna “Marele Anonim” (= El), la care ființa
trebuie să se raporteze mereu pentru a se
autocunoaște și defini< „nu ai putea intra în umbra
lucrurilor/cu ochiul treaz/sfâșiind cuvântul de
trecere//nu ai putea simți/mirosul pătrunzător al
totului//nu ai putea auzi sunetul lumilor/stins în
clepsidre de taină//poate vestitorul” (p. 76). Poetul e
convins că energia suprem-nevăzută (prezentă
mereu în textul său poetic) care guvernează
existența unui plurivers (nu a “simplului” nostru
univers), ține laolaltă lumi, nu contrare, dar foarte
diferite, `ntr-o armonie care amintește de
“`nceputuri” (de Facerea biblică)< „tăcerea eonilor
într-o tăietură de timp/și-ntinderea luminoasă/a
punctului/ce
arde
orizontul//doar
umbra
îngerului/încă o poate umple” (p. 104) și al cărei
contur pătrunzător insul `l poate recepționa, poate
primar, prin c]teva simțuri. „Întâlnirea” expresivă a
textelor din carte are loc prin intermediul percepției
acestei entității absolute din univers, care-și face
simțită „prezența” sub diverse stări. Sfid]nd, `n sens
poetic, nu o dată, normele limbii comune (mai ales
semantica ei, dar și organizările sintactice, care sunt
reduse la minim), Constantin Novăcescu își creează
propriul limbaj artistic, condensat, lapidar, selectiv,
unde fiecare cuvânt se încarcă, nebănuit de mult, de
plasticitatea și multisemantismul necesare acestui tip
de text poetic< “dincolo de linia orizontului/la capătul
lucrurilor/zar nemișcat/– ochiul bătrânului” (p. 99).
Stromate – o carte-bilanț, reprezentativă pentru
autor.

ianuarie 2020

C[r\i primite la redac\ie
Liviu Ioan Stoiciu
Stricarea frumuse\ii
Ed. Rocart, 2019

Doina S[l[jan
O sut[ ;i una de poezii
Ed. Academiei Rom]ne,
2020

Nicolae Teoharie
O zi pe care am
locuit-o c]ndva
Ed. Tracus Arte, 2020

Carmen Tania Grigore
Cerberul din clepsidr[

Constantin Nov[cescu
Numele (Motete)

Ed. Neuma, 2019

Ed. Junimea
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Czesław DZWIGAJ
S-a născut la 18 iunie 1950 în localitatea Nowy Wiśnicz. Este unul din marii artiști polonezi cu preocupări
și realizări pe multiple planuri: sculptură, grafică, desen, ceramică, artă monumentală, poezie, profesor la
Academia de arte plastice de la Cracovia. Albumele de poezie publicate ne arată nu numai valențele artistice
ale liricii sale, cât și angajarea în promovarea culturii poloneze în țară și peste fruntariile ei. Pentru ”Mica
Romă” – cum a denumit Eminescu Blajul, a realizat un impunător monument al Papei Ioan Paul al II-lea,
concetățean al său, sfințit de un sobor de preoți la 9 mai 2019.
Czesław Dżwigaj se manifestă ca un promotor al creației brâncușiene în Polonia, mai recent și al poetului
din Lancrăm. În 2017 i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității ”1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia. Autoritățile poloneze i-au înmânat una dintre cele mai înalte distincții cu prilejul Centenarului
redobândirii Independenției de stat a Poloniei.

Psalm II/3

Eşti
cel care în toate te arăţi
fără a fi insipid cu-al tău arhaism
pe buzele fiecăruia fost-ai în trecut
în fiecare clipă acum şi pentru totdeauna
Eşti
aliat al florilor şi al insectelor
simbioză a straşnicilor elemente
formă a perspectivei transcedentale
concepţie a sensului interpretării vieţii
Eşti
Taina micro şi macrocosmică
imposibil de-a fi formulată
reciprocitate a speranţelor celeste
în spirala infinitului
Eşti
mica noastră imaginaţie limitată
încercarea de-a descrie cu simţurile noastre
asimilat ești prin prezenţa-ți continuă
apropiat şi tare îndepărtat
Eşti
în triunghiul reflexiei teologice
un misterium făr’ de lumânări şi slujbe
respiraţie a fricii din subconştient
negaţie a falsităţii cernelurilor
Eşti
omniprezent şi atotputernic
unic în indefinirea ta
străpungând totul în timp
cu puterea impersonală a mărturiei
Eşti
Şi durezi în continua regăsire

Voia Ta

bârna verticală
împăcarea
pământului cu cerul înseamnă
grinda
fraternitatea oamenilor
de partea cui eşti
sărutând pe furiş
în pronaus
fereastra trancendenţei
tălpile pline de vene
ale durerii disperate
şi ale speranţei
care te înalţă
un gest gol
de împăcare
ori graţia că
ai înţeles
credinţa
65

Poesis

CEnTEnAR
POEsIs InTERnA|IOnAL
TITU mAIOREsCU

Psalm III/1

Orator

Ştiu că vei veni cândva la mine
chiar dacă-i încă lungă calea
şi fosta-i încă nu de mult
gata să te-ating cu palemele-mi de copil
Ce s-a întâmplat că aşa de mult te-ai îndepărtat
rămând lumină a bunei-vestiri cotidiene
rază din bucuria norilor albi
în cuvânt aşezaţi de-a dreapta Tatălui
Când am pierdut urma adevărului Tău
cuvintele de slavă din Cartea Ieşirii
şi slova mărturiei îndeplinite
bogate prin credinţa indestructibilă
În pelerinările mele am slăbit
căutând semne prin mirajele norilor
închizând ochii ca să cad în hău
ştiind că acolo eşti - viu

al străzii predicator
împroşcat cu noroiul
blestemelor
batjocorit de privirile
trecătorilor
ce-l înconjoară
îmbrăcat cu un costum
ponosit
împrăfoşat
cruciadă în contra omenirii
întregi
şi-a lui

Ţel

unde-i dealul
unde-i valea
unde-i locul
meu
să n-avem teamă
de-a nemărginirii veşnicie
veşnicia liniştii şi-a văzduhului
spre care ne îndreptăm
pentru că probabil
avem
altă dimensiune
trăind în acelaşi timp
în locuri neştiute
şi-n timpuri diferite
asta-i bucuria
e ţelul
care mă-nşală
e fuga
de durerea umană
existenţială

Întrebări

cum este acolo
unde noi n-am fost
cum sună muzica
neascultată niciodată
cum este acolo
unde ne îndreptăm neîncetat
oare verdeaţa verdeaţă-i
şi tăcerea-i tăcere
florile se ofilesc la fel
ca slovele pe buzele noastre
iar gândurile enunţate
se transformă în griji
melancolia-i melancolie
sensul raţiunea demersului este
nu ca aici
în veşnicul prezent
nu-mi spune aşadar
că trecutu-i speranţa
pentru un viitor mai bun
şi că mâine deja a fost
cum e acolo
unde noi nu suntem
dar în curând fi-vom
probabil oricum...

SECRETUL

opera de artă o vezi
dar să nu spui că o cunoşti
opera de artă-i ca întrebarea
care apare
și devine actuală
să zboare înapoi în zările
înţeleptei linişti
uneori însă
prin ea
apar lucruri
atât de întinse
de invizibile
de secret inspirate
din care sunt zămislite
acţiuni neobişnuite

Eroticul zilei

în visele acestea
s-a găsit mult loc
pentru noi doi
de-am fi putut
subjuga puţin zarea
cu trilurile păsărilor
de ce emoţiile
se îndepărtează atât de uşor
în zori
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ARTIŞTII

Poesis

SPAŢIUL ARTEI

emisari ai imaginaţiei
extrag frumosul
urmând calea simţită
a fricii egocentrice
a vieţii greşite
de om simţit
fiiimaieştri ai naturii
în exhibiţionismul semiconştient
generează metafora
simfonia plină de înţelepciune
împleticită prin spinii pământului
încolţind imaginile
care din lume se trag şi din afara ei
fără să şti cum răului să-i faci faţă
fără a băga în seamă întunericul
trecând prin ţeava moralităţii evoluţioniste
codificând evenimentele trecute
anarhizând mental viitorul
necontând pe aureoleaţi
în ideoforme tainice proiectaţi
delicaţi precum clipa
care se transformă în produs
jucăria erotică
întoarsă de maestrul ceasornicar
unde banalitatea şi autoestimarea
conduse prin excitare
încearcă înţelegerea
în căderea uitării
fără a mai simţi propriul eu
încep nebuniile blogului
şi pe culmea curăţeniei conştiinţei
fără a fi pedepsit acolo nu intri
autofrustrător arzi în flăcări

zadarncile dorinţe ale artei
prin semnele gestului transpar
ascunzând blestemul impersonal
care facilitează reproducerea
perfecţiunii pierdute
micimea infinitului
şi undeva
la orizontul viselor
materialul pierde concreteţea
devenind o închipuire
a identităţii urmei existenţei
mărturia mistică a umbrei
perfecţiunii Creatorului

PICTURA

pictura-i alchimia
care preface materia culorii
în farmece din magia lumii
în capacitatea înăscută a creaţiei
în labirintul istoriei
experimentelor artistice
liniştea auzită din respiraţia ochiului
cea mai interiorizată spovedanie
a creatorului în faţa morţii
dimensiune a capacităţilor umane
atingând spaţiul Zeilor
pictura-i estetica viziunii
fără a se şti al cărui adevăr
mărturie a cunoaşterii secrete
transformatoare a invizibilului
văzut în cognoscibil şi natural
general accesibil
armonie a gesturilor înţelese
care din întunecimea prăpăstiilor țâșnesc
stăruind s-atingă
cu viziunea lor
vremea parcursă dar rătăcitoare
în infinitul materializării
pictura-i un depozitar al perpetuării
transfer proorocitor de gânduri în viitor
idei în dialog cu faptele
culoare compoziţie desen
spectacol structural al unităţii
stare de simţire a prezentului
extracţie a spiritului din materie
simbolul celui mai vechi mediu
ce mişcă substratul existenţei
strigătul singular al condiţiei umane
semn de recunoaştere al omului

ZĂRILE ARTEI

dorinţa deşartă a artei
prin semnele gestului se manifestă
ascunzând blestemele fără de nume
care servesc la reconstituirea
perfecţiunii pierdute
a insuficientului infinit
iar undeva acolo
la orizontul visului
materia îşi pierde materialitatea
devenind întruchiparea
identităţii urmei existenţei
mărturie mistică a umbrei
a perfecţiunii Creatorului

Prezentare și traducere – Nicolae MAREȘ
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Ileana Zara
Născută în Sardinia, a trăit, până la vârsta de 24 de ani în oraşul minier Carbonia. Soție şi bunică, locuieşte
acum pe dealurile din Emilia Romagna.
Iubeşte poezia simplă, clară, curată şi directă. De aproximativ douăzeci de ani scrie poezii pe care le
distribuie pe internet. Are două culegeri de versuri - Poesie bambine/ Poezii-copile şi Dal deserto al mare/
Din pustiu la mare - publicate pe saitul “Il mio libro.it”.
Întrebată de ce scrie poezii, Ileana Zara răspunde că nu-ți trebuie neapărat un motiv pentru a simți plăcere
în a imagina locuri în care picioarele tale nu pot ajunge.
Din acest punct de vedere, autorul traducerii textelor care urmează o consideră pe Ileana Zara, căreia mama
sa i-a ales numele dintr-o carte, o poetă de o modestie cumplită. Veți vedea de ce.
(Prezentare şi traducere: Costel DREJOI)

●

☆

☆

☆

Plecăm toți dintr-un punct
pe-al tău nu-l cunosc
dar la fel ca şi rădăcinile
răspântiile sunt fără sfârşit
●

☆

☆

☆

Doar un copil sau un poet
poate să-ntindă mâna
să atingă luna şi să te convingă
că-i adevărat

☆

☆

●

☆

☆

Numele meu e Maria
mică tânără Maria
şi surorile mele
se numesc tot Maria
şi mamele şi fiicele
şi bunicile şi mătuşile
se numesc Maria
şi chiar şi pământul
tot Maria ne spune
şi toate-avem în poală
un Isus născut
un Isus mort
un Isus înviat
şi un Isus
ce nu s-a născut niciodată

☆

☆

Nu mă gândesc la plecare
ca la a nu mai fi
ori ca la neputința întoarcerii.
La urma-urmei, chiar şi-o firavă
lumină sau un fir de iarbă plăpând
se strecoară şi prinde viață
printre strâmte şi-ntunecate crăpături
unde nu exista pân-atunci.
Chiar şi nimicul, uneori, se întoarce
şi umple la loc spațiile lăsate goale.
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●

☆

☆

nodul se desface sfoara se slăbeşte
iar ei c-o înălțare din umeri
se-ntorc la joacă nerăbdători.

☆

●

Îmi pun o dorință
pentru fiece stea căzătoare
pe care alții o vor vedea
Aceeaşi pentru toți
dar alta pentru fiecare-n parte.

☆

☆

☆

Se naşte. Se naşte în libertate, în război,
în temnițe, printre dărâmături, în mizerie.
Rău-intenționați, păstrați distanța
dac-auziți un plânset,
păstrați distanța, căci totdeauna
e câte-o mamă pe-aproape,

●
☆

chiar şi a voastră.

☆

alb pe alb
invizibil din înălțimi
E timp
înainte ca ploaia
să dezvăluie contururile
iar griul
să semene tot mai mult
dorului
de ceea ce a fost.
●

☆

●

☆

☆

Aştept

☆

Mi-e drag să fiu înăuntru,
în lăuntrul poveştilor.
Să mă plimb mână-n mână
cu ele,
să le privesc în ochi.
Plec în căutarea lor,
stau în dosul uşii,
bat încet şi aştept,
iar în timp ce aştept
îmi umplu privirea
cu tot ceea
ce mi se oferă.
Aştept: uneori pe vecie,
uneori cineva îmi deschide.

☆

☆

În mod sigur
ninsoarea va continua să cadă

●

☆

☆

Ce-or fi având oare aşa dis-de-dimineață
aceste stoluri de păsărele
de zboară aşa fără țintă
guralive zgomotoase şi speriate
pe sub norii grei
cenuşii şi amenințători
ca şi cum cerul ar fi
un parc iar norii
porțile încă închise.

●

☆

☆

☆

☆

☆

Nu singurătatea-i durerea de nespus.
Nici dorul nu-i golul de neumplut.
Nici măcar faptul de-a te fi pierdut pe vecie.
Dar sunt toate-acestea la un loc
şi tot tot restul
pe care eu nu-l ştiu spune.

E nevoie de degete agere şi subțiri
ca să dezlegi vechile noduri
atât de strânse încât până şi
înțeleapta răbdare renunță
din lipsă de timp
sunt perfecte cele ale copiilor
căci cu două piruete-ale mâinilor
un sărut un salt un zâmbet
şi-o pocnitură din degete
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●

☆

●

☆

☆

☆

când am să mă-ntorc
florile pe care le-am sădit
în grădina-ți de marmură
vor fi-nflorit

●

☆

●

☆

☆

Totul îşi e egal sieşi
nimic nu fuge fără întoarcere
nimeni nu ştie de unde
nici pe unde şi poate
de-asta trăim

☆

☆

Mi-ar putea sugera cineva
cuvinte copilăreşti în doze mici?
Ar fi leacul miraculos
între durere şi saltul în gol
să te lupți cu moartea
jucându-te de-a baba-oarba
pentru-a te regăsi, în sfârşit.

☆

☆

●

☆

☆

azi-noapte
am stins luna
într-o
baltă
de nostalgie

●

☆

☆

în ascultarea tăcerii
se ascunde memoria noastră
frumosul şi urâtul care suntem
forma apei care se schimbă
fluiditatea aerului care respiră
foşnetul aripilor vântului
percepția adevărului
ce-ți atinge uşor degetele
aşa cum face valul cu nisipul
mai întâi îi potoleşte setea apoi
se retrage.
cum poate să-ți fie teamă de asta?

●

☆

☆

Sunt scaune şi scaune,
mese şi mese. Unele
au comeseni
gălăgioşi, altele educați
şi discreți, altele - încă
fără poftă de mâncare şi tăcuți.
Pentru cineva, în schimb,
şi-mi imaginez atâția,
al doilea scaun
e prea mult, iar masa
are mereu un picior în plus
ce nu suportă singurătatea.

chiar şi rădăcinile mele
se vor fi prins
iar şi iar
şi iar

☆

☆

☆

Acest du-te-vino al meu
dezordonat, neliniştit,
nesigur, dar continuu.
Acest mers înainte
şi-napoi fără țintă
poate că e-o apatie ce-ți spulberă gândurile
şi face orele să se confunde. Sau
o încercare de-a scăpa de durere
care de fiece dată dă greş.
Oricum ar fi, eu fără răgaz
cad mă ridic cad din nou şi iar mă ridic,
vine seara.
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NEDELJKO TERZIĆ (Serbia)
Editura Arves, Craiova, 2018.

NEDELJKO TERZIĆ (n.12 mai 1949) este un
distins scriitor şi ziarist sârb. A fost directorul Teatrului
„Dobrica Milutinović” din Sremska Mitrovica, ziarist
şi redactor la „Sremske novine” şi redactor-şef şi
responsabil al Editurii. Întreaga sa viaţă şi-a dedicato culturii şi creaţiei literare. Trăieşte în Serbia la
Sremska Mitrovica, Sirmium-ul de adineauri, cea dea patra capitală a Imperiului Roman, unde au guvernat
nu mai puţin de 19 împăraţi romani dintre care zece
s-au născut aci.

A publicat 97 de volume în limba sârbă și în alte
limbi, dintre care 40 sunt scrieri pentru copii în limba
maternă, ulte fiind transpuse și în alte limbi. Scrierile
lui sunt incluse în peste o sută de antologii şi alte
selecţii literare importante, publicate în limba sârbă,
germană, engleză, poloneză, rusă, armeană, slovenă,
macedoniană, albaneză şi în alte limbi.
Prof. dr. Ion Deaconescu, constată că „Poetul
Nedeljko Terzić stăpâneşte arta dimensiunii
discursului liric, a câmpului de cauzalitate şi de
corelaţii, construind un impresionant edificiu liric, prin
decantarea ideilor şi a imaginilor, a dozării acestora,
o poezie conceptuală, fundamentată pe meditaţie
interpretativă, pe o suculentă reflexivitate. Adică e un
mare poet, retras în propria sa operă, într-o construcţie
verbală amplă şi reverberativă, posedând meşteşugul
bijutierului de a forja şi modela mituri şi simboluri
poetice, dar şi reverberaţii şi ecouri ale aerului, ce se
loveşte de statui, acestea fiind chiar personajele din
această splendidă carte [„Fereastra cu oglindă”, obsv.
I.B.], un album cu fotografii ale ideilor şi ale
frumuseţilor invizibile, născute din mintea şi condeiul
unor oameni aleşi de Dumnezeu.” Din dragostea față
de valorile spirituale românești, prin intermediul unei
viziuni poetice candide, autorul face în cartea
menționată, prin cordialitate, un splendid gest de
„reînviere” a unor renumite personalități precum sunt:
Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Veronica Micle,
Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Nicolae Iorga,
Panait Istrati, Nichita Stănescu, Eugen Ionescu, Vasko
(Vasile) Popa, a unui poet necunoscut, care după cum
spune, „s-au profilat pe suprafața netedă a oglinzii de
la fereastra unei case din Panonia”.
Poetului Nedeljko Terzić i s-au decernat mai multe
recunoștințe naționale și internaționale în Serbia,
Macedonia, Italia, Croația, Spania, Japonia, Republika
Srpska (Bosnia și Herțegovina), Rusia, Turcia, Liban,
Bulgaria, Slovacia, Grecia, Franţa, Slovenia, India,
Tunisia. În câteva rânduri, i-au fost acordate premii
importante și în România precum: Premiul pentru
difuzarea și promovarea literaturii românești în Serbia
la Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” de
la Craiova (2014), Premiul „Eminescu”, Medalia
„Mihai Eminescu”, (2015) sau Premiul „Hyperion”
(2019) la Festivalul Internațional de Literatură „Mihai
Eminescu” la Drobeta Turnu Severin, Premiul
„Nichita Stănescu” la Festivalul Internațional „Sensul
iubirii” în acelaș oraș de la Dunăre.

Este membru al Societăţii Scriitorilor din
Voivodina şi al Asociaţiei Scriitorilor din Serbia, al
Asociaţiei Ziariştilor din Serbia şi al Societăţii
Ziariştilor din Voivodina. Este unicul membru din
Serbia al Asociaţiei Scriitorilor din Germania
„Deutche Haiku-Gesellschaft”, membru al „Cercului
Lumina – Honoris Cuasa” şi unul dintre cei mai
renumiți colaboratori sârbi permanenți la revista de
literatureă, artă și cultură transfrontalieră „Lumina”
din Panciova.
După debutul cu primele versuri publicate în
martie 1967, scrie poezie, proză, texte satirice,
dramatice, micropoeme haiku, critică literară cât și
poezie și proză pentru copii.
Poeziile sale sunt traduse în limbile: engleză,
germană, japoneză, rusă, italiană, franceză, maghiară,
armeană, greacă, suedeză, bulgară, albaneză, turcă,
poloneză, chineză, spaniolă, macedoniană, slovenă,
slovacă, română, ucraineană, ruteană, rromă,
esperanto şi în idiomul goranilor.
Pentru cititorul român, menţionăm următoarele
apariţii editoriale: „Vestigii prin pieţe”, tălmăcire în
limba română de Ioan Baba, Editura C.P.E. Libertatea,
Colecţia „Lumina” Panciova – Academia
Internaţională „Mihai Eminescu” Editura „Europa”
Craiova, 2013, „Prozor sa ogledalom / Fereastra cu
oglindă” , ediție bilingvă, tălmăcire în limba română
de Ioan Baba şi Vriginia Popović, Editura ”Sirm”
Sremska Mitrovica – Academia Internaţională „Mihai
Emnescu” Craiova, 2014) şi „Deschiderea” în
traducerea lui Victor Rusu, Editura „Damira”, Drobeta
Turnu Severin, 2015, „Păpădia din palme /
Maslačak na dlanu”, cele mai frumoase haiku-uri,
Traducere din limba sârbă și prefață de Victor Rusu,
Editura Ștef, Drobeta Turnu Severin, 2018 ,
„Olimpiada veselă”, povestiri pentru copii, Traducere
din limba sârbă de Ioan Baba, Rotary Club Craiova,
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ÎNCOTRO, DOMNIA VOASTRĂ
EMINESCU?

POPORUL ADALANT
Era cândva pe Ada Kaleh

Lui Mihai Eminescu
(1850-1889)

Doar în fața Soarelui și-n seninătatea Lunii
apar umbre de ființe umane
se întâlnesc și eludează
în același timp vorbind în patru limbi:
turcește, nemțește, românește, sârbește
toți mergând spre templul propriu
cu o credință fermă și rugăciuni clare
să rămmână pentru totdeauna acolo sub apă
să trăiască-n cosmica eternitate.
Dacă peste o umbră se așterne alta,
amândouă vor muri cu zile în același timp,
așa este legea Adalantidei,
nu este permis să se atingă,
nici măcar să se privească-n ochi,
nu le este perimisă viața conjugală,
nici măcar să se bucure
decât în propria limbă,
iar acolo jos cu siguranță subzistă
egali în fața frescii cosmografice.
Sub apă Numele râului
se pronunță-n șoaptă
în patru limbi cu venerație,
de parcă apa ar fi o zeitate,
și poate este.
Dunărea își rupe cămașa de apă,
mototolind-o în neliniștea valurilor
deasupra Adalantidei,
iar poporul Adalant format din duhul umbrei
strămoșilor îndepărtați,
ne amenință cu puterea din vârtejurile
apei cuceritoare care veșnic curge.

Ce fel de ţinuturi în faţă,
există acolo vânturi
care trec prin oase
din faţa cărora trebuia să plec?
Să fie acolo iernile eterne
sau durează ca o clipă de avertisment?
Voi putea oare să merg mai departe,
sau poate-mi va plăcea acest ţinut geros
dacă aci există o latură a vieţii.

***
Nu ştiu ca strămoşii mei să fie dăunat
cu ceva şi cuiva
şi ce ar trebui să fac
în numele lor, păcatul să nu mi se atribuie.
Dacă ceva există mie sortit
deja acum voi începe să restitui
ca să dispară blestemul nevăzut,
iar dacă cineva trebuie ca să plătească
fie, imediat acum,
căci tot ce-i de valoare-n viaţă
cu viaţa se plăteşte,
iar eu am preţul în paltonul meu şifonat.

***
În subsoara transpirată
port o grămadă de hârtie goală
de culoare-ngălbenită
obişnuită să suporte
multă povară necunoscută şi fără de limite
iar în acea grămadă de hârtie, destulă:
hrană, băutură, îmbrăcăminte, încălţăminte,
acoperişul meu este chiar ea,
cu gândurile la păstrarea familiei
în pieptul meu de sticlă.
În acea grămadă-mi este viaţa-ntreagă.

ESTE DRAGOSTE
(Drobeta Turnu Severin, 12-14 ianuarie
2017)
Privire-ntinsă peste Dunărea înghețată
Decebal peste un fost Imperiu
lipsit de podul grandios al lui Traian,
placa a fost mutată,
s-au potolit strigătele legiunilor victoriose
iar Traian este pe aci pentru totdeauna.

***
Domnule Eminescu!
Ceea ce am reţinut
înainte de toate plecările mele
pe drumuri ştiute şi neştiute, este că:
Domnia voastră cu acel bagaj
parcă aţi intrat în eternitate?

Dincolo e Tekia,
și unde-i Tekia este și Serbia,
mai sus de maluri, Domnul a modelat dealuripiramide
cea mai frumoasă priveliște de la Mănăstirea Sf.
Ana
și rugăciunea pentru oameni, viață, pentru munți
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tinerii artişti-arhitecţi
primesc sarcina ca nevăzuţi
să-şi pună mănuşile albe
să cioplească chipuri noi pe Zidul Poetic invizibil
în timp ce prin trupurile lor
străbate reverberaţia vânturilor din Carpaţi.

cu Dunărea cea aranjată între.
La Orșova din parc privește Mihai Eminescu
ne-am apropiat de bustul lui să fie sanguin,
îi mângâi obrazul stâng
cu mâna cea dreaptă
ca și cum aș atinge o rudenie dragă.
Din toate părțile în limba necunoscută mie
cel mai des aud - este și dragoste.
Simt că înseamnă ceva frumos
și scriu cuvintele cum mă-nvățase Vuk Karadžić.

Zidul devine placat cu lambriuri de ceramică,
patrate, lustruite
şi de pe fiecare scânteiază
o figură de poet care a trecut pe aci,
cei care i-au însoţit, după chip
le recunosc versurile,
falnici că au închinat cu ei câte un pahar
în nopţile calde de septembrie
iar mai apoi rostesc la versuri
de-odată în mai multe limbi.

Înaintăm pe malul stâng al Dunării,
pe malul drept se merge în amonte,
ciudate sunt drumurile omului
în timp ce fluviul obstinat curge-ntr-o direcție.

ÎN AMONTE ȘI-N AVAL

Într-o astfel de noapte mi-a reuşit încercarea
să pronunţ deodată mai multe rugăciuni,
de parcă a fi una:

Există multe râuri mari și chiar mai lungi
dar sunt cu mult mai mici,
deoarece curg doar într-o direcție egoistă,
leagă multe popoare,
lumi, vieți și nori
cărora le este și oglinda în nopțile tihnite.
Galerele de război trebuie să navigheze în amonte
chiar invers, în sus către izvor,
estompate la câte un mal
să rămână pentru totdeauna bobinate,
transformate-n praful de istorie,
să nu mai grăiască vreodată veste de oroare.
Navele încărcate cu scoici
colectate pe maluri pe sub zece steaguri
vreau să navigheze în aval
să le salute copiii
fluturând din mâini
cu vocile dulci care răsună:
Dunăre râu puternic, înalță-ne peste poduri!

Tatăl nostru... Sfinte Dimitrie... care eşti în Ceruri,
păstrează acest Zid Poetic sub Universul sideral.
Poeţii de un car de vreme s-au decis să rămână aci.

ЈОC PE NISIPUL FALS
(Тimișoara, 14 iunie 1974)
Când ai spus că în față este Opera
am încercat să mă închin cu plecăciune
divelor nevăzute și sopranelor admirate,
voiam să-mi expulzez gândurile
de la bișnițarii care mi-au vândut
un teanc de ziare tăiate în loc de lei
reușind doar ca un bas-bariton prost
să-ți intonez numele în cântecul nostru:
„Angelia, apă dulce...”
flagrant sub privirea bătrânilor Români
care nu ți-au recunoscut tandrețea
în cântecul meu sârbesc
și nu m-au identificat
ca pe un trecător întâmplător
în viețile lor,
când acceptasem jocul cu tine
în Piața ticsită cu arii din operete
cu pavaj de piatră tocită
transformată în granule și dune de nisip
ca visurile noastre fermecate până-n zori.

ZIDUL POETIC DE LA CRAIOVA
Zidul Poetic este unic şi invizibil după structură
pentru care materialul de pe Terra a urcat în
Cosmos
revenind apoi pe Pâmânt,
acum este un zid ridicat
între Aleea figurilor din boschete verzi
şi Strada lui Mihai Eminescu,
nimeni nu ştie că este indestructibil
lung şi înalt zidindu-se cu fiecare toamnă.
Toţi musafirii traversează prin el
crezând că pe aici vor trece mai repede
să ajungă oriunde ar pleca.
Când oaspeţii obosiţi pleacă la dormit
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VILLA POESIS - PRIMA NOAPTE
(Satu Mare 14-17 septembrie 2017)
Becuri electrice sclipesc din copacii tineri
licăresc în culori diferite,
ar fi putut să fie licuricii noștri
în noaptea neobișnuit de caldă
care miroasea a vinuri negre.
Pe covorul verde se leagănă lumini și umbra frunzelor.
Descrierea unui moment neobișnuit, plăcut.
în care corpul trebuie-ndreptat orizontal,
să-ntingi picioarele și mâinile pe-un scaun,
și fătăr doar și poate să privești spre cer,
spre constelația stelelor
printre ramuri de tineri copaci.
Zăresc aceleași stele
pe care le-am văzut din curtea mea.
De unde aici? Ele mă urmează?
Lucirea lampioanelor
acum sunt umbre de tinere ramuri
pe acoperișul casei de vară din interior,
oprite în mișcări
de parcă s-ar pregăti pentru o nouă scenă
din povestea vieții care abia va-ncepe.
Observ cum toții beau,
închină și discută tumultos
pe teme cerești cărora nu se vede capătul,
cu propozițiile înroșite de cuvinte calde
și nu obsearvă că aci chiar pritre ei
mai sunt poeți uimiți, neobservați.
Chiar în clipa când voiam să spun:
Nu spargeți paharele!
În noaptea caldă auzisem un cor de greieri,
chiar că licuricii ne lipseau,
în numele lor am ridicat paharul
închinând și pentru acei poeți din iarbă.
Poeții și greierii au intrat în competiție până spre zori.

Nedeljko Terzić
Portret de G. Bujnović

Cu excepția primei poezii care este tălmăcită în colaborare cu conf. Univ. dr. Virginia Popović, toate
cele publicate în „Poesis” sunt redate în tălmăcirea din limba sârbă a lui IOAN BABA.
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Stanislav LI
Stanislav LI s-a născut la Țelinograd (Kazahstan) în data de 27 decembrie 1959. A absolvit Institutul Tehnologic din Аlma-Ata (actualmente: Almatî). Poet, artist, traducător. Autor al următoarelor culegeri de versuri:
creasta / гряда (1995), o mână de lumină / пригоршня света (2002), rare stele gălbui printre cenuşi /
редких звезд желтизна среди пепла (1996), versuri incluse în antologia Diaspora rusă contemporană /
Современное русское зарубежье (2002), возвращение в поселок Мопр / întoarcerea în satul Mopr
(2010), над полем осенним / peste câmpu-ntomnat (2015), у края небес / la marginea raiului (2019).
Traduce poezie coreeană veche, medievală şi contemporană, în special; în traducerea sa (împreună cu Yi Eunkyung) au fost lansate antologia de versuri a poetului coreean contemporan Ко Un (2010) şi Antologia poeziei
clasice coreene / Антология корейской классической поэзии (în colaborare сu Кim Heung Тhuk) - 2013,
la editura ‘Hudojestvennaia literatura’. Versurile sale au fost traduse în limbile coreeană, engleză, sârbă, polonă,
macedoneană, iar acum - şi în română. Câştigător al Festivalului internațional ‘Pana de Aur’ de la Moscova şi
laureat al Premiului ‘Ariran’.
(Prezentare şi traducere< Costel DREJOI)

●

☆

☆

☆

în foşnetul frunzelor,
verii ce pleacă
i-aud tristețea...
●

☆

☆

☆

copil fiind, ascultam
muzica versurilor pe-ntuneric:
părea lumină!...
●

☆

☆

☆

încă nu l-am văzut pe acela
care-a învins viața
şi-a câştigat moartea...
●

☆

☆

☆

☆

seară albastră.
întristare albă
în spatele ramurilor de ulm...

☆

☆

din țărână plămădit,
în ea te vei întoarce dar sufletul?...
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eu duc vara!
●

●

☆

☆

☆

☆

☆

☆

când în urmă-ți
nu-i nimeni în afară de-o umbră,
aceasta e soarta...

din primăvară beau:
în apa limpede culoarea norilor!

●

●

☆

☆

☆

☆

☆

☆

vocea prietenului pentru o vreme
tinerețea s-a-ntors!...

pe peretele dulapului
tremură umbră de frunze...
ram întomnat!

●

●

☆

☆

☆

☆

☆

☆

noaptea dorm
şi săraci, şi bogați...
egalitate-n lume!

dialog
trandafiri şi privighetoare.
ascult!

●

●

☆

☆

☆

☆

☆

☆

în pădurea de bambus
am scos pensula şi pictez
freamăt de frunze...

în aceeaşi casă
în care trăia mama luna-ntomnată...

●

●

☆

☆

☆

☆

☆

☆

zboară peste câmp
libelule de aur...
ah, orezu-a dat în galben!

am creat lumea
din impresiile copiilor
şi-n ea trăiesc!

●

●

☆

☆

☆

☆

viața trece
ca nisipul printre degete...
oh, încleştează-ți pumnul!

☆

☆

lumina se stinge,
iar întunericul se strecoară-năuntru.
din vârful dealului
valea-i frumoasă.
eu simt
cum în spatele meu
străluceşte-ntr-un zâmbet
luna cea albă!...

●

☆

☆

☆

în coşul
împletit din trestii
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Ioan Nistor
Tavi Doclin nu va mai veni la Satu Mare
Poetul Octavian Doclin a avut strânse legături cu
orașul de pe valea inferioară a Someșului și mai ales
cu Țara Oașului.

au fost colegi la Oradea, colegi de debut, de cenaclu,
de studenție... Aveam printre noi, atunci, la începutul
dezghețului literar, în anii primelor apariții în presa
literară, imaginea unui privilegiat, a celui dedicat
poeziei adevărate, cu particularitățile sale inimitabile
din volumul de debut.

Dar iată că, la 11 02 2020, a pus punct ultimului
său poem...
Tocmai citeam pagina lui din „România literară”
(generoasă, revista tuturor speranțelor, parcă a
prevăzut apropierea momentului), când poetul
George Vulturescu ne anunță că Tavi s-a dus, și el,
în lumea drepților. Vorbise cu el și aflase că și-ar fi
dorit să revină aici la Zilele Poesis, așa cum a făcuto de mai multe ori, că e bine, sănătos, cât se poate,
iar doamna Ada ține deschisă umbrela deasupra
salonului său cu muze.

După 1989, a venit des printre noi, vesel și cu
inima scăpată din paranteze, largă...
Știam că Octavian Doclin mai are în dosare un
volum. Știam că se apropie de vârsta septegenarilor.
Știam că la Băile Herculane izvoarele produc mai
departe apa termală, că impozantele edificii
admirate de împărăteasa Sissi așateaptă să fie
renovate prin magia versurilor. Și mai știam că el ne
așteaptă pe acolo să le recităm.

De-acum, Tavi nu va mai veni la noi, cu
zâmbetul său tonic, să susțină discursuri lungi și în
zig-zag, dar pline de savoare, și mereu ascultate
până la capăt. Nu va mai întâlni prietenii săi
numeroși de aici.

Recent, îi pregătisem un set de întrebări, unele
despre anii petrecuți în Oaș, despre impresiile sale
asupra Oașului, acest epicentru al strigăturii
mondiale. Despre doamna Ada mai voiam să-l
întreb, cam ce a aflat dumneaei de la boresele din
Oaș, dar mai ales cum îl lăsa pe Tavi, măcar așa,
pentru proba sentimentelor, să întoarcă ochii după
frumoasele și hamnișele, celuitoarele frumuseți ale
Oașului. Că, de! un poet știe să prețuiască frumosul
oriunde ar fi, asta face parte din fișa postului...

De amintit că a fost, prin anii șaptezeci,
profesorul unor elevi din Bixad care vorbeau acasă
o limbă accentuat dialectală, dar au avut norocul de
a învăța gramatică adevărată de la el. Nici ei nu-i vor
mai putea spune: „Servus, dom’ profesor!”... Că, așa
cum admitea cu plăcere, de acești elevi și-a legat
începuturile profesiei. Aici i s-au născut cei doi
coconi (cocon, adică flăcău d’igan, voinic și
hotărât), doi flăcăi care au primit sigiliul dacilor
liberi în aerul tare al Nord-Vestului. Cu prezența lui
aici, oșenii, ospitalieri cu un număr impresionant de
personalități ale culturii, se mândresc.

Și câte și mai câte nu se epot rememora în acest
ceas, 12, când la Reșița Tavi se înfrățește cu iarba
cea bună.
Întrebările mele au rămas, răspunsurile le-a luat
cu el.
Drum bun printre aștrii eternității, Tavi! Și
condoleanțe oșenești familiei, sau, cum i-ar spune
bixădenii: „Dumnedzău să-l hodinească în pacea
Lui!”

L-am întâlnit în acei ani, șaptezeci, când era un
spirit cutezător al învățământului sătmărean și al
vieții publice. Semăna izbitor cu generalul Moșoiu,
care a condus ostații români, eliberatorii noștri din
1918. Avea intervenții curajoase, nebune, ziceam noi
cei mai cuminți, inclusiv cu bătaie spre societatea
anchilozată a momentului. Și colegii își dădeau
coate: acesta e poetul Doclin!
L-am cunoscut și din relatările unui prieten al
său, Ion Ghiur, un poet al Sătmarului și
Maramureșului, cam uitat în ultimii ani, după ce sa mutat, mai întâi la Timișoara, apoi la cer. Cei doi
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Octavian Doclin
(17 febr. 1950 - 11 febr. 2020)
ELEGIE NORDICA
Către prieteni
Ninge-n Bixad, prieteni, tot mai des,
veniți, ninsoarea-aceasta s-o oprim,
ca-n dimineața când căutam prin prunduri
raza în care să ne mântuim.
Ninge-n Bixad, prieteni, tot mai greu,
cum limbile coboară cântu-n clopot,
veniți să cucerim din nou imperii mari de vise
și să beam pălinca fiartă-n clocot.
Ninge-n Bixad, prieteni, tot mai rar,
iar Muntele, privindu-l, ca și exilul, doare,
v-aștept ceremonios într-un costum de gală
căci s-ar putea să fie chiar ultima ninsoare.

MOLIA
Roade molia roade
marginile cuvântului dungile
de miezul lui nu se atinge
doar viermele în sămânța poemului putred
roade molia roade
în inima cuibului gol
din el au căzut una câte una penele
cum literele poemului sterp

Oravița - 2019. Sub bustul lui Eminescu Paul
Arețu, Tavi Doclin, Gabriel Coșoveanu,
George Vulturescu (Zilele ”Reflex”)

“... O sensibilitate profund[ pentru straniu (“memoria c[z]nd/f[r[ zgomot/cum degetul ar[t[tor spre u;[
/ tres[r]nd”< Poem rapid - cu detaliu) e de semnalat< ea poate plasa realitate din fa\a ochiului `ntr-o s[rb[toare
oniric[ p[g]n[ (poemul deghizat viclean `n poem) sau poate s[ o transforme `ntr-o referin\[ la cultura biblic[<
“...nehot[r]rea/sau teama devine imaginea real[ a punctului c]nd doar acesta singurul/;i singur ;i singur
poate fi soclul pe care s[ fie / ridicat[ ;i a;ezat[ piatra Ehen-Ezer...” (Eben-Ezer).
Acest echilibru periculos, pe grani\a dintre lumin[-`ntuneric, constr]nge digresiunile< poemul pare un
teasc care deformeaz[ realul sub versuri-sigilii, in-cifr[ri sapien\iale (“cum ai strivi `n aer cu
pleoapele/semin\ele de mac ale visului”> ~ntr-un alt deocamdat[). ~ntre ghilotinele punctului ai impresia c[
versul s]ngereaz[ precum un “vi;in cioplit”...”
(George Vulturescu - Octavian Doclin - 65)
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”...Preocupat de raporturile intra și extratextuale
ale poemului, ezitând (retoric) între lungimea și
scurtimea lui, Octavian Doclin nu-și poate
reprima tendința spre epigramatic și înclinația
elegiacă. El scrie,de regulă,poeme scurte și
eufonice și elegii euforice.Nu o dată,registrele se
întâlnesc și conviețuiesc înlăuntrul aceluiași poem
(scurt). Cadrul înlăuntrul căruia poetizează
Octavian Doclin este, prin urmare,unul
epigramatic elegiac euforico-eufonic...”
Mircea Martin (2006)

”...Discursiv, dezinvolt, de o susținută ritmicitate,
reânoindu-se, făcând figura unui romantic
temperament, ajuns în ”pârgă” și devenind
personaj al propriei lirici, Octavian Doclin este,
repetăm, un poet cu program. Trăiește poezia ca
”bucurie supremă” și,în pofida ”ductibilității
talentului” (cf. Al. Cistelecan), n-a renunțat la
obsesiile sale ”reducționiste”, năzuind a scrie, la
nesfârșit, laconic, poemul despre poem....//...
Paradoxal, ritmicitatea editorială (programată) și
”disparițiile”/tăcerile (supravegheate), ”fixismul”
reducționist și caleidoscopia tematică n-au istovit
filonul,dincolo de strategii, universul său liric își
dezvăluie unitatea lăuntrică...”
Adrian D. Rachieru
(2020, Convorbiri literare, nr. 2)

O. Doclin și soția sa - Ada Cruceanu, Zilele
”Reflex”, 2019, Reșița

Din c[r\ile poetului
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Leons Briedis (16 dec. 1949 - 1 febr. 2020)
O viață de poet...
Leons Briedis s-a născut la 16 dec. 1949 în
districtul Madona, într-o familie de profesori.
Termina liceul din Sigulda (1968) și studiază
filologia la Universitatea de Stat Letonă (19681970). A fost dat afară în ultimul an din cauza unor
activități anti-sovietice fără a avea dreptul să urmeze
o altă facultate. Astfel că în 1972 se înscrie la
Universitatea din Chișinău (filologie română și
spaniolă) dar și de aici a trebuit să plece în 1974 din
cauza legăturilor cu intelectualii democratici
moldoveni și români. Intre 1977-1979 a audiat
cursuri la Institutul de literatură ”M.Gorki” din
Moscova. A fost, pentru o lungă perioadă, sub
urmărirea P.C.-ului leton și a KGB-ului leton și din
acest motiv nu a avut voie să publice și să
călătorească în străinătate, sau să fie angajat în
funcții publice.
Leons
Briedis
a
fost
poet,eseist,nuvelist,traducător de proză/poezie din
limbile latină, rusă, engleză, din limbi romanice română,
spaniolă,
franceză,
portugheză,
italiană,catalană - albaneză și chiar din limba șuabili
(limba popoarelor Bantu). A fost și dramaturg (autor
al unor musical-uri pentru radio și al unor piese de
teatru),autor de scenarii - și-a ecranizat unul de scurt
metraj. A scris literatură pentru copii (poeme, proză,
piese de teatru), texte pentru cântece (în colaborare
cu compozitorul R. Pauls - 150 de cântece), a tradus
10 piese pentru teatrele letone și a transpus în versuri
librete de operă (de exemplu - ”The Small ChimneySweep” de B. Britton). Este autor de cărți originale
- poeme, proză, eseuri, cărți pentru copii - peste 30,
iar ca traducător a editat peste 40 de volume. Cărțile
sale au fost traduse în limbile rusă, ucrainiană,
română - în general în toate limbile din spațiul
sovietic. De asemenea, a colaborat activ la reviste
de cultură din Lituania, Estonia, Rusia, România,
Germania, Suedia, Danemarca, Franța și USA.
Din 1974 este membru al Uniunii Scriitorilor din
Letonia (de câteva ori membru în consiliul de
conducere), din 1987 este membru al PEN Centrul
Internațional (între 1993-1997 a fost vice-președinte
al PEN Club-ului Leton). Din 2008 este membru al
Academiei de Stiințe din Letonia. Activitatea sa a
fost recunoscută și apreciată prin numeroase
distincții - inclusiv cea mai înaltă din Lituania,
Ordinul ”Trei Stele”, categoria IV (l999). Tot în
1999 primește Premiul Festivalului Internaționl
”L.Blaga” de la Cluj-Napoca, iar în 2012 - Marele

Cu fiul, Adrian, poet și el, la lansarea primei cărți
Premiu ”Frontiera Poesis” din Satu Mare. A mai
primit și Diploma de Onoare a USR în cadrul
Festivalului ”M.Eminescu” (1989).
Leons Briedis a lucrat la mai multe reviste de
cultură - șef al secției de poezie al ziarului
”Literatura un Maksla” (1986-1987),editor șef al
revistei de cultură ”Gramata”(1990-1992),editor șef
al revistei ”Vards” (1993) - revistă a Uniunii
Scriitorilor din Letonia. În 1992 și-a fondat propria
revistă ”Kentaurs XXI” unde a fost editor șef,iar din
1993 directorul editurii private ”Minerva” (care a
publicat peste 35 de titluri).
A fost un neobosit traducător din literatura
română - alături de soția sa,poeta Maria Macovei
(născută la 22 octombrie 1947/Sărata - Răzeși, R.
Moldova, decedată la Riga în 18 septembrie 2017)din operele unor poeți, prozatori precum T.Arghezi, Nichita Stănescu, Lucian Blaga, Grigore
Vieru, Ana Blandiana, St.Aug. Doinaș, Gellu
Naum,Marin Sorescu, George Bacovia, Octavian
Goga, Eugen Ionesco, George Tomozei, Petre
Stoica, Eugen Jebeleanu, Mircea Eliade, Mircea
Dinescu, Ion Pillat, Cezar Baltag, Tudor Vianu, A.E.
Baconsky, Petre Sălcudeanu, Grete Tartler, Ioan
Flora, dar și din mai tinerii - Nichita Danilov, Lucian
Vasiliu, George Vulturescu.
80

ianuarie 2020

CEnTEnAR
In mEmORIAm
TITU mAIOREsCU

Poesis

UN CAPĂT DE ȚIGARĂ
”cu un capăt de țigară
scriu pe inima întunericului - eu am
trăit aici”
până acum fie și-n cele mai
nepotrivite locuri
acest lucru mi-a reușit
am izbutit chiar ceea ce
nu I-a reușit Domnului
în această lume să lucrez șapte zile la
rând
fără ca barem una din ele
să-mi trezească păreri de rău
nicicând nu am invidiat pe nimeni
nici chiar aripa îngerului
deoarece greu de crezut că ea ar fi
fost în stare să mă treacă
prăpastia
peste care eu trec totdeauna pedestru
de multă vreme
nu-mi mai este dor de casă
dat fiind că nicicând nu am avut așa
ceva
mi-e dor de această țigară
în jarul pe terminate al căreia
fața mea se mai reflectă ca în Styx

Satu Mare - 9 mai 2012 - Marele Premiu “Frontiera Poesis”.
Alături de G. Vulturescu, Eugen Simion, Th. Codreanu
Cărți de poezie publicate:
Lime Tree, Grass-Snake=s Blood (1974), Time To Cast A Shadov
(1977),A Circle Which Departs (1981), After Midsummer Night+s Eve
(1983), The Garden Of Essence (1987), The Soul Of Passage (1988), The
Tree Of Sunset (1994), A Sunday Amidst Eternity (1994), The Half-Won
Freedom (1995), The Angel Of The Abyss (1996),Lifestory and 33 Most
Recent Poems (1997), In reddish winter evenings (1998), Dzedzieda I
(1998), Dzedzieda II (1999), Armour of Shreds (2000), Dzedzieda III
(2000), Maria Grammas (2013).
În limba română a apărut în antologia ”Poeți letoni contemporani”, Ed.
Univers, Buc., 1987 (tradus cu 6 poeme de Ion Covaci) și volumul Azil
pentru ne-somn, traducere de Leo Butnaru, Ed. Fundației Culturale Poezia,
Iași, 2011.

continui să fumez
chiar dacă degetele demult mi-au
ajuns cărbune
deja ele nu mai sunt nici degete
ci doar scântei în întunericul în carencetul cu -ncetul
trec să trăiesc
Versurile poetului cubanez
Eliseo Diego (1920-1994)
Traducere de Leo Butnaru

Ana Blandiana
”Era un poet adevărat, cu o figură de
Christ blond, pe care ochelarii cu
multe dioptrii o făceau și mai
sfâșietoare”
(Vatra, nr. 3, 2010)

Iași - lângă bustul lui Grigore Vieru, Copou. Alături - L.
Vasiliu, Daniel Corbu (directorul Festivalului ”G.Vieru”), G.
Vulturescu, Adam Puslojic, Th. Codreanu, Liviu Pendefunda.
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Ilie Constantin
(16 febr. 1939 - 5 febr. 2020)
Cărți publicate:
Vântul cutreieră apele (1960), Desprinderea de țărm,
EPL, (1964), Clepsidra, EPL (1968), Bunavestire, EPL
(1968), Fiara, Ed. Tineretului (1969), Coline cu
demon,Eminescu (1970, 2010), Celălalt, C.R. (1972),
L*Ailleurs, Paris (1983), Rivage anterieur, Paris
((1986), La lettre barbare, Paris (1994), Le marchad de
sabres/Neguțătorul de săbii, Paris, (1997), Pluta
luntrașului (1998), La rădăcinile depărtării/Aux racines
du lontain (1999), Inaltăparte I (2000), Mulțimea
singurătate (2003), Limba imperiului/La langue de
l*empire (2003) Oglinzi ale vidului (2005),
Entuziasmul melancolic (2007), Amnios (antologie de
poezie 1956-2006), 2006, Pânda sufletului/L*ame aux
aquetes (2008).
Critică literară - Despre poeți, C.R. (1971), a doua carte
despre poeți, C.R. (1973), La complicite fertile, Paris,
1992, trad. în lb. română - 1994, Ed. Dacia, Lecturi
împrteună, (1998), Plecarea prin luptă (1999), Departe
și de departe (2000), Dublul ochean (2001),Eseuri
critice (2004)
A tradus din Eugenio Montale, Umberto Saba.
In anul 2002 primește Premiul ”Mihai Eminescu”
pentru Opera Omnia la Botoșani.

25 septembrie 1998. Premiul “Poesis”
pentru OPERA OMNIA - În Catedrala
orașului Satu Mare

G. Grigurcu
”..Neaparat se cuvinte subliniată originalitatea
importantei creații poetice a lui Ilie Constantin în
contextul generației căreia îi aparține. Nimic
comun cu ”vârfurile” ei care nu odată - ne
păstrăm vechea opinie-au fost supralicitate. De
unde aerul ei intemporal, id est de stranie
actualitate recurentă a acestui autor...
Mărturisim că am recitit versurile lui Ilie
Constantin cu emoție admirativă...”
(2019, România literară, nr. 49)

1998. Excursie în Țara Oașului. Aici cu Dr.
Mihai Pop. G. Vulturescu, Adrian Popescu
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Poesis

CRUCEA CU SASE BRATE
Temătoareo, cum te-aș urma
acolo unde mi-e sete
să mă azvârlu între urmele în marș
și firavele, neiertătoarele-ți bezne!
Unghere, culoare, gâtuiri
și cheaguri de spaimă
_ frumusețea ta suspendată
la o streașină deasupra vidului
Frica ta o voi bea - blând căpcăun -,
te voi salva de-a lungul unor rituri
răbdătoare, de-a lungul celor șase
brațe ale crucii spațiale,
ca să ajungem împreună
în pacea din centru, în vijelia mântuirii.

DE PESTE LACRIMI
De peste lacrimi te căutam,de prin memorie,
Doamne,din amintire, și-mi gâlgâia
inima-n piept și de o năpraznică
trecere mă istoveam.
Cine se află în lume de-a binelea? Cui îi răspunde
bolta profundă a norilor încuviințând?
De peste lacrimi, de prin memorie
viața mea vine, viața mea, viața.
CINE SE AFLA IN LUME DE-A BINELEA?
2002. Botoșani. Premiul “M. Eminescu”
OPERA OMNIA - Emil Brumaru,
Nicolae Manolescu

Ioan Holban
”...In toate cărțile lui Ilie Constantin crește
una din temele sale cele mai importante - cum
textul își dispută cu autorul său suferința (sau
voluptatea) de a fi alcătuit din cuvinte, ori de
a alcătui,ca un Demiurg, universul vorbelor,
figurile lirice...”

Oradea, la Festivalul lui Ioan Tepelea M. Muthu, Al. Pintescu, L. I. Stoiciu,
Miron Kiropol, C. M. Spiridon,

(România literară, nr. 9-10, 2019)
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Cuprins

3

D. P{CURARU - Transilvania bicultural[ sau despre stiloul rom]nesc ;i pixul unguresc

5

DENISSE NOEL - Coronavirusuri pentru ultima genera\ie de p[m]nteni

8

GEORGE VULTURESCU - Ovidiu Pecican - ”Elefanți pe linia de tramvai”

10

VASILE IGNA - “Periscop”

12

GHEORGHE GLODEANU - Cioran și spiritul romantic

15

ADRIAN LESENCIUC - Trasee doinașiene interioare. Spre un alt orizont spațial potențator

16

MARCEL MURE:EANU - Piatra> O `ncercare

17

DELIA MUNTEAN - Pavel Gătăianțu – un soldat fără patrie (fragment)

21

TATIANA PANAITESCU - ~n umbra amintirilor vindecătoare

24

IOAN MATIU| - Contraatac de panică (volum în curs de apariție)

25

ANDREA H. HEDE: - Miniaturi dintr-o călătorie
Începutul 1. 2. 3.>
Vietnam în februarie 4. 5. 6. 7. 8.

26
27
28

29

GEORGE NINA ELIAN
VÂNTUL ŞI FRUNZELE ŞI PĂIANJENUL> ŞI IARĂŞI TOTUL FĂRĂ DE VINĂ ESTE
STARE DE GRAȚIE> ECHIVALENȚĂ> METAMORFOZĂ> DELIRIUM DE OCTOMBRIE
TAUTOLOGIE> VARA ARE ACUM SÂNGE PE BUZE>
DE PARCĂ ÎNTR-ADEVĂR AR FI EXISTAT> NUMĂRUL PERFECȚIUNII ŞI PISICA DE LA GEAM
ŞI FIECARE FULG DE ZĂPADĂ VA FI

30
31

ANGELA BACIU - 50, La mul\i ani!
timotei cel orb> 1930. petru şi fântâna otrăvită>
tache plăpumarul> dactilografa de serviciu
covrigii lui moise> moartea primarului din sat> casa cea albă

32

IOAN G}F-DEAC

35

RADU SERGIU RUBA - Locurile natale...

37

IOAN NISTOR - Dariu Pop și G. M. Zamfirescu – într-o polemică pripită

39
40

RADU CANGE - Poeme de dragoste - antologie de autor
Camera uitată> Să vii> Umbra...> Aproape haiku
La grădină poetului Mircea Bârsilă> Tu cu tine> Înspre starea aceasta - joc -> Toamnă> Vers

41

DENISA CR{CIUN - UMBERTO ECO< Insula zilei de ieri este o Insulă este o Insulă este o Insulă...
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48
49
50
51

IOAN BABA
PRINTRE GÂNDURI ÎNARIPATE> CUNUNĂ ŞI BOTEZUL CU LAURI> LA PRAGA PRIMĂVARA
ICOANĂ DIN BALCANI> CONTRIBUABIL EUROPEAN BUIMAC
MĂGARII> VISUL BRODAT PE HARTA EUROPEI> MINOTAURI ÎN ZBOR
TESTAMENT APOCALIPTIC> SPIRALA CERCULUI> AŞA ESTE - VICEVERSA

52
53
54

TRAIAN VASILCAU
De Înviere> ***> ***> O mînă de văzduh
***> Cîntare ei> ***> Noi nu semănăm cu el
Drumul pierzării

55
56

GHEORGHE CALAMANCIUC - Sonetele Salinei
creier în Repaus> înstrăinarea, luminile
nedumerirea> pasărea visurilor> două enigme> leac pentru disperare> tezaur neocrotit> cana singurătăţii

57

JOHN WEBSTER - Diavolul alb

59

ALEXANDRU ZOTTA - Tucu Moro;anu - Pecetea poemelor nescrise

62

TUDOR NEDELCEA - Ada Stuparu și vocația eseistică

63

LIVIUS PETRU BERCEA - Constantin Novăcescu - clepsidre și praguri

65
66
67

CZESłAW DZWIGAJ
Voia Ta> Psalm II/3
Psalm III/1> Întrebări> Eroticul zilei> Orator> Ţel> SECRETUL
ARTIŞTII> ZĂRILE ARTEI> SPAŢIUL ARTEI> PICTURA

68
69
70

ILEANA ZARA
☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆

71
72
73
74

NEDELJKO TERZIĆ (SERBIA)
ÎNCOTRO, DOMNIA VOASTRĂ EMINESCU?> ***> ***> ***> POPORUL ADALANT> ESTE DRAGOSTE
ÎN AMONTE ȘI-N AVAL> ZIDUL POETIC DE LA CRAIOVA> ЈОC PE NISIPUL FALS
VILLA POESIS - PRIMA NOAPTE

75
76
76

STANISLAV LI
☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆> ☆ ☆ ☆

77

IOAN NISTOR - Tavi Doclin nu va mai veni la Satu Mare

78

OCTAVIAN DOCLIN - (17 febr. 1950 - 11 febr. 2020)

80

LEONS BRIEDIS - O viață de poet... (16 dec. 1949 - 1 febr. 2020)

82

ILIE CONSTANTIN - (16 febr. 1939 - 5 febr. 2020)
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