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D. P[curaru
Nu-l mai a;teaptă nimeni pe Godot?
Toți a;teaptă vaccinul anti-Covid 19? Foarte bine.
Ce ne mai poate spune un bocanc aruncat pe marginea drumului pe care-l miro;i ca pe un morcov `ntreb]ndu-te
dac[ nu-i cumva un nap? Un nap pe care, dac[ l-ai rupe `n dou[, l-ai putea trage peste ghetele care, de at]ta sp[lat, s-au
lipit de picior. Aceste ghete improvizate dintr-un nap, bine dezinfectate, dup[ ce-\i pui masca ;i te speli bine pe m]ini,
te-ar putea feri de SARS-COV 2? Foarte posibil. Nu? :i mai bine.
Nu mai ;tiu dac[ am citit "A;tept]ndu-l pe Godot" `n traducerea lui Gellu Naum, consider]nd-o excep\ional[ cu
g]ndul la excep\ionala poezie a traduc[torului, sau nu l-am citit deloc, trec]nd drept la lectura despre noul coronavirus,
zis ;i COVID 19.
Absurdul a;tept[rii a ceva despre care nu vei ;ti niciodat[ dac[ a venit sau deja a ;i plecat, nu s-a mai schimbat de
pe vremea lui Beckett. Cine nu crede n-are dec]t s[ nu poarte masc[, s[ nu se spele pe m]ini, s[ ias[ la proteste f[r[
teama c[ risc[ s[ se infecteze.
~n fond, ce este a;teptarea? Este teama de infectare? Nu. Este senza\ia aceea de ";tiutot@yahoo.com "sau de
"wwwwnu;tiunimic.ro" pe care o ai despre COVID 19 dup[ ce ai ascultat cu gura larg c[scat[ sub masc[, cu m]inile
gata sp[late ;i f[r[ s[ te scobe;ti cu degetul `n nas, ca unii parlamentari plictisi\i, explica\iile speciali;tilor din Grupul
de Comunicare Strategic[.
A; p[rea neserios dac[ a; propune ca `n respectivul grup strategic de comunicare s[ fie primi\i ;i domnul Vladimir
Estragon sau m[car doamna Lucky Pozzo, ambii patru cunoscu\i speciali;ti `n materie de imunologie, dar mai ales
foarte buni comunicatori.
A;teptarea absurd[, foarte pu\in cosmetizat[ `n ultimii 70-80 de ani, de c]\iva autori, mai mult scrupulo;i dec]t
serio;i, a;teptarea absurd[ niciodat[ dep[;it[ de capodopera a;tept[rii g]ndit[ de Beckett, iat[ c[ este devansat[ de
popularitatea, dup[ mul\i scriitori nemeritat[, a acestui nou coronavirus.
O oper[ genial[ a c[rei autor, din modestie, vrea s[ r[m]n[ anonim? O glum[ a naturii? O confruntare a titanilor
tehnologiilor moderne? A\i observat c[ de c]nd a ap[rut pandemia au disp[rut ;i atacurile de tip terorist?
Deocamdat[ s[ p[r[sim zona crepuscular[ a conspira\iilor pentru c[ OMS tocmai a anun\at c[, dup[ ce p[reau
imuni, num[rul copiilor infecta\i este `n continu[ cre;tere. P]n[ de cur]nd se credea c[ virusul love;te ca Vidra prins[
`n turbinca lui Ivan Turbinc[. Trei ani rodea numai pomi b[tr]ni ;i a\o;i, al\i trei ani numai copaci tineri, dar cu spini,
dar niciodat[, niciodat[ oameni.
Ca ;i vremea lui Godot, a trecut ;i vremea c]nd moartea fugea ca dracu de t[m]ie c]nd auzea comanda imunologic[
"Pa;ol na turbinca".
P]n[ apare un antidot ce `l face deosebit, desigur pe COVID 19, nu pe Beckett? P]n[ apare un antidot ceea ce `l
face deosebit, desigur pe COVID 19, nu pe Beckett, este lipsa de demnitate, de onoare, lipsa de caracter. P]n[ la urm[
asimptomatologia lui `l face demn de tot dispre\ul. Ciuma bubonic[ nu s-a ascuns. A ap[rut `n toat[ hido;enia ei pe
fe\e, pe m]ini, pe `ntreaga suprafa\[ a corpului. Fierbin\eala celor atin;i de gripa spaniol[ se sim\ea de la doi metri. HIV
se transmitea cu predilec\ie prin gaura cea mai neagr[ ;i ur]t mirositoare. COVID 19 se ascunde. :i se fofileaz[ at]t de
bine `nc]t nu poate fi depistat nici la cea mai bine cas[ p[zit[ din lume, zis[ Casa Alb[, c]nd de fapt, este gri, nici la
Casa Regal[ a Spaniei, nici `n incinta parlamentelor din \[rile cu cea mai veche tradi\ie democratic[.
~nclin[m s[ credem c[ este mai u;or de depistat `ntr-un c[min de b[tr]ni, `ntr-o cas[ de copii, `ntr-o ;coal[ sau
gr[dini\[, `ntr-un spital specializat tocmai pe tehnicile de protejare `mpotriva virusului.
Cum se ia COVID 19?
La fel ca merele din gr[dina poetului Mihai Beniuc<
Sunt m[r de l]ng[ drum ;i f[r[ gard,
La mine-n ramuri poame ro;ii ard.
Glume\ule, s[ iei f[r[ sfial[,
C[ n-ai s[ dai la nimeni socoteal[.
Ce ;tiu despre coronavirus?* Nu ;tiu nimic. Dar nu sunt nici primul, nici ultimul dintre cronicarii vremurilor
noastre care scriu despre un subiect despre care nu ;tiu nimic. Ce mai ;tiu? Ca toat[ lumea, sigur ;tiu doar un singur
lucru< c[ este cel mai a;teptat oaspete nepoftit. Ca toat[ lumea m[ `ntreb< va veni sau nu va veni ;i la mine?
Pentru a nu fi acuzat de plagiat, sau doamne fere;te s[ nu fiu acuzat c[ am f[cut cercet[ri secrete `ntr-un laborator
clandestin, neavizat de OMS, am s[ pun `ntre ghilimele, ;i la subsol, cu litere at]t de mici `nc]t s[ nu poat[ fi citite dec]t
cu ochelari cele c]teva date pe care ar trebui s[ le ;tie toat[ lumea despre tipurile de coronaviru;i. (Nota bene< englezii
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au descoperit c[ virusul se transmite mai rapid prin ochi dec]t prin nas ;i gur[, de aceea num[rul infect[rilor este mai
mic la persoanele ce poart[ ochelari cel pu\in 8 ore pe zi.
Dac[ tot a `nceput ;coala, elevii ar trebui s[ `nve\e pe de rost datele esen\iale despre coronavirusuri sau
coronavirinele, a;a cum se `nv[\a poezia "M[rul de l]ng[ drum" `n vremurile bune, dar de trist[ amintire.
Acum, c]nd v[d c[, dac[ a; fi elev sau la gr[dini\[, a; fi obligat s[ memorez textul despre cornoravirus, sunt sigur
c[ a; prefera s[-l a;tept pe Godot, `mpreun[ cu pre;edintele Republicii, cu primul ministru ;i, desigur, cu membrii
Grupului de Comunicare Strategic[.
A;tept Covid 19. P]n[ sose;te recitesc "A;tept]ndu-l pe Godot". Tot `n traducerea lui Gellu Naum.
Ce zic savan\ii despre CORONAVIRUSURI SAU CORONAVIRINELE
1. Coronavirusurile sau coronavirinele (Coronavirinae, numite ;i Orthocoronavirinae), abreviat CoV, sunt o subfamilie
de virusuri din familia coronaviridelor ce include 4 genuri Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus ;i
Deltacoronavirus. Coronavirusurile au o formă variabilă, sferică sau ovoidală, pleomorfă, diametrul de 120-160 nm,
având un înveli; extern pe care se află ni;te proeminențe glicoproteice, numite spicule (peplomere), foarte lungi (24
nm), pedunculate, cu extremități rotunjite, bulboase, aranjate în a;a fel încât, la microscopul electronic, dau aspect
de coroană solară (de unde ;i denumirea de coronavirusuri). Spiculele au rolul de a se lega de receptorii celulari,
favorizând infecția celulelor sensibile.
2. Virionul are un înveli; extern de natură lipoproteică, care conține proteine virale< glicoproteină S (proteina structurală
a spiculelor), proteină E de înveli;, proteină de membrană (M), hemaglutinin-esterază (HE). Genomul constă într-o
singură moleculă lineară de acid ribonucleic (ARN), monocatenară, de sens pozitiv, care are 25-33 kb, fiind cel mai
mare ARN viral cunoscut. Genomul ARN ;i proteina N formează o nucleocapsida helicală, înconjurată de înveli;ul
extern. ARN este infecțios, serve;te ca genom ;i ca ARNm viral. Transcrierea genomului este un proces complex ;i
implică sinteza a opt catene de ARN de sens negativ subgenomic intermediar> cele cinci proteine structurale sunt traduse
de la ARN subgenomic.
3. Coronavirusurile sunt foarte răspândite în natură, producând, la om ;i animale (păsări, porci, bovine, cai, rozătoare,
lilieci, feline, câini) afecțiuni ale căilor respiratorii ;i gastroenterite, unele foarte grave, iar altele u;oare sau chiar
neexprimate clinic. La om, au o mare afinitate pentru macrofage, epitelii respiratorii ;i enterice, producând peste 1/3
din rinofaringite ;i alte afecțiuni respiratorii (mai ales toamna ;i iarna), gastroenterite ;i o formă particulară a
sindromului respirator acut sever (SARS). Sunt al doilea grup viral, după rinovirusuri, responsabil de inducerea
rinofaringitelor, răcelii comune la om. La sfâr;itul lui decembrie 2019, a fost descoperit un nou coronavirus 2019-nCoV
(SARS-CoV-2) în Wuhan, China, care provoacă o pneumonie severă. Bolile oamenilor ;i animalelor provocate de
coronavirusuri sunt numite coronaviroze. Coronavirusurile se transmit direct pe cale respiratorie (prin picături) sau
fecal/orală. Nu există un tratament antiviral specific sau preventiv (vaccin) în infecțiile umane cu coronavirus,
tratamentul fiind numai simptomatic.
Sunt politicienii eroii pandemiei? Donald Trump devine axa `n jurul c[reia `ncep s[ se `nv]rt[ toate opiniile despre
coronavirus. Nici c[ se putea s[ loveasc[ mai sus. Pre;edintele SUA este nu doar cel mai puternic om de pe planet[, ci
;i unul dintre cei care nu au prea luat `n serios Covid 19. Nu este doar pre;edintele celei mai puternice \[ri, ci este
candidat la pre;edin\ia celei mai afectate \[ri de noul coronavirus.
Am putea spera c[ pe m[sur[ ce se vor infecta tot mai mul\i lideri politici din lume se va gr[bi ;i g[sirea unui
medicament potrivit. Acest lucru ar presupune infectarea `n primul r]nd a conduc[rilor Chinei, Rusiei, Germaniei.
Primul ministru al Marii Britanii a trecut peste boal[.
Virusul acesta nu este o pedeaps[ a lui Dumnezeu. Pentru c[ a lovit multe fe\e biserice;ti, copii ;i b[tr]ni nevinova\i.
Exist[ `ns[ ;i o relativ[ democra\ie, o egalitate de ;ansse `n fa\a lui. Se dau asigur[ri c[ dac[ se va g[si un antidot, acesta
va fi distribuit `n mod egal pe toat[ planeta.
Sunt promisiuni c[ medicamentul nu nu va fi at]t de scump `nc]t s[ fie accesibil numai celor boga\i. Din acest
punct de vedere omenirea a f[cut un mare pas `nainte.
Ce s-ar `nt]mpla dac[ medicamentul miraculos ar fi veninul de viper[? Ar `ncepe o v]n[toare s[lbatic[ a viperelor
sau s-ar organiza urgent cresc[torii de vipere?
S[ sper[m c[ nu se va ajunge acolo ;i c[ savan\ii vor g[si o solu\ie salvatoare prin metode ;tiin\ifice.
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Delia Muntean
Complicit[\i la frontier[ (Mircea Braga)

de Rougemont, Tzvetan Todorov – ca să-i amintim doar pe
câțiva.
Considerații relevante găsim și în spațiul teoretic
autohton, în lucrări semnate (printre alții) de Gabriel
Liiceanu (Despre limită, 1994; Despre seducție, 2010),
Cornel Ungureanu (Mitteleuropa periferiilor, 2002; 2018),
Catinca Agache [Literatura română în țările vecine (19452000), 2005], Andrei Oișteanu (Grădina de dincolo.
Zoosophia. Comentarii mitologice, 2012), Lucian Boia
(România, țară de frontieră a Europei, 2005), Corina
Ciocârlie (Un țărm prea îndepărtat. Seducția frontierelor,
frontierele seducției, 2013).
Ne-a reținut atenția, dintre întreprinderile mai recente,
un volum al criticului și istoricului literar Mircea Braga,
intitulat Ultima frontieră (Ed. Ideea Europeană, București,
2018, 540 p.), unde sunt explorate comparatist câteva
patternuri existențiale și culturale ce au însoțit de-a lungul
timpului destinul creației literare. În centrul preocupărilor
se află triada autor-carte-cititor, cu insistență (după cum
se precizează în subtitlu) asupra teoriei lecturii. Lucrarea
se dorește implicit o pledoarie (rafinată și captivantă, zicem
noi) pentru regândirea laturii umaniste a educației școlare,
decisive pentru rosturile ființei. „Rândurile noastre –
notează universitarul Mircea Braga în Precizări(le) sale
liminare – nu vor învăța pe nimeni ce, cum și de ce să

Conceptul de frontieră, în diversitatea ipostazelor sale,
este exploatat în literatură încă de la începuturile ei. Am
putea spune că aproape orice propunere de realitate, orice
instanță auctorială se dezvoltă/funcționează la un pas de
frontieră. Așa cum noi toți „locuim” în preajma unor
frontiere. Uneori sunt adevărate, alteori le plăsmuim. Pe
linia frontierei ne întâlnim cu Celălalt, ne tatonăm reciproc
profilul, învățăm să ne acomodăm cu ceea ce ne apropie și
cu ceea ce ne desparte. Frontierele ne obligă să ne
reevaluăm în momente de cumpănă și, câteodată, să ne
reîntemeiem. În același timp, indiferent de care parte ne
aflăm, ne lăsăm ispitiți – cu teamă și încordare – de mirajul
transgresiunii: dincolo înseamnă altceva. Cum să nu
riscăm?
Liminalitatea atrage deopotrivă teoreticienii literaturii.
Fiecare epocă o cartografiază în acord cu propriile-i
reprezentări mentale și culturale, mai mult sau mai puțin
fidele realității obiective, zăbovind, după cum observăm,
îndeosebi asupra relațiilor și a constructelor antinomice.
Atari perspective se identifică și în elaborarea altor
discursuri – politic, identitar etc. –, aria de acțiune a
conceptului devenind tot mai extinsă. Doar în ultima
jumătate de secol XX asupra lui s-au aplecat Roland
Barthes, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Jacques Derrida,
Félix Guattari, René Girard, Vladimir Jankélévitsch, Denis
5
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citească; dar, poate, un exemplar va ajunge undeva unde
să se înțeleagă faptul că, fără o educație umanistă încă de
pe prima treaptă a școlii și fără crearea unui larg climat
cultural marcat de simțul calității vieții intelectuale,
stingerea «omului cultural» ne va duce către o postistorie
sinonimă cu preistoria.” (p. 8)
Invitația la lectura în adevăratul sens al cuvântului va
traversa așadar întreaga construcție de față, primenită de la
un capitol la altul în dialoguri elegante și oneste cu oameni
ai cărții din varii epoci și spații culturale. Colocviul e
pregătit de O introducere în patru timpi, unde se vorbește
despre maleabilitatea crescândă a conceptelor aferente și
despre contaminările cu alte discipline, aspecte ce
generează permanente revizuiri de paradigmă: atât la nivel
teoretic, cât și practic, deoarece întâlnirea cu literatura se
împlinește (sau ar trebui să se împlinească) în plan
ontologic.
În ecuație intră – întâi de o parte și de alta a textului
literar, apoi împreună, în complicitate – scriitorul și
cititorul, cei care („locuind”-o) adaugă miez operei și o
întâmpină cu tot cu backgroundul lor personal. Orizonturile
de așteptare ale acestor instanțe sunt supuse demersului
interpretativ al teoreticianului, care, la rândul său, prin
instrumentarul utilizat și prin implicarea subiectivă,
completează ecuația/relația amintită cu propriul câmp de
„gândire, simțire și comprehensivitate” (p. 15). Fiecare
dintre ei întâmpină așadar creația literară în funcție de un
anume „cod cultural”, preexistent, privit de cărturarul
sibian – pe urmele lui Stéphane Lupasco – drept „calea de
descoperire și înțelegere, de trăire și simțire a ceea ce se
află dincolo de ultima frontieră (subl. ns., D.M.), cea a
lecturii, anume efectul cultural, ca atingere și împlinire a
chiar condiției care încercuiește și definește condiția
omului, la rândul ei de ultimă instanță, statornicită ca ființă
culturală” (p. 40).
În ceea ce privește „codul de lectură”, autorul este de
părere că, până în momentul de față, cinci modele s-au
bucurat de o circulație mai largă: lectura hedonistă
[comună, „de masă”, „colorată de motivații (și coduri...) în
ordinea sensibilității, a gustului, a dispozițiilor de moment,
a curiozității și așteptării surprizei etc. – p. 31], lectura
specializată (aferentă fiecărei discipline), lectura
comentativă (urmărind „adecvarea la obiect”), lectura
enciclopedică (îndatorată tezaurizării de tip renascentist) și
lectura ca mod de cunoaștere și de autocunoaștere.
Sub titlul Despre dinamica aliniamentului teoretic,
partea întâi a lucrării prezintă fenomenologia lecturii prin
prisma teoriilor avansate de Immanuel Kant, Theodor
Wiesengrund Adorno, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser,
Umberto Eco și Matei Călinescu. Astfel, dacă în viziunea
lui Kant creația artistică este un produs al geniului, iar
judecata estetică își demonstrează valabilitatea prin
caracterul ei universal și prin obiectivitate, Adorno (în
Teoria estetică, 1970) se arată mai preocupat de
dimensiunea „enigmatică” a operei de artă, de
„posibilitatea promisă prin chiar imposibilitatea ei” (repr.
la p. 72-73). Comentariile având ca suport conceptul de
„industrie culturală” (care pentru Adorno și Max
Horkheimer desemnează produsele culturale destinate
consumului de masă) dezvăluie dimensiuni ale
contemporaneității ce alterează gustul estetic și așază faptul
de cultură în prelungirea mărfurilor industriale, produse în
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serie pentru indivizi de serie. Împreună cu Adorno, Mircea
Braga culpabilizează industria de entertainment de
promovarea fără discernământ a autorilor „indiferenți sau
desprinși de registrul axiologic” (p. 93). Se remarcă, printre
altele, abilitatea cu care se acomodează noilor vremi
spectacolul teatral, tendință ce îl apropie tot mai mult de
zona kitsch-ului (adaptarea „până la nerecunoaștere” a
textului original, organizarea de spectacole în spații
neconforme cu actul artistic superior, apelul la formații
muzicale în vogă, la momente de acrobație și de clovnerie
ș.a.m.d.).
Teoreticianul român recunoaște însă că ceea ce
îngrijorează nu este divertismentul ca atare, ci confundarea
lui cu arta și pervertirea capacității „consumatorului” de a
reacționa în cunoștință de cauză la surogatul cultural:
„«Obiectele» industriei culturale, efemere, fiindcă aceasta
e legea pieței, și incapabile să «exerseze mintea», întrucât
nu acesta e scopul producției, desprinzându-se de spirit, se
întorc înspre «barbarie»” (p. 95). În fața invaziei noii
ideologii, acceptate tacit-complice de Putere, „atitudinea
artei – conchide Adorno – ar fi aceea de a închide ochii și
de a strânge din dinți” (reprod. la p. 96). Și de a-și vedea
de propriul drum...
Pentru H.R. Jauss, cartea inaugurează un model de
realitate imun la „constrângerile cronologice” și a cărui
dispunere spațială nu trebuie să respecte contururile
existente. Cercetătorul destabilizează triada clasică autoroperă-cititor, expediind puterea de a da viață discursului
ficțional înspre receptor. Așază în centrul atenției o „poetică
a privirii”, în funcție de care lectorul descoperă existența
și se (re)descoperă pe sine grație felului în care vede lumea
Celălalt (autorul, personajul).
Un alt capitol tratează poziția lui W. Iser asupra
literaturii, desprinsă îndeosebi din lucrarea Actul lecturii.
O teorie a efectului artistic (1976, ediția întâi). Mircea
Braga observă că, în viziunea specialistului german
(sprijinită și pe câteva teze ale scriitoarei și eseistei
americane Susan Sontag), abundența și tehnicitatea
interpretărilor diminuează efectul de catharsis, arta și
comentariul situându-se astfel într-o relație de antinomie.
O altă ipoteză emisă de Iser stipulează dinamica
raporturilor text-cititor prin valorificarea unor împrumuturi
din cibernetică – ex. feedbackul, ca relație continuă
stimul/răspuns, determinată semnificativ de backgroundul
cultural al lectorului –, precum și ca efect al capacității
artistului de a converti familiarul în eveniment. Sunt
speculații – conchide Mircea Braga – care, nici ele, nu
învață consumatorul „ce, cum și de ce să citească” (p. 167),
însă demonstrează că textul ficțional se împlinește grație
„gestului finalizator al cititorului, fiindcă a simți, a trăi, a
ființa în lumea cărții este parte a logicii irepresibile a reconstrucției, a survenirii operei” (p. 167).
Din secțiunea alocată eseistului și romancierului italian
Umberto Eco reținem, dincolo de aserțiunile privind opera
deschisă, puterea creației literare de a-și produce un anume
cititor – ca „proiecție intențională a autorului” (p. 175), care
să confere plusvaloare ficțiunii, să dinamizeze liniaritatea
acesteia printr-o lectură circulară, enciclopedică, încărcată
de „pradă intertextuală” (p. 180).
Lucrarea A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii,
semnată de Matei Călinescu (publicată la noi, în ediție
adăugită, în 2007), constituie pretextul capitolului Dincolo
6
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individului ca ființă culturală într-o societate în care, spune
Ștefan Augustin Doinaș, „spre stupoarea democraților,
logosul este elitist” (citat la p. 310): „trăirea contrastului
oferea intelectului șansa acelei singurătăți fertile, propice
deopotrivă cunoașterii de sine și actului creator elaborat
într-un orizont al complexității rivalizând cu existența,
oferită prin concentrare și cu un plus de echilibrare, nu
departe de un destin surmontând temporalitatea prin chiar
utilizarea acesteia, în timp ce contactul cu suprafața
fenomenală stimulează socializarea în termenii unei iluzorii
libertăți abandonate tumultului superficiilor cotidianului,
libertate decurgând dintr-o ființare în care imediatul devine
perspectivă, iar întrebările sunt puse numai dacă răspunsul
se află în efemerul clipei. Ca efect, e ușor de constatat că
procesul ajunge să șteargă liniile individualității, pierdută
efectiv pe suprafața colectivismului care cultivă excesiv
formele redundante ce alimentează și se alimentează din
organicitatea debilă a numitorului comun” (p. 311). No
comment.
Autorul investighează, de asemenea, evoluția câtorva
specii literare (jurnalul, reportajul, epistola), precum și a
criteriilor de etapizare a literaturii, cu accent pe necesitatea
revizuirii perspectivei (de pildă, noțiunea de generație ar
trebui să aibă în vedere implicit mentalitatea și
spiritualitatea perioadei analizate). Un spațiu amplu e
alocat tabloului receptării creației literare în ultimele
decenii. Sunt evidențiate ineficiența vechiului instrumentar
și a teoriilor precedente, frecventarea lipsită de entuziasm
(„doar prin lentila curiozității contestatare, aplicate unui
aliniament muzeal altfel inutil” – p. 309-310) a autorilor
de manual, diminuarea apetenței pentru lectura în tihnă și
în profunzime sau chiar pentru carte (cultură) ca mod de a
înțelege existența, „de a te trăi și de a trăi realitatea” (p.
325).
Constatările îndeamnă la meditație: „Probabil – dar
numai izolat – e vorba de o necesitate, respectiv de un viciu
de nu puține ori pedepsit. E și acesta un ingredient, pe care
îl cunoaștem și sub numele de bovarism ori de
donquijotism, iar funcția ingredientelor n-a fost niciodată
aceea de a schimba lumea, ci doar individul care însă, aflat
în nișă, poate fi fericit cu sine (dacă așa ceva e în cauză),
dar are discreția de a nu fi mesager; el are simțul inutilului
sau, mai exact, nu-l are pe cel al «violenței» […]. Lectura
nu schimbă, deci, lumea, schimbă persoana” (p. 325-326;
subl. ns. – D.M.). Pe de altă parte, pentru ca lectura să
modeleze insul, trebuie reinventate educația, școala și
trebuie chibzuit asupra tipului de om pe care dorim să-l
formăm.
Ultima secțiune a cărții lui Mircea Braga e intitulată
Codul de lectură – sugestia întâlnirii culturale și propune
un set de experiențe estetice provocate de vizitarea unor
autori din epoci diferite: Mihai Eminescu, Ion Luca
Caragiale, Vasile Voiculescu, Mateiu Caragiale, Mircea
Eliade, Vintilă Horia, Ștefan Augustin Doinaș, Dumitru
Radu Popescu, Ileana Mălăncioiu și Aura Christi. Fiecare
se cere/este întâmpinat sub alte auspicii și poate răsplăti cu
asupra de măsură efortul lectorului care zăbovește asupra
universului lor artistic. Cu atât mai mult dacă are anumite
antecedente.
Dacă știe să treacă dincolo de ultima frontieră.

de mecanismele lecturii. Opiniile avansate de profesorul
de la Indiana University sunt situate pe linia unor
considerații desprinse din eseistica lui André Gide și a lui
Roland Barthes, care plasează centrul de greutate în aceeași
zonă a subiectului, acționând antinomic între vulgaritate și
excelență culturală (p. 189). Astfel, dacă prima lectură (în
numeroase cazuri, unică) se dovedește hedonistă, răspunde
puterii de atracție a discursului ficțional și urmărește cu
precădere lizibilitatea, relectura e mai sofisticată și sporește
antrenarea personală a cititorului, punându-i la încercare
„deschiderea și «starea» sa ca ființă culturală” (p. 192). Ea
„nu este nici întâmplare, nici capriciu, instalându-se ca
funcție: pentru omul cultural, dată fiind tocmai această
calitate a sa, ea ridică acum nu problema morfologiei, ci
cu accent sporit cea a sintaxei sale, faptul că întrebările care
se ridică țin de natura unor ce, de ce și cum” (p. 190). André
Gide merge chiar mai departe: valoarea textului literar ar
atârna de însăși recitirea lui (motiv pentru care se
favorizează operele deja clasicizate).
Pe
diagrama
actualității
sau
panorama
deșertăciunilor (partea a doua a cărții lui Mircea Braga)
readuce în atenție constructe precum canonul,
corectitudinea politică, generația, „fenomenul post”,
tranziția – aplicate la câmpul literaturii și cu rezonanță în
conturarea unei tipologii a lecturii în contemporaneitate.
Canonul – de care autorul s-a ocupat mai pe larg în
volumul Rătăcind prin canon. Studii de istorie literară (Ed.
Tipo Moldova, Iași, 2013), recenzat de noi la vremea
cuvenită (în „Nord Literar”, nr. 11-12/2013) –, socotit,
secole la rând, o noțiune „tare”, se relaxează tot mai mult
în zilele noastre, năucit de hățișul axiologic. El se
convertește într-un „joc conflictual”, în cadrul căruia
„gustul și reacția emotivă – «culpabile», fiindcă sunt
individuale – pot ceda sau nu în fața criteriului alimentat,
iluzoriu de multe ori, „științific” (p. 214).
Piața (de idei, de produse culturale etc.) virează mai
degrabă către talcioc (p. 215), fenomen care, pe teren
românesc – raportându-ne la deceniile din urmă –, se
concretizează, printre altele, în tentativa de eliberare de
„efectul de basm” (Costache Olăreanu), de opozițiile clare,
îndărătnice la nuanțe, întru îmbrățișarea versiunii
postmoderniste „și/și”, supuse presiunii cantității (sau, de
la Jean Baudrillard citire: a „obezității”). Mircea Braga
propune o raportare mai onestă la ceea ce unii critici și
istorici literari numesc „neantul valah” și la disputele
canonice (de suprafață și underground) din epoca
totalitaristă, remarcă pervertirea „esteticii urâtului” în
„estetică inumană” (p. 223), confuzia informație/inteligență
(p. 309) și hegemonia entertainmentului, dar și deruta celui
care (specialist ori nu) își „permite” să apeleze axiologic
la noțiuni „desuete”, „invalide”, aproape „jenante”, cum
sunt istoria, familia, tradiția, religia ș.a.m.d. Poate că atari
disfuncții (așa cum reiese de la sfârșitul capitolului 7 al
secțiunii) sunt inerente oricărui proces evolutiv și vor
produce cândva satisfacția surmontării unor granițe.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla când „saturația de
prezent își va arde și ultimele resurse” (p. 306).
Examinând contemporaneitatea în perpetua ei tranziție
către un viitor... confuz, lipsit de interes, teoreticianul
dialoghează cu gânditori (Mircea Eliade, Umberto Eco, Ion
Vianu ș.a.) care împărtășesc o viziune asemănătoare (la
care ne raliem și noi) în ceea ce privește supraviețuirea
7
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George Vulturescu
Percep\ia “transparen\ei” `n poezia lui Al. O. Vintil[
Un drum ascendent a străbătut Alexandru Ovidiu
Vintilă (îl vom prescurta AOV) de la cartea de debut
din 2003, Caricatura de cretă (Ed.C.R.), cu semnalări
importante în presă, demersul său poetic are o țintă - “săl vâneze pe omul - lup” (pag. 63, caricatura de cretă)
într-un oraș în care natura e “dincolo de virgulă, precum
un perete / surpat doar de morțile noastre” (sărutul
mariei). Poetul ne încredințează că a “descoperit
uimitoarea caligrafie a morții”, (p. 11), practicând stadiile
de trecere prin “tuneluri de furie” (p. 10): nigredo, albedo,
rubedo (titluri de poeme) spre o “artă poetică” pe care o
descrie astfel - “juxtapun desene de cretă / picturilor
rupestre” (p. 42). O “artă” a adiției, așadar, ornamentică
și atașare a propriilor linii de “cretă”. Procedeul e vizibil
și în volumele următoare (1, pe marginea unor fragmente,
cu “prudență” (zice Gh. Grigurcu), discernând și
contemplând “lucruri care par a nu comunica nimic”, dar,
printr-o “dublură a recepției”, “apropiatul, clișeul își pot
dărui magia în transformări invizibile pentru Celălalt”
(Un poet “discret”, R.L. nr. 22/2020).
Acceptăm, la această tehnică de “juxtapunere”,
inserțiile proprii peste realul cenușiu,ca un laviu de
“cuneiforme” care, dacă nu provoacă, măresc “taina”:
“ecouri stinse într-o seară transparentă / ca și cum frica ți
s-ar îngălbeni / pe față // cuvintele se sparg în / tumultul
orașului...” (tripod, miezonoptice...). Notația e eliptică,
inducând nesiguranța, fugitivul, frica de a duce un gând
rebarbativ până la capăt, o “chimie a tăcerii ca o boală a
secolului”(p.39), amintind - nu de “boala” lumii blagiene,
ci, de o psihoză a unui oraș bacovian - “vara s-a aprins
pe cadavrele noastre / strânse în cămașa noului veac / ca o
arhitectură abjectă” (5, dezlănțuirea instinctelor naturale,
pp. 39-40). Dar întârzierile sale în “tunelurile fricii” duc
la o dilatare a percepțiilor lăuntrice (“spaima ne alerga /
de unde atâta frică?...” - tigri, frumoase broaște țestoase,
cehov, p. 20), la o repliere a forțelor memoriei, dacă nu
salvatoare măcar zguduindu-i resorturile unui tragic
uman, care-i va apropia poezia de demnitatea cristalină a
anticelor “lamentații” - “atunci pornești arta sub un
acoperiș șubred / surâzi arta e moartă poezia și ea / întrun fir de cânepă / ne mai ținem sufletele” (cartea lui
koch, p. 19), sau - “psalmul /se scrie/speriat de singur în
iarbă/iarba se lasă în voia vântului”... (p.51).

același timp). Cadrul surprins, așezarea lui în “ramă”
(foarte multe poeme sunt “construite” secvențial, par
“serii” numerotate), nu ne “transbordează” într-o “altă
realitate”, e doar o schimbare “de unghi”, la care ne face
părtași, lăsând tușele / sau laviurile în starea lor, primară,
aburind de încărcătura lirică: “...încă de foarte devreme
priveam orizontul / doar norii păreau mici oaze limpezi
pe cer / duminica pe un continent diferit / zei și oameni
pisica februarie cu picioarele adunate sub ea” (așa cum
nu mai e cazul).
Nu e de mirare că cei care au scris despre poezia lui
AOV observă câteva trăsături, de care e bine să ținem
aproape - importanța pe care poetul o acordă spațiilor
dintre versuri (de respirație), “insularizarea” unor termeni
- “noduri de presiune suprarealistă ori expresionistă”
(Emanulea Ilie), cu “imprecizia contururilor” și cu
“ermetismul formulelor lapidare” (Gh.Grigurcu).
Nouă ni se pare că predispoziția sa pentru ”eliptic”
(Șerban Foarță) ne conduce spre o poetică a
fragmentului ca metodă (chiar Mallarme are un
asemenea titlu pentru un text), de a surprinde pulsații,
energii izolate ale unor versuri incidente, elipse și
inversiuni, “corale și fugi”. De aici derivă importanța pe
care poetul din Suceava o acordă așezării poemelor în
”serii”, numerotate, cât și a edificării unei... “arhitecturi”
a paginii (prin spațiere, prin alternanța caracterelor
caligrafiei). Iată exaltarea sa pentru “linia plată a unei
tonalități egale cu / sine...” (A treia venire), sau pentru un
“limbaj al literelor albe / între pagini întregi de negru”
(Beirut, Mare nostrum). Recunoaștem aici o strădanie –
mai veche a poeților – de la Mallarme încoace (la noi Mazilescu, Doinaș), aceea de a avea o “viziune simultană
a paginii - aceasta din urmă luată ca unitate” (Prefață - O
lovitură de zaruri nicicând nu poate aboli hazardul, p.
242, Mallarme, Divagații igitur o lovitură de zaruri,
trad. Ioana Diaconescu, Mihnea Meroiu, Ed. Atlas, Buc.,
1997).
Spuneam că, prin această simultaneitate, pagina
devine o “ramă” a unui text, ne obligă să-i găsim
pulsațiile sensurilor în “natura moartă” a fragmentului.
Pentru că nu e de căutat în “poemele” lui AOV o
“tematică”, sau titluri care se pot lipi precum etichetele.
Ele - unele voit pozând în digresiuni - nu indică sau extrag
un sens al întregului, ci, au rolul unui “năvod” care
strânge, între ochiurile lui, darul “miraculos” (ca al
pescuitului biblic) al unei clipe nuntind deasupra unor
obiecte, deasupra unor “arii periferice”: “pereții / becul
închis / mai ales / moartea / un cedru e un miracol /
excepțional de firesc / și aproape șamanic” (p.80).
Moartea - precum un cedru care rezistă timpului ca și
piramidele? Plasată în mijlocul unei “naturi
moarte”, moartea-cedru e o imagine de forță insolită,
singura care are un “puls” ascuns, între pereții
neînsuflețiți și becul închis. Ca un “șaman”, ea poate

***
Întrevedem, pas cu pas, că poezia pe care o scrie
AOV presupune o ...pojghiță culturală pe care se poate
luneca,presupune un ochi avid de spații - pictural
“ordonate” (“...ordonând lumea sau având impresia că o
poți ordona” - în lumea unui singur limbaj), presupunând
mereu “rama”, pentru a fi cartografiate, salvate în propriul
unghi de lumină (“o linie dreaptă și un dincolo de linia
dreaptă / partea cealaltă a unei seri calde de vară...”- în
8
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își cară “sârguincios /pietrele” (p. 71) e de un tragism
christic, asumat, desprins din “legea firii”, o alegere care
asigură un ce tragic, scriiturii.
Trauma morții l-a însoțit pe poet de-a lungul
volumelor sale: “moartea își celebrează moartea” (ți se
citește rostul în palmă linia vieții flămândă ca un câine miezonoptica...), dar nu e o morbiditate în textura
poemelor, ci o ... “vecinătate” cu ea (vezi: “aici se moare
și se trăiește / se înnebunește / la nesfârșit”, p. 86,
Transparența... / sau: “nu ne tulbură nimeni / vom fi morți
și vom fi liberi”, părăsiri, cartea lui koch). Detectăm
aici o “pedagogie existențială” (termen de la Petru
Poantă), o înțelepciune cristalizată, epurată de efuziuni,
precum rămășițele păsării archeopterix imprimate în
calcarele jurasicului. Ea nu e de loc străină de o
“rânduială a lumii” transmisă după legile sihăstriilor
bucovinene: ”pe sub stele somnul rațiunii/ pietrele și/
tăcerea / dinaintea sfârșitului” (Mai de demult).

închide sau deschide “vraja” locului-ramă. Nu ascunde
ea... “lovitura de zar” care nu poate aboli hazardul?
Clădită pe “ambiguitate” și “revelație pulsatilă,
neterminată” (Constantin Abăluță), poetica lui AOV e a
notației nude, a unui (pătrat) alb pe alb, a unui (pătrat)
negru pe negru... “noi înșine meditând la nimic” (fiii și
fiicele lui Iosif), o privire care se-ntinde peste lucruri ca
o pânză de păianjen (“praful de pe argintăria familiei” p. 86, “țesătura de gânduri peste golul din inimă” - p. 49)
sub care nu se-ntâmplă nimic: “de la un timp / simți acut
mersul lumii / stai nemișcat și zgomotul te acoperă” (În
fiecare zi). Cine “simte”? Cine își asumă... nemișcarea?
Versurile nu sunt pentru a fi “spuse”, pentru a indica ceva
cu ele, a comunica cu ele: “lucrurile nu sunt / decât ceea
ce sunt și nimic” (p. 46).
Doar privirea poetului, rar asumată, multiplică, în
“act” tușele de pe pânză - ea e acel cuptor ermetic
(athanor) care nu le obnubilează, ci le lasă doar palpitul
vagului: “ca o alunecare înăuntru / înghițiți de un cer
deasupra noastră /un număr uriaș / pâinea se cocea pe
câmp iar prin scuarii/ o arșiță teribilă o transparență de
nicăieri / între salubru și insalubru / memoria noastră
înregistra / o nouă dezbinare a lumilor”... (p. 67). Poetul
nu scutură nici măcar paingul, roua, de pe lucruri,
contemplarea e un triumf al tăcerii (dar nu ca stare
blagiană, deși poetul pledează pentru a trece la fel,
ținându-și “ochii închiși într-un fel de tăcere” - în lumea
unui singur limbaj), un abandon bacovian - a “pietrelor
și tăcerea /dinaintea sfârșitului” (p. 47).

Note:
1. S-au mai adăugat: miezonoptice. tradiția rupturii,
Ed.timpul, Iași, 2008, cartea lui koch, Brumar,
Timișoara, 2009, viața preschimbată, Timpul, 2011,
Obiecte psihice, Ed. Karth, Buc., 2014.

***
AOV trebuie considerat în vol. “Transparența unui
unui popor de foci” (Charmides, 2019) un poet al
spațiilor - rame, bine regizate, lucrate pointilist,
descompunând suprafețele și apoi recompunându-le întro nouă “tensiune” a “plasmei” tușelor: “așa k. / dacă nu
mai sunt “n”-uri când nu mai sunt / “a”-uri- / Rânduri de
“n”, / plasma / unei tensiuni dintotdeauna (Abraziv.
abrazive). El izolează un context “gravid” de sensuri,
printr-o tăietură oblică, precum scoica izolează firul
impur de nisip și-l acoperă cu secrețiile sale până-l
transformă în perlă. Astfel, în jurul unei vers - am zice
“încărcat de divinitate” - precum “glezna Lui” (Din
împărăția lumii lor), sunt mișcate două verbe - “s-a
înălțat” și “a coborât”, și un substantiv - “lumea”. AOV
creează un cerc, cu efect de bulgăre de zăpadă, care,
rostogolindu-se, primește consistența unui pămînt - o
“insulă” a făgăduinței - “lumea”. Repetiția unor versuri
simple, fără nici o adjectivare, neostentative, impun,
printr-o regizată incantație, “legea” Marii Treceri:
“Moartea e un obiect / care ne leagă de viață / viața e un
obiect/care ne leagă de moarte” (p. 37). Imaginea unui
“drum care în zadar duce / spre moarte”, pe care poetul
9
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Halmo;i :andor - “Fiecare art[ autentic[ ia na;tere prin foc”

De curând, la editura Junimea (Ia;i), a apărut cartea
RAIUL CA TOATE ZILELE semnată de poetul maghiar
Halmo;i Sandor născut în 1971 la Satu Mare. El se adaugă
reputaților poeți maghiari născuți la Satu Mare - Dsida
Jeno (17 mai 1907-7 iunie 1938), Kovacs Andras Ferenc
(17 iulie 1959), Jank Karoly (21 dec. 1967), to\i cu o
ascendentă imagine literară în țară ;i peste hotare.
Matematician de formație, Halmo;i Sandor a făcut
studii la Cluj, Budapesta, Karlsruhe ;i Stuttgart. A trăit 16
ani în Germania, iar din 2006 s-a stabilit la Budapesta,
unde a debutat editorial, în 2001, la Editura Littera Nova
cu volumul “a demonokkai flancolo/epatând cu demonii”.
Versiunea românească de la Junimea este semnată de
Kocsis Francisko - un fidel traducător de poezie maghiară
în române;te (A se vedea volumele - EFECTUL
ADMIRAȚIEI. Poeți maghiari din Transilvania, Ed.
Ardealul, 2006, EFECTUL DE PROPAGARE. Poeți
maghiari de la Echinox, Ed. Ardealul, 2018). Volumul
anunță un poet de forță, cu un discurs interogativ, direct,
cu replică la modul în care este receptată poezia în
contemporaneitate, o poezie autoscopic[ care î;i disipează
dramatismul într-un joc al alterit[\ilor prin formule
lingvistice pline de asocieri culturale ;i aluzii morale spre
spectrul societății globaliste.
O particularitate a poeziei sale stă sub semnul
multiplicității codurilor de lectură prin care autorul î;i
maschează - sau î;i derivă subiectivitatea - amintind de
poezia “simulacru” a lui Fernando Pessoa.
Avem în vedere ciclul de patru poeme a;ezate sub
titulatura de “JA, poetul distins cu premiul JA”, unde
inițialele “JA” - a poetului Jasz Attila*, laureat cu
prestigiosul premiu din Ungaria,”Jozsef Attila”** devin
emblema “poetului exemplar”, oficializat, pretext al unei
călătorii inițiatice în realitățile contemporane în care ființa
umană - aici POETUL - este captiv ca într-o oglindă
balzaciană, cu distorsiuni ;i evocări parodice de un
puternic efect literar - “poetul JA, distins cu premiul JA,
care-l caută pe Pessoa, ;i-l găse;te ;i în locul meu” (pag.
39), unde eponimul “JA” devine un paravan al
schimbărilor de paradigmă din limbajele poeților
contemporani - ca un hibrid între continuitatea ilustră a
poeziei lui Jozsef Attila de ieri ;i paradigma reformatoare
a tânărului Jasz Attila care reprezintă poezia de azi - e o
“cale” sau o “scurtătură” se întreabă poetul sătmărean “...ne place ceea ce provocă? / Sau o urâm? / S-o detestăm,
cum facem cu lumea după faptele noastre / mizerabile? /
S-o privim de sus? / S-o santificăm / S-o scriem cu
apocrife?...” (pag. 41). Multiplicitatea lumii - cu spațiul ei
ubicuitar care poate fi oriunde (Cabo da Roca, Estorial,
Belimb, pe malul Nekarului, Stuttgart etc.) cum spun
subtitlurile poemelor - “călătore;te prin Germania de Sud,
dar nu-l găse;te pe Arthur Rimbaud” (pp. 43-45), sau “îl
caută pe Holderlin. Urcă în încăperea din Turn,care e
goală” (p. 46).

În pregnanța portretului-parodic “JA” este ;i
duplicitate ;i “simulare” (termen al lui F. Pessoa), dar ;i
un joc al eului auctorial, cu tu;e îngro;ate, în care se
pasti;ează pe el însu;i anexându-;i adevărul poetic ca o
“transcendență trăită” (termen al lui Denis de
Rougemont) care nu poate “arde” sub masca altuia, ci se
macină în el însu;i. Cel mai bine se vede acest lucru în
poezia unde se descrie urcarea lui “JA” în turnul unde a
locuit Holderlin. E o ruptură aici de imaginea “oficială” a
“poetului premiat” în care Halmo;i Sandor se ia pe sine
în răspăr cioplindu-;i un autoportret veridic - “...am făcut
glume pe socoteala asta, că zilnic / fac naveta între
nebunie ;i moarte, ;i într-adevăr, m-am fandosit / cu
demonii, eram subțirimea hârtiei, hipersensibil, bucuria
/ celuilalt, opulență, codice de iubire. / Dar să nu
înnebunim chiar de tot! // Viața nu se poate imagina fără
poezie. / Iar nebuni întregi la minte îi avem pe poeți” (p.
46).
Folosindu-se de o gramatică insurgentă, cu pigmenții
neao;i, fiind adeptul expresivității directe în care “demonii
trebuie numiți, / trebuie îmblânziți, trebuie chemați”... (p.
26) el se dezlipe;te de “pieptul” patriarhului Jozsef Attila
;i înțelege că trebuie să alegi “curva aia de indiferență a
vârstei adulte” ;i “nepăsarea futută a maturității din noi”
ca să afli că “acum te doare ;i faptul că nu te mai doare la
fel de tare...” (p. 71).
Sunt ezitări, erezii de-o clipă (“...cine ;i cui i-a gre;it /
cine a făcut pe zeul / cine pe omul nepăsător de zei”... (Nu
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;tiu), ale unei intimități vulnerate care nelini;te;te, care
transmit o stare de insolitare unde, abia aici, e posibilă
“frumusețea” - “necontenict se prelinge din mine /
frumusețea / această supurare ciudată / n-am ;tiut că
există ;i a;a ceva / mai demult am crezut că pentru fiecare
picătură / trebuie să te apleci ;i trebuie s-o bagi sub ochii
fiecăruia / ca să nu dispere...” (Aceste câteva poezii).
Însă e vorba, în aceste poeme, de o intimitate întinsă
pe un “calandru de nervi” (Nu ;tiu), întinsă “până țiajunge la gât /...să jupoi pielea clipei” (Până ți-ajunge la
gât), un permanent balans existențial, presimțirea unei
vacuități când “nu există sus ;i nu există / jos, atunci nici
în tine nu există nimic ;i nici tu însuți / nu exi;ti, unde ar
putea deci oaspeții aceia intra?” (Cerul înstelat deasupra
mea...). Suntem la marginea singurătății în aceste poeme,
o singurătate care e o “insulă”, în care trebuie să-ți asumi
o ardere totală capabilă să stârpească “până ;i forțele
diabolice cu care / năvălim unii în visele altora... / ca deacolo să mânăm spre cer turmele sufletului
(Domni;oara Judit).
Poemele preamăresc “venirea dragostei” (Cântecele
lui Iov), acel moment când “vorbe;te omul cu îngerul /
despre iubita ;i păcatele sale” (Ce-ar fi dacă), ca într-un
apostolat în care există un “Codice de iubire”, un fel de
testament în care îndrăgostiții sunt “călăuze de suflet” “Se călăuzesc pe ei în;i;i / ;i lumea la sine însă;i - ;i deacolo afară”. “Codicele” este înțesat de apoftegme (”Iubirea
te eliberează în fiecare zi”, Dacă lipse;ti de la locul tău se
prelinfge lumina / Dacă e;ti prezent cre;te viața”, “Ceea ce
păstrezi, ai. / Ceea ce cedezi vei avea” etc.), nu străine de
perceptele biblice care avertizează asupra capcanelor
iubirii - “în;elări, minciuni, / mângâieri, luări în brațe,
tri;ări, sărutări, / răniri, anotimpuri...” (pag.110). Iubirea,
în “codicele” propus de poet ar fi “la margine de rău ;i
bun”, e chiar preaplinul vieții - ”Nu se poate iubi bine sau
rău./Se poate numai iubi”(pag.110).
Fundalul acestei poetici este cultura, raportarea la
poezia umanității, la poezia unor apropiați, ca un
misterios alfabet cu a cărui litere descifrează sensurile
vieții. Poezia / cultura, în viziunea sa, trebuie împărtă;ită
- “să a;tepți pe cineva cu care să împarți ploaia / pe
Nichita Stănescu / pe Rilke, / pe Hodjak / pe Pastior” (p.
25), mai ales atunci când îndoielile, trădările, ne clatină
domesticitatea placidă ;i ne zguduie lăuntricul pentru că
“ceva diabolic obose;te în noi” ;i “plânge cineva
înăuntru”(Pentru că nici o umilire nu-i ve;nică).
E o stare limită când “jinduie;ti” după lini;te ;i
lumină. Poetica acestui “program” - artă poetică - se poate
decela bine din “Suita Wamsler II” unde paralela dintre
“viața smălțuitorului” ;i “na;terea poeziei” este grăitoare
- “Fiecare artă autentică ia na;tere prin foc, / Sau piere
prin foc. / Cel ce nu stăpâne;te patima e pârjolit de ea. /
Ori îndată, ori după repetate arsuri. / Trebuie s-o
drămuie;ti precum merindele pentru drum” (p. 83).
Sentențiozitatea gândirii din spatele acestor meditații
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(“pentru că eu sunt poet ;i matematician” - Lamentație
îndrăzneață) tinde, totu;i, spre freamătul vibrant al vieții,
cu vulnerabilitatea duratei, cu implacabilul sublimului pe
care-l caută, cu acea “balanță a rației” (pe care o nume;te
L. Blaga în “Trilogia culturii”) ;i care ține “trează în noi
frumusețea” - “Scopul e, oricum, roua din jurul
inimilor noastre, / Lini;tea / De-afară ;i dinăuntru, / În
care presimți poate vreo corelație mai profundă, / Dacă
avem noroc, / Dacă ajungem în starea de grație. / Pentru
că acestea nu se pot forța, provoca, / Nici extorca de
destin...” (Suita Wamsler, II, 3).
Note
* Important poet contemporan, maghiar, născut la 2
martie 1966, redactor ;ef al revistei Uj Forras. Trebuie
adăugat că el a recunoscut, într-un interviu din România
literară (nr. 49/2019), că a fost influiențat de modernitatea
limbajelor din poezia românească (Ion Mure;an, Aurel
Dumitra;cu, Nichita Danilov, Bogdan Ghiu) la care a avut
acces prin traducerile poetului Jank Karoly, originar ;i el
din Satu Mare, din valoroasa lui traducere - Fust a
dombrol / Fum pe colină. Negy roman kolto, apărută la
editura JAK Jelenkon, Budapesta - Pecs, 1997.
** Jozsef Attila (1905-1937), important poet al
modernității maghiare, autor de eseuri literare ;i filosofice.
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Ioan-Pavel Azap
Antonia Bodea sau scrisul ca bucurie
Cel mai recent volum de eseuri critice semnat de
Antonia Bodea, Prin defileul verbelor (Cluj-Napoca, Ed.
Avalon, 2019), vine să confirme o certă vocație culturală,
susținută în primul rând de bucuria participării la actul
creației și de nevoia de a împărtăși această stare de grație
cu ceilalți, cu cititorii. Antonia Bodea a debutat cu o carte
de poezie, Bunavestire (2007, reeditată în 2010),
întregindu-și demersul liric cu un al doilea volum de
versuri, Fulgerări în zenit (2016). Opera autoarei este
completată de volumele de reflecții critice care surprind,
fatalmente parțial, dinamica vieții literare contemporane,
în speță a celei clujene, dar „operâd” și incursiuni pe alte
coordonate temporale ale literaturii române: Fulgurații
(2012), Gravuri pe obrazul clipei (2016) și Printre file
(2016), despre cel din urmă având plăcerea de a scrie
câteva rânduri în paginile revistei „Tribuna”.
Prin defileul verbelor este structurată în două părți
intitulate, fără echivoc, „Scriitori” și „Evenimente” și
reunește cronici, recenzii, consemnări apărute inițial în
reviste sau antologii tematice. Cronicile din prima parte
vizează autori contemporani1, îndeosebi din spațiul
transilvan, devoalând o disponibilitate de lectură ce nu
ocolește niciun gen literar, de la poezie la proza scurtă și
roman, de la albume monografice la jurnale de călătorie
sau scrieri cu tentă autobiografică. Textele critice ale
Antoniei Bodea au ele însele, pe alocuri, o nuanță de
livresc ce estompează presupusa „răceală” a demersului
critic, precum în analiza făcută volumului Decameronice
al lui Horia Bădescu: „În tonalități de romanță, din povara
gravă a «baladei», prin șoapte insinuante a «cântecului
de dragoste» (Ah, femeile), prin cutezanța berbantă a
«cântecului de lume» (Furișa-m-aș), din senzualitatea
orientală, cu lunecoasa aluzie balcanică, din suspinul
alcovului sau din tămâia «toamnei răstignită-n vie», din
smerenia spovedaniei spre deconspirata taină a
începuturilor, poetul înalță imn de slavă Eternului
Feminin” (p. 20). Alteori, în doar câteva cuvinte este
schițat portretul cultural al autorului: „Profil cultural
bogat cultivat, Horea Porumb este preocupat de
cunoașterea pe orizontală (vezi nenumăratele călătorii și
documentări) și pe verticală (vezi raportarea la metafizic)
a condiției umane, precum și de găsirea căilor de accedere
a omului spre sine, spre lumină. Fraza caldă, cursivă,
armonioasă, respirația calmă, pauza înțeleaptă, mărci ale
unei profunde stăpâniri a valorilor limbii, conduc lectura
în zonele fascinante ale înțelegerii într-un mod plăcut și
plin de farmec” (p. 154).
În partea a doua sunt consemnate o serie de
evenimente culturale la care autoarea a participat sau care
i-au atras atenția în mod indirect: prelegeri susținute cu
diferite ocazii aniversare, simpozioane, tabere de
literatură, festivaluri de teatru, reviste culturale, anchete
pe teme culturale cărora le-a dat curs ș.a.m.d. Prin
defileul verbelor poate fi citit și ca un jurnal cultural,

conținând inerenta doză de subiectivitate auctorială, dar
„marcat”, în primul rând, de neobosita pasiune a lecturii
și de o curiozitate culturală pe care autoarea le afișează
fără ostentație.
Scrise cu aplicație, fără „înflorituri” spectacular, –
nici stilistice, nici speculative-biografice –, punând
accentul pe informație și pe judecata critică
„binevoitoare”, care vine în întâmpinarea cititorului ca o
invitație nedisimulată la lectură, textele Antoniei Bodea,
dincolo de faptul că se citesc cu plăcere, dobândesc,
reunite între coperțile unei cărți, o certă valoare
documentară, de neignorat de către istoricii literari ce se
vor apleca asupra acestor ani.
1
Horia Bădescu, Ion Constantinescu, Dorel Cosma,
Dana Criste, Ligya Diaconescu, Mihaela Grigorean,
Ioana Heidel, Ion P. Iacob, Gabriela Ilieș, Menuț
Maximinian, Alexandru-Cristian Miloș, Liliana Elena
Mustiuc, Augustin Ostace, Iulian Patca, George Petri,
Horea Porumb, Persida Rugu, Anca Sîrghie, Adi Travadi,
Cornel Udrea, Iustinian Gr. Zegreanu, George Vulturescu.
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Mircea Mo\
Despre o poezie a sentimentului religios
Se vorbește tot mai mult în ultimul timp de poezia
religioasă, concept ce ar putea lăsa impresia că sfera
artisticului/poeticului se restrânge prin determinant, poezia
și religia împărțindu-și în mod egal spațiul spiritual
rezervat. În realitate, și lucrul acesta se știe de multă
vreme, poezia își metamorfozează în substanță proprie tot
ceea ce-i este exterior și tot ceea ce a existat (în special
sensurile) anterior textului care-i legitimează interioritatea
și imaginarul. Fiindcă poezia contează ca un univers în
care experiența din realitatea „de afară” nu mai contează,
după cum nu mai sunt valabile nici reperele cunoscute de
cititori. „De îndată ce înlocuiesc prin cuvintele unei cărți
percepția mea directă asupra realității,scria un Georges
Poulet, mă predau, cu picioarele și mâinile legate,
atotputerniciei minciunii. Îmi iau rămas bun de la ceea ce
este, prefăcându-mă a crede în ceea ce nu este. Mă înconjur
de fantasme și de fantome, sunt pradă limbajului. Iar de
această luare în stăpânire nu am cum să scap. Limbajul mă
înconjoară cu ficțiunea lui așa cum apa acoperă un regat
înghițit de mare. Nicio secțiune a realității nu e la adăpost
de această îngropăciune universală. caracteristica
literaturii, adică a limbajului în libertate, a limbajului
dedându-se neînfrânat exercitării depline a puterii sale, este
de a nu respecta nicio realitate obiectivă, niciun lucru
tangibil, niciun fapt dovedit. Nu mai rămâne din ea nicio
parcelă ca o fărâmă de uscat în lichidul univers al ficțiunii”
Numerele 4-5 din 2018 ale revistei Vatra consemnează
câteva puncte de vedere absolut notabile despre poezia
religiosă. Constantin Cubleșan considera „că ar trebui să
facem, mai întâi, o precizare în sensul aprecierii
caracterului religios al unei producții literare, în cazul
nostru al poeziei. Pentru că eu nu cred că poate fi numită
poezie religioasă o anume versificație tematică pe
marginea unor fapte sau expresii biblice. De asemenea
producții avem parte la nesfârșit, datorate mai ales unor
diletanți în ale literaturii. Aceștia nu sunt poeți ci
versificatori. În consecință, nu avem sau nu putem vorbi
de o poezie religioasă, ci de un soi de exercițiu de
popularizare a unor precepte... religioase. Cu adevărat
putem vorbi de o creație în spirit religios la Vasile
Voiculescu, la Ion Pillat, la Radu Gyr, Tudor Arghezi,
Lucian Blaga, Șt. Aug. Doinaș ș.a. Ponderea unei
asemenea poezii în cadrul larg al fenomenului literar
actual, la noi, este destul de redusă. Din ce cauză? Asta e
o altă discuție”. Pentru Virgil Diaconu „tema dominantă a
acestei poezii, deci raportul om- divinitate, se dezvoltă în
textul poetic religios împreună cu temele existențiale ale
umanului. Dintre aceste teme, care ne revelează
dimensiunile existențiale umane, amintim dragostea și
teama de moarte, tragicul și eroicul, comuniunea cu lumea
(ființele ei) și înstrăinarea de lume, singurătatea,
libertatea și lipsa de libertate, dimensiunea religioasă și
dimensiunea profană. Dacă în planul mare al vieții, putem
afirma că sacrul și credința în divinitate nu epuizează
umanul, umanitatea, și că viața, existența umană înseamnă

desfășurarea tuturor dimensiunilor umane existențiale,
atunci putem spune că nici artele cuvântului, între care și
poezia, nu pot ignora existența, deci existența în totalitatea
dimensiunilor ei. În fond, viziunea poetică are ca obiect
principal existența umană, ea revelând toate dimensiunile
existențiale umane, prin punerea personajului uman în
situații destinale diverse (...). Nicio temă, deci nici temele
poeziei religioase, nu salvează prin ele însele poezia. O
poezie nu devine mai bună pentru că este religioasă,
morală, de atitudine socială, de dragoste etc., pentru că este
scrisă în vers clasic sau în vers liber, pentru că aparține
unei generații poetice sau alteia, ci pentru că ea reușește
să trateze poetic (dacă reușește!) una sau alta dintre temele
pe care le exprimă. De aceea, orice temă care urmărește
să devină poezie trebuie să se subordoneze normelor
estetice ale poeziei, trăsăturilor ei fundamentale, de gen
poetic modern. Norma (trăsătura) principală căreia trebuie
să i se supună orice temă este aceea a tensiunii existențiale,
afective și poetice. Creez poezie, religioasă sau
nereligioasă, în măsura în care viziunea mea reușește să
tensioneze existențial, afectiv și poetic discursul tematic.
În acest fel, produc un discurs sensibil, emoționant, vibrant,
seducător. În afara acestei viziuni tensionate în cele trei
planuri, discursul meu rămâne doar unul lingvistic, deci un
discurs gol din punct de vedere existențial, afectiv și poetic.
Tensionarea existențială, afectivă și poetică este norma
oricărei poezii, fie aceasta religioasă sau nereligioasăî”.
Octavian Soviany are perfectă dreptate atunci când îl
consideră pe Dan Damaschin un poet religios, mai ales din
perspectiva raportului său cu sacrul, fără a uita că la el „nu
se poate vorbi de o poezie cu subiect religios, ci despre o
religiozitate genuină sau, mai curând, despre o nevoie
genuină de religiozitate”.
Am scris cu alte ocazii că religiozitatea poeziei lui Dan
Damaschin nu trebuie căutată la nivelul textului propriuzis, unde semnele intertextualității nu pulsează la modul
semnificativ, ci în atitudinea existențială a poetului și în
gesturile sale grave, într-adevăr de oficiere. Dan Damaschin
este grav și solemn într-o vârstă a modernității, pe care o
privește cu o detașată înțelegere. El este însă modernul în
măsura în care conștientizează faptul că a rămâne până la
capăt în timpul său este dovadă de penitență; ființa trăiește
într-un timp de după cădere și face din propria suferință un
mod de a retrăi un alt timp, dar, mai ales, momentul
supliciului. Tensiunea poeziei lui Dan Damaschin lasă
impresia că poetul simte în permanență în propriul trup
urmele piroanelor din alt veac. Prezentul stă sub semnul
unei nopți emblematice prin opacitate și lipsa de
perspectivă, dar, mai ales, noaptea se relevă o dată în plus
ca timp al uitării lui Dumnezeu de către un om care s-a
despărțit de el prin păcatul ce se cere ispășit: „E noaptea
nopților în care Dumnezeu a fost de tot / părăsit, când fii
și părinți se descoperă iremediabil străini; când frica,
șovăiala, tăgada se înstăpânesc / până și asupra celor ce se
cred de râvnă plini” (Tânguire).
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Acea deplină „conștiință a unui sacerdoțiu”, remarcată
de I. Negoițescu, presupune la Dan Damaschin gesturi și
atitudini esențiale, paradigmatice; poetul se înscrie într-un
timp „mitic”, făcând abstracție de timpul modernității, cu
toate că el nu trebuie socotit un pustnic și un izolat, ci un
om lucid, care întrezărește, prin tot ceea ce modernitatea
vrea să camufleze, tiparul lumii. Conștiința unei existențe
aflate mereu a doua zi după cădere produce la Dan
Damaschin o dramatică sfâșiere între prezența în timpul
său și memoria ce-i tulbură ființa: „Este mereu a doua zi
după cădere. / Lipsa de consolare, nemângâierea e o iederă
cotropitoare, mai verde ca oricând. / Potire cu fiere
pândesc somnul însetaților. / Starea de păcătoșenie e arsura
proaspătă, abia / Iscată de fierul încins, inițiala încă /
Aburind pe crupa de armăsar tânăr. / Nesfârșirea exilului
e întrezărită precum / La mijitul zorilor sacrului de ochiul
damnat. / Este mereu a doua zi după Cădere. Niciun pact
cu uitarea nu a fost încheiat. (A doua zi). Existența lui se
consumă sub semnul unei nopți emblematice pentru timpul
„sărac” de divin, un timp ce se întinde de la cădere până la
momentul venirii fiului omului. Singurătatea este
amplificată de conștiința că nu mai este posibilă
comunicarea esențială cu ceilalți, care ființează inautentic:
„Ce-aș putea să le scriu celor care nu au auzit de /
Dumnezeu? Ce semn ar putea dezlega împietrirea unor
inimi neîmpăcate? (Ziua Fiului Omului).
Pentru autorul Intermundiilor, poezia nu poate fi un
simplu joc, expresie a distanțării poetului de real, pentru
a se abandona jocului ca simbol al lumii, după un E. Fink.
Poemul nu (mai) este un univers autarhic orgolios, câtă
vreme el își găsește legitimitate în gestul din illo tempore.
Însăși funcția poemului este alta, permițând accesul la
timpul auroral, inițial: „Temeiul fiecărui poem își caută
validarea în temeiul inițial. / În măsura în care mai pot
accede la la Abis / la pragul primordiilor / ni se oferă șansa
unei întemeieri”. Așa cum pentru creștin casa (univers,
imagine a lumii, un microcosmos) este pregătită să-L
primească pe IIsus, poemul devine la Dan Damaschin un
„spațiu” pregătit să-l primească și să-l vestească pe zeul
ce va veni. Aici trebuie căutate temeiurile poemului:
„Temeiurile poemului: temelii pentru sălașul zeului ce stă
să vină/Insondabil temei al ispășirii”.
Poezia lui Dan Damaschin este expresia conștiinței
tragice a omului lucid, care, nelipsit de memoria
începuturilor, este silit să ființeze în lume fără a mai fi
contemporan divinității. El nu mai este, precum la Lucian
Blaga, contemporan cu frumusețea efemeră a lumii și cu
divinitatea, „contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu”,
după cum nu este nici ispitit să drămuiască divinitatea (ca
la Arghezi), pentru a o percepe din perspectiva limitată a
omului care-și manifestă nereținut bucuria cunoașterii
(„Vreau să te pipăi și să urlu: Este!”). Existența lui se
consumă sub semnul unei nopți emblematice pentru
timpul „sărac” de divin, un timp ce se întinde de la cădere
până la momentul venirii Fiului Omului. Singurătatea este
amplificată de conștiința că nu mai este posibilă
comunicarea esențială cu ceilalți, care ființează inautentic:
„Ce-aș putea să le scriu celor care nu au auzit de /
Dumnezeu? Ce semn ar putea dezlega împietrirea unor
inimi neîmpăcate”?
Semnificative pentru condiția poeziei lui Dan
Damaschin sunt textele cu valoare de ars poetica.
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Creația autentică este rezervată doar poeților care își
pot transcende condiția ingrat diurnă și ființarea în
orizontul unui timp „sărac” de divin: „O oglindă a
preaplinului, dar și a deșertului lăuntric,/cu adevărat
cinstită și venerată, ca flamura nepieritoare/ai fost doar de
cei din stirpea lui Hőlderlin și Mallarmé,/de aceia care au
înțeles să se predea nopții / nebuniei sacre/ori să se lase
absorbiți de puritatea neantului tău” (Odă imaculatei file).
Autorul se detașează de poeții considerați „odraslele
veacului de uraniu”, care preferă „limbii profetice” tocmai
„bolboroseala” unor „guri imunde” și care, prin jocul
gratuit al limbajului, „blasfemiază slăvile”. Poezia și
rostirea sunt pentru Dan Damaschin gesturi esențiale și
grave, poetul fiind conștient că trebuie să nu se lase ispitit
„de a vorbi (...) fără rost”, atrăgând în felul acesta „osânda
Domnului.” (Socoteală târzie) Sugestivă pentru imaginarul
lui Dan Damaschin mi se pare Odă imaculatei file, unde
poetul este surprins într-un context ce accentuează
dimensiunea majoră a creatiei sale: „Cu adevărat
dumnezeiesc inspirați nu se pot numi / doar aceia ce,
aidoma lui Iisus ori Socrate, / au avut tăria de a se ține
departe de albul tău strălucitor”.
Pentru Dan Damaschin poemul autentic este
neexprimat, câtă vreme, în esența ei, poezia vizează
absolutul, adresându-se lui Dumnezeu, într-o tonalitate
străină de aceea a unei „întâmplătoare sosii”, ce trece
uneori drept poezie: „Prea a fost confundată adesea poezia
cu / întâmplătoare sosii: / nicio invocație nu-și mai poate
lua zborul din / această răscruce a eonilor” (Poemul
răspântiei). Ea, poezia, este acceptată ca experiență
profund revelatoare, cu ecouri în adâncurile ființei, o
experiență imposibil de exprimat în absența harului: „Mă
tem să mai invoc spectrul poeziei. / Mi-e frică să mai
înnoptez sub același acoperiș cu Poemul. / Sunt
scufundătorul ce se înapoiază pe țărmul propriului sine /
Pustiit, devastat de ceea ce a întrezărit” (Starea de plâns
2)
Nicăieri nu se insinuează ideea căutării cuvântului ce
trebuie să „exprime” ideea, după cum nicăieri nu se
întâlnește truda orfevierului oferind relative bijuterii
artistice. Pentru Dan Damaschin Poemul există, iar poezia
însăși contează ca transcriere a cuvântului divin: poetul
trebuie să repete în fond gestul lui „Ioan, exilatul din
Patmos”, care și-a consumat existența așteptând momentul
de grație când „a prins să însemne înfricoșătoarea, /
cerească dictare.” Poetul nu mai locuiește, precum la
Blaga, într-un „cântec de pasăre”. Casa poetului se
plasează intr-un semnificativ „la mijloc”, între două
perspective asupra morții ca regăsire a divinului, între
„cimitirul evreiesc / și cimitirul creștin”, spațiu de trecere,
limită „ce Separă Vechiul de Noul Testament, / Ierusalimul
pământesc de Ierusalimul Ceresc / moartea spre moarte, /
de moartea spre viață / Precum podul de lemn așternut /
peste pârâul Chedron, / adăstând, răbdător, pașii Celui /
care îl va traversa / după cea din urmă Cină.” (Casa
poetului).
Acest programatic refuz al scrisului se motivează în
mitologia poetică a lui Dan Damaschin dintr-o anumită
perspectivă asupra semnului, a alfabetului,și a limbii în
sine. Fiindcă dramatica tensiune a autorului Intermundiilor
ține (și) de „sfâșierea” între limba contemporanilor și
idiomul inocenței: „Alfabetul meu începe și se sfârșește cu
/ Tine, vederii mele ești/curcubeul, când te desfaci,
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asemenea unui/ evantai. Ca să te pot agrăi, reînvăț un
idiom al inocenței, uitat de întâia / pereche pământeană, la
izgonirea din rai” (Cântec naiv 1).
Poetul a ales să devină suportul terestru al scrisului
divin: „Inima ta de cremene/ să o preschimbe într-o tăbliță
de ceară, / moale, pe care îngerul să-și poată așterne slovai tremurată.” Poemul deschide perspective generoase
asupra unității și profunzimii creației poetice, în măsura în
care propune relația poetului cu poemul sub semnul
destinului „Poezia ce pe mine mă așteaptă / Nu se îndură
nimeni să o scrie, / La fel cum nu se va găsi altcineva, / În
locul meu să moară.”
În poeziile cu caracter de ars poetica ale lui Dan
Damaschin nu se insinuează ideea „facerii poemului”, câtă
vreme Poemul însuși există și el îl „alege” de fapt pe poet
(„Poemul ce m-a ales unic ispășitor / nu e chip să-l
înduplec / să se răzgândească”. Prin deschiderea sa,
năzuind spre cealaltă deschidere, celestă, potirul devine la
Dan Damaschin sugestia unității întregului iar poezia
trimite la un gest exemplar, pe care omul îl repetă cu
sentimentul că își redimensionează propria condiție:
„Poemul – potir, ce nu e cu putință / să treacă de la mine.”
Ideea poemului – potir pune în lumină însă accentele
euharistice ale poeziei lui Dan Damaschin: prin Poemul ce
conține, ca nobil potir, „trupul și sângele meu”, omului i
se dă în ultimă instanță șansa de a redobândi
contemporaneitatea divinului.
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Radu Cange
Poetul la Stalingrad

O pendulare între real și fantastic, o forță a versului mai
rar întâlnită, cât și o bogată paletă spirituală, toate acestea
fac din poezia lui o autentică legitimație de poet, a unui
“scornitor’’ în tezaurul lumii de cuvinte, cu fantezie, uneori
cu umor, dar de cele mai multe ori cu credința propriei
înzestrări.
Trebuie remarcat faptul că, printre bucureșteni, nu poți
să nu-l cunoști pe Valentin Iacob trist sau zâmbitor, profund
sau dezinvolt.
Într-o mahmureală spirituală și, de ce nu, de altă
factură, el se închipuie în basm: “Până și basmul e mahmur;
seva i s-a scurs/pe mâinile mele, cu sunet impur, la un
concert/cu Feți Frumoși’’. - Basm mahmur, pag. 9.
Ravagiile pe care cataclismele le fac, efectul lor se
repercutează cu hidoșenie asupra combatanților, asupra
tuturor. Scene apocaliptice sunt descrise în chiar poemul
care poartă titlul cărții. Imaginația debordantă te face să
trăiești cu senzația că oricând o apocalipsă poate avea loc.
Că poetul, chiar prin ai lui - și este adevărat -, a simțit/trăit
ororile. Aici, în acest poem și în altele, apare - și nici nu se
putea altfel - înzestrarea poetului, dar și a ziaristului,
detalierea; și mai apar cauzele. Urmările: “Pokerul negru
mă umbrește și pe mine/cu tiara-i destrăbălată... Mă
pipăie.../ îmi încearcă oasele și umerii înfiorători de
volatili’’. Este, până acum, doar un singur exemplu de trăire
apre’s; de participare sufletească, de înțelegere a
fenomenului. Vinovații sunt numiți - îi mai știm și noi -, iar
participanții mutilați, ei și urmașii lor - pentru totdeauna.
Și totuși, după, viața încearcă să-și reia cursul sub vârful
penelului, ca, mai apoi, traumele să devină obsesive,
vizibile, cotropitoare: “Ne scoatem și noi din ranițe,
binișor/cu mâini înghețate, visele noastre tumefiate’’.
Sfârșitul tatălui, scăpat din măcelul mondial, este
cutremurător.
Interesant ar fi de constatat dacă, în acest caz, poezia
câștigă, pentru că autorul este și ziarist - și nu unul de toată
mâna. Eu cred că da. Poemele, poate nu chiar toate, capătă
vigoare, credibilitate.
El scrie, derapează liric/lucid - lucru explicabil la o mai
atentă înțelegere - pe toboganele irealității timpului, silit
fiind de inspirația năvalnică care-i aduce, bănuim, satisfacții
și încrâncenări.
“Capriciu V. În arenă” începe cu: “Ceva nu-i în regulă
la pleiada asta cu scărpinări cu anxietate...’’. Asociații, la
prima vedere/citire, neverosimile de metafore, acțiuni,

visări, sentimente, unde “poetul cântă la un violoncel
umplut cu fantome’’. - pag. 39.
Anxietatea, de care am mai amintit, își face din nou
simțită prezența: “Visele mele se stafidesc ca strugurii de
Crăciun.../ Pe urmă, tandrețea nesemnată, și ea./Tandrețea
dizolvată într-o ceașcă de ceai./Argint prin teroare... Cu
lingurița./ Argintul și frica’’. - pag. 41.
Poemul “Infinit micșorat’’ ne inițiază, subtil, în
inutilitatea vieții - apropo de anumite filozofii - , făcând
abstracție de obiceiurile, dorințele, mesele îmbelșugate.
După ce “sângele nu va mai bolborosi galaxii; după ce
stridiile, neprețuitele diamante vor fi uitate și chiar pirueta
de onoare pe lângă mesianicele osuare’’, se pare că extincția
va fi mult mai dorită decât dăinuirea, sub orice mod.
Alt poem, “Orgie expres’’, este voalat și după el se
întrevede dezmățul sosit/îmbrățișat în zilele noastre de dive;
dar acesta, dezmățul, este edificant numai la clasa
întâi;selectat, bibilit. Divele sunt însoțite de Parce, iar
vagoanele în care ele călătoresc sunt vagoane Pullman.
Expresul - și nu-i de mirare - trece și prin Scăieni; să facă
aluzie poetul că dezmățul a ajuns și în cele mai îndepărtate
localități? Tot ce este posibil, dar, mai ales întristător.
Încheiat cu. “Nu, n-are țintă Orgie Expres! Nu avem țintă’’.
Ar fi tragic dacă poetul s-ar întâmpla să fie premonitiv.
Mai departe, “Bertha cur de fildeș’’, mi se pare hilar,
deși este un semnal de alarmă, un apropo trimis pentru
fetele îndemnate/exploatate “la produs’’. Dar și o ironie
dusă la paroxism pe această temă.
“Colivia stinsului amor” e o parodie amară cu, spre
sfârșitul poemului, versificare - ritm și rimă -, cum de altfel
se întâmplă în destule poeme, un ecorșeu pe sentimente
trecute.
Exagerările din titluri devin frapante, dar nu și la
Valentin Iacob care ne-a obișnuit cu poezia sa, pe care
trebuie s-o înțelegem cu “bunele și cu relele sale’’.
Divagații spirituale, metaforice bântuie această carte
neverosimil lirică, dramatică, demnă de a ne aduce sub ochi
și în suflete trăirile unui individ care este: poet, ziarist,
matematician, și om de aleasă noblețe sufletească
în peisajul tot mai inundat de poeme anemice, mimetice,
pline de pastișe, și, mai întristător, trecute sub tăcere, cu
puține excepții.
Larii nărăvași ai inspirației îl poartă pe cititor într-o
lume impresionantă a ideilor și întâmplărilor.

16

octombrie 2020

CRONIC{ LITERAR{

Poesis

Manuela Pintea
Elocvenţa angelică a poetului David Boia

Într-un moment al desacralizării cotidianului,
întâlnim un scriitor care îşi propune să menţină contactul
cu lumea de sus, cu macrocosmicul, facilitând întoarcerea
spre eul propriu, printr-o necesitate permanentă a
redescoperirii sinelui.
Pentru a putea pătrunde în universul spiritual
superior, se impune o pregătire prealabilă, o spiritualizare
sau cel puţin o încercare de ascensiune sufletească în
cunoaşterea infinitului. În esenţă, cele trei cărţi ale
poetului David Boia, Consemne îngereşti, Portal cu
îngeri şi Cu îngerii la drum, pun problematica unei
cunoaşteri superioare.
Invitaţia la lectură coincide cu propunerea de
raportare la sacru, fără a părăsi trecutul sau prezentul
individual, fiindcă ceea ce a fost demult „... poate fi mag
/ Cu percepte şi toiag” (Istoria), iar prezentul lasă loc
multor semne de întrebare, incertitudinea fiind doar unul
din neajunsurile lumii de azi: „În prezent sunt blazat / De
acest univers incert / Presărat cu găuri negre” (Alt
univers).
Această legătură cu lumea celestă se păstrează prin
credinţa nealterată în existenţa îngerilor, ei fiind liantul
dintre noi şi Dumnezeu. Se spune că fiecărui om îi este
dat la naştere un înger, iar îngerul ne este mereu alături
până în clipa morţii. După moarte, îngerul ia sufletul şi îl
poartă spre Lumea de Dincolo, ajutându-l să treacă
vămile văzduhului. Puterea îngerului este sporită de
faptele bune ale oamenilor, astfel poetul ilustrează cu
gratitudine
ipostaza
hiperbolică
a
cetelor
îngereşti: „Îngeri / cu statut / de soldaţi / păzeau /
omenirea / şi întreg / universul / toată lumea / văzută / şi
nevăzută / inclusiv / cele nouă / ceruri / şi eu / priveam /
uimit / într-acolo / ca la un imens / amvon” (Amvon).
Expresia grandioasă a cetelor îngereşti ne transpune întro altă lume, aparent inaccesibilă, dar elogiată şi
contemplată în permanenţă.
Chiar dacă titlurile celor trei volume anunţă motivul
central al îngerului, volumele amintite conţin poezii care
abordează diferite arii tematice, precum: drumul, fantezia,
viaţa, timpul, oglinda, dorul sau iubirea.
Aparenta simplitate a versificaţiei camuflează
exacerbarea sentimentului de comuniune cu lumea

spirituală. Pătrunderea în universul eterat al fiinţei şi al
fiinţării va deschide „portalul cu îngeri”, spre certitudinea
că „...seninul din noi / Nu poate exista singur / Numai
înfăptuit de îngeri. / În mod cert pacea între noi / Nu poate
exista de fel / Numai realizată cu îngeri... (Numai
îngeri).”
Poetul are convingerea că universul uman este în
contact permanent cu lumea îngerilor, iar datoria de a
porni „cu îngerii la drum” devine necesitate. Universul
uman este definit prin vulnerabilitate, iar funcţia
apotropaică a îngerului este vitală: „Darul suprem de pe
pământ / Dincolo de orice cuvânt / E darul Duhului Sfânt”
(Darul suprem). Aşadar, Dumnezeu ne-a dăruit ceea ce
avem, a fost şi este milostiv prin însăşi esenţa Sa. De
altfel, şi îngerul este tot un dar divin.
Revenit în spaţiul teluric, poetul aduce un elogiu
munţilor. Ca un act de gratitudine faţă de lumea
superioară, Muntele, prin măreţia sa, oferă omului şansa
de a ridica privirea, de a vedea dincolo de piscul său, spre
infinit: „Munţii sunt uriaşii din vechime / În vechi scrieri
pomeniţi / Ei cei dintâi la înălţime? Peste vremuri
neclintiţi (Munţii). “Rămâne axis mundi, generator de
forţe nebănuite în confruntarea sinelui cu sine pentru
dobândirea nemuririi.
Spiritului contemplativ propriu omului superior, din
punct de vedere spiritual, i se opune revenirea în lumea
actuală. Modernitatea este într-un proces de
desacralizare, „Trăim seduşi o vastă clipă de rutină / Dar
clipa de rutină-i viaţa toată / Când vremurile sumbru ne
dezbină / Şi anii grei ne trag iarăşi pe roată (Vremuri
actuale).” Am coborât din spaţiul ancestral al muntelui,
s-a pierdut valenţa simbolică a acestuia, iar revenirea la
prezent surprinde Universul actual. Lumea de acum şi-a
pierdut esenţa, convieţuirea este incompletă, fiecare zi se
transformă în tristeţe şi nesiguranţă. Viziunea poetică
surprinde drama actuală a omenirii, desprinsă de ceea ce
a însemnat echilibru existenţial.
O dată cu pierderea credinţei, se pierd vechile valori
morale, iar omul contemporan alunecă în propriul univers
derizoriu ca într-un haos primordial. Singur îngerul
rămâne de veghe asupra existenţei noastre, fără să ne
judece, doar să ne pregătească pentru Judecată.
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:tefan Damian
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Ecou
Vorbe rostogolite prin toate pieţele
de la un capăt al lumii la altul.
Se pun în mişcare zboruri mai fericite decât crinii
se fac planuri
se şterg din vocabular
cuvinte care înţeapă inima cu muchiile lor ascuţite.
Se întrevăd sub straturi de vopsea
adevăratele chipuri ale unor personaje
devenite simboluri. Se strigă
comenzi de care nu ascultă nimeni.
În această confuzie
de la marginea cealaltă a pământului
interlocutor e întotdeauna
ecoul.
48.

În rana ferestrei
În rana ferestrei
vin îngerii noaptea să privegheze:
sunt o răzvrătire paşnică ale sticlei
un fel de fum chiar şi când se năruie
peste ei întunericul şi se impune
o linişte în care tinereţea lor nu acceptă
jumătăţi de măsură. Însă tăcerea
îi cuprinde ca spuma
paharul cu bere băut pe balcon. Şi frumuseţea
ei li se lipeşte
ca şi polenul pe aripile unei albine buimace
de soarele rătăcit în corole.
49.

Prin perdele de apă
Prin perdele de apă închipuirea alunecă
spre fapte bătrâne:
aşa te face istoria să suferi când zilnic
dă semne tot mai bolnave.
“Doamne să se termine odată
cu toţi copiii adulmecaţi de hornurile istoriei
cu părinţii molipsiţi de lumi închipuite
şi cu bătrâni aşteptând
să îi poarte doar drumul
după ce îl târâseră după ei
o viaţă în care nu-şi mai au locul.”
Spui rugăciunea
în fiecare dimineaţă cu tot mai puţin aer în piept.
Ai ajuns să-i înţelegi pe cei care nu vor să mai strige:
au făcut-o şi alţii
18
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şi nu au fost ascultaţi: urechile ce trebuiau să asculte
s-au umplut tot mai mult de vorbele lor
şi nu mai au puterea
să perceapă
cum se pregateste să se răzbune
pământul.
50.

Autumnală
O bătrână trece ermetic prin ploaie
duce acelaşi mesaj alb-negru
şi semnul de întrebare înfipt între sprâncene.
În cocoaşa ei viaţa
lasă urme
ca pe un palimsest
pe care nu se mai poate scrie
încă o dată.51.

Aprilie
Amintirile alunecau
pe apele îngălbenite ale primaverii
ca nişte jivine paralizate de singurătate.
Erai aproape ireală în haina pătată de iubire
doar cu ceva mai înainte
încât prin ochiuri de apă figura ta obosită
strecura ademenitor
bobul de otravă de care nu voiam să ştiu.
Te inventam atunci în rugăciuni atât de pline de tine
în care nu aveam loc.
În jur era o aşteptare şi-o risipire
ca într-o romanţă bolnavă de florar
din care a scăpat porumbelul
unei păci duşmane.
53.

În lagună
Nu mai suportăm rotirea fără rost
a pescăruşului peste canale
trecerea lui printre apele tot mai îmbâcsite
de resturi vegetale şi animale umflate.
Aşa strigăm
în ziua care se deschide
cu ezitările hazlii ale unui soare
dedicat altora.
Nemiloasă o rază de-a lui
ne ţintuieşte pe crucea ferestrei
şi ne obligă să ne vedem
ca un rest în peisajul din jur.
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Mihaela Aionesei

*
Măsor zările cu același scrâșnet de dinți
la capătul lor o umbră îmbrăcată la patru ace mă
întreabă:
- Te lepezi de lume?
- Nu mă lepăd!
-Te lepezi...?
-Nu, nu mă lepăd!

Gânduri într-o zi de vară
Dincolo de fereastra bucătăriei
blocurile par uriași căzuți
de pe o planetă verde
în care fericirile se coc
dacă se coc
în spatele ușilor ermetic închise.

De hotărârea mea blocurile se clatină
fericirea are miros de fructă expirată
scoasă direct din aburul mâlos al cafelei
pe care-l sorb gândind la tine...
viață – ce cântec de libelulă nebună
ești câteodată și ce mult îmi place
când simt cum îmi sfârâi în piept
ca un ibric uitat pe foc
din care dă pe dinafară
neagră ca moartea –
cafeau cea de toate zilele
cafeua...

Prin calendar aleargă ca un armăsar
un zvon de iulie
și doar teii dând timid în floare
îmi dau senzația de vară
de un strop de bunătate între oameni.
Un copil care încă nu știe să vorbească
se distrează apăsând claxonul
unei mașini staționate
țiuitul prelung irită enervează
parcă ar vrea să spună:
Atenție! Atenție! Atenție!
atenția fiecăruia e îndreptată
spre confortul de zi cu zi
și nimeni nu vede siberiile
care înghit viața în plină vară.

Inscripție pe o stâncă
Cineva a inventat o cursă pentru poeți
înainte să apună soarele
ei aleargă să prindă din urmă o stea.

Închid ochii. Înțelesul îmi scapă printre degete
ca țărâna aruncată mortului în groapă.
Clipele trec ca niște copii desculți prin pârâu
eu sunt tot mai departe de mine
de adevărul din adâncul fântânii
unde izvorul tace și îndepărtează mâlul.

Dimineața clipește nedumerită în cântatul cocoșilor
lanul de grâu se apleacă
boabele sar din spice se coc
în inima lor ca-ntr-o vatră
înconjurată de îngeri neliniștiți
care aruncă tot aruncă jar
așa cum în poveștile lui Ispirescu erau hrăniți caii
să poată rezista la drum lung.

*
Lumea bună mă sună din când în când
să mă întrebe dacă-s bine/ ce fac
și-atunci îndoielile mele se ascund
răzvrătirile sar ca puricii prind curaj
zâmbesc și mă călesc în saltul lor uneori mortal.
Printre umbre stacojii și atâtea trădări
învăț înțelepciunea pietrei aruncate
care nu se întoarce înapoi.

De-atâta fremătare frământare
pâinile se înmulțesc în trupul lor
fântânile își adună izvoarele
o mână oloagă vindecă un orb
un șchiop ridică din nisip o catedrală
dar ei aleargă aleargă
și nu văd norul de cenușă
nici mila sfinților scăpată printre degetele încleștate
pe o lumânare din care picură lacrimi uriașe de ceară,

Cu o linguriță de zahăr și una de coffeeta
încerc să-mi îmblânzesc neliniștile.
Fac inventarul:
norii stau agățați de streașină
furtuna face valuri în cana de cafea
coasa se învârte ca un ceasornic grăbit
deasupra inimii. Îngerii tac.

nici mieii care se apropie să pască iarba
crescută până-n pragul bisericii
acolo unde-i așteaptă acei umili pierduți în noapte
cu o ulcică de vin
și-o bucățică de pâinică înmuiată
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în praful după care au alergat pe Calea Lactee
în timp ce stăteau pe un fagure de miere.
Cineva a inventat o cursă pentru poeți
se izbesc unii de alții și nu se mai văd.

Am îmbătrânit, mamă!
De ieri până azi s-a făcut iarnă
în oameni
în iubire
în psaltire.

Din în când o bătrână plictisită să vadă același scenariu
scrijelește cu coasa pe un umăr de stâncă:
aici odihnesc cei ce aleargă aleargă aleargă...

Lumea e un haos,
un cearcăn de spaimă
atârnă din lună.
Nu ne mai strângem în brațe,
nu ne mai strigăm pe nume.
Iubirea pe cruce
se lasă bătută în cuie.

În urma lor răsuflă ușurat un poem de 21 de grame.

Confesiune
Azi mă îmbrac în faptă și spun
ce n-am îndrăznit până acum.
-Tată, mi-e ciudă că nu te-am cunoscut!
Mi-e ciudă că n-am știut să despic la timp
tăcerea în două ca pe un măr
să împart jumătățile lui cu tine
să-i fiu sămânță și rod bun bucuriei
și-am rămas să adulmec
un rost ce n-a fost scris
pe niciun trunchi de mesteacăn.

Nici primăvara nu mai este ce-a fost!
Nici lacrima, nici bucuria!
Un tremur de moarte
ne-a cuprins pe toți
și nu știm încotro
nici ce naiba să facem!
Suntem ai nimănui...
Separat. Și totuși
ce templu ar fi viața
dacă am învăța crucea
s-o ridicăm
cu mai mult spor
Împreună!

Am păstrat tristețea întreagă
doar pentru mine și-am râs plângând
și-am plâns râzând
și-am mușcat din inima mea
ca vipera dintr-o coajă de pâine,
amorțită stând să nu mă doară
că brațele tale niciodată
nu m-au cuprins
așa cum niciun bărbat
nu va ști vreodată.

Am îmbătrânit mamă!
Mă uit în jur. Mă uit în oglindă.
De ieri până azi mi-au înflorit
ghioceii la tâmplă.
Clipele trec funebre
în surdină. Inimile
au gust de alge... marine.
Marine îmi sunt și lacrimile.
Ce vuiet prelung și ce pustiu
e fără tine în cetate!

Tată, ieri am trecut prin satul
azvârlit pe-un ochi de nour.
Zbierau de deznădejde vitele pe dealuri
soarele aprins ca un car de foc
sub tălpile mele întindea
cărări de jăratec
cărări de suspin
cărări de umbre aiurind.
Și spre biserică trecea
ca un cârd de păsări obosite în văpăi
domol trecea convoiul mortuar.

E liniște mamă!
Pe străzi,
în case,
în bucata de pâine
moartea urlă de singurătate
ca un câine.
Spitalele stau cu gura căscată
ca niște morminte.

Fântânile bolboroseau povești...
Ce-aș fi dormit să nu aud clopotul
cum întruchipează jalea!...
Troițele stăteau ca maicile în drum
nucii băteau nerăbdători în soartă
și parcă am auzit un scârțâit de zăvor
când a trecut vânătul amurg în grabă.

Am îmbătrânit mamă!
Simt cum pe zi ce trece
mă apropii și eu
cu pași repezi de tine.
Hai, îndrăznește!
Ține-mă de mână
un fir de nimic
e AZI
tot ce ne desparte.

Am văzut și casa în care te-ai născut
era ghemuită și tristă ca un oftat de mamă
și parcă-n pântecul ei m-am văzut prunc
așteptând ca brațele tale să mă cuprindă
așa cum niciun bărbat nu va ști vreodată...
21

Poesis

POEMUL CONTEMPORAN

Poesis

octombrie 2020

Alexandru Sf]rlea
Sf]rlezii
O ridicare din umeri
(... Ce-ți trebuie, sfârleo, mai mult decât niște pungi sub ochi,
riduri-gârlă , dinți- hecatombe și ochi tot mai nevăzători,
umblet împleticit și greoi nu de la –ngurgitat țuică și vin
ci de la prăbușirea-n cârca ta a nesimțirii și prostiei naționale,
ca să nu mai zic de preumblatul prin creier a unor viermi intestinali
cu pretenții de înțelepți cerebrali; asta ca să pari blestemat și bătrân.
Îmblestemățirea ta s-a conturat de când
ai început să-ți simți carnea crescută în dreptul inimii înlemnind,
buricele degetelor lacome să-ți țâșnească sânge acru în ochi
chiar dacă le-nțepai numai cu privirea tăioasă și sinceră
așa cum ar avea-o un canibal fript de viu pe jar de cel mai milos creștin De ce te-ncrunți ca un recepționer de marfă căruia marfarul i-a deraiat
într-o prăpastie fără fund? Ajunge să tușești sacadat o zecime din cât durează
un cutremur de 9 pe Richter și te vor declara dușman de moarte
al haitelor de șacali bipezi, dar tu îți încorzi pumnii
ca să-i pleznești pe cei cu forța infinitezimală și nevăzută, lipsiți de ADN
dar cu forțe în fața cărora până și moartea își dezinfectează coasa;
spre seară, deja mai îmblestemățit decât un simulant bolnav de lepră,
asculți triluri infectate și îți străpungi timpanele
cu ace de cusut sacii ca să nu le mai auzi,
apoi te strecori printre doi polițiști sensibili și timorați citindu-le versuri
care i-ar înspăimânta până și pe cei mai în serie asasini – ai speranța
că aceștia sunt, totuși, doar prezumptivi –
continui să te-mblestemățești pe măsură ce îți înlemnește carnea
cu iz de clorofilă din dreptul inimii, apoi adulmeci aerul dimprejur
ca un lup cu gâtlejul pârjolit de-atâta urlet furibund la lună,
te încorzi ca un plod de căprioară la tigru și întrebările-ți curg
ca pe un ecran din pielea palmelor, neclar din pricina aburilor ce ies
din carnea vie, abia jupuită: Ce-ți mai trebuie, sfârleo,
decât niște pungi sub ochi, riduri- gârlă, dinți- hecatombe
și ochi tot mai nevăzători, ridică-te puțin pe vârfuri
ca o balerină pe care-o ciupesc lebedele de glezne și-ntreabă
încă o dată, răstit : ce-ți mai trebuie, sfârleo, decât o ridicare din umeri
care-n urma oricâtor sforțări,
nu ți-a mai izbutit ...)

Wa\i
(... Nu mai vrea nimic,
tristeţea i s-a făcut covrig
în coada unui câine care latră şi scheaună jalnic,
caută doar blândeţea maltratată cu calmante
în cei mai duri bărbaţi
şi doar când simte că se înnăbuşe de plictiseală
prinde cu şnurul alb-negru capătul unei ere
de capătul altei ere
şi pendulează aşa, sugrumându-şi pofta de a seduce,
chiar de nu s-ar mai întoarce de acolo
nici dacă ar împrăştia lumină
cât un bec de 1001 de waţi ...)
22

POEMUL CONTEMPORAN

octombrie 2020

În final
(... Pe câmpia literaturii erau adunaţi
ai neamului poeţi ,
ai neamurilor şi -ai vecinilor de scară,
dar pentru că mulţi se evitau cu răceală ,
nu puţini erau îngrămădiţi
ca să-şi ţină de cald , iar alţii se-ncălzeau cu votcă proastă i-am zis unui consătean (cu care băusem vin în sat odată
până ce uitasem şi cum mă cheamă )
vezi dacă mă recunoşti în adunătura aia
- ai ca indiciu podoaba de pe maxilare şi-a luat binoclul şi m-a tot căutat
până ce s-a înserat : mă, zice, nici ţipenie de tine
printre ăia, toţi au oglinzi şi se pironesc în ele,
se holbează pe ruptelea şi unii cad leşinaţi,
alţii se sucesc pe călcâie până ce fac găuri în pământ
iar când sunt muşcaţi de cârtiţe
îl înjură pe Ahile cu poftă și silă apoi sare ca ars şi-mi urlă-n ureche : dar nu vezi
că tu eşti aici ? mă pui să te caut în altă parte ?
aşa e, zic, e ca atunci când, demult, aveam o iubită
şi după ce îi citeam zeci de pagini cu lirism morbid,
o căutam cu o disperare prost mascată, şi, în final,
trebuia să o dau dispărută ...)

Locuri ;i urme
(... Nu poţi avea atâta linişte
şi-atâta tăcere îngropate în sfincşi,
încât atunci când Moartea îţi face cu mâna
tu să crezi că se duce
spre alte lumi mai bune pentru ea ,
striveşti o lacrimă,
apoi începi să dezgropi
acele cuvinte în care singură credea aştepţi în curând veşti
ce dor o să vă fie de voi
şi timpul parcă trece supărat,
chiar uită să mai treacă, uneori,
prin locurile bătucite de paşi negri şi laşi
din care, încă,
parcă nu a plecat ...)

Nu va fi ;i a ta
(... Scrie sfârleo, scrie, în pupul nopţii
uită de gluma acră-nhămată
la silnicul adevăr: că aceia care-o-ncalcă
pe dânsa, fundamentala naţiei sunt cocoţaţi în preamăriri,
uită şi că absurdul, dacă ar avea creier
ar zvâcni ca o inimă ghiftuită cu sânge negru
aproape mugind de stupefacţia trăsnita şi hilara
pitită hăt - şi nu accidental- în propriul ADN ,
indiferent cine ce spune, priveşti doar în sus, spre toate,
ele te pironesc din cer cu fixitatea lor, uneori
de prin lactee şi - andromede ţi se-nverzesc în cap,
înstelat nenorocit nu te-ngrozeşte, zi-i cum vrei,
perspectiva că te vei simţi ca lava de vulcan
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intens bombardată cu viruşii criogeniei,
plimbată apoi cu o aeronavă ce urmează a fi deturnată,
mitraliată şi prăbuşită, nu-i un capăt de ţară,
de lume, de infinit ori de salivă-mbuteliată ,
ce-i cu cearcănele alea care imită cameleonic
oboseala-ncrâncenată a speciei umane ?!
Nu-i nimic, oricum se lucrează pe ruptelea,
în trei schimburi la o altă lume:
scrie sfârleo, scrie, de-a-nfuribundelea,
despre cum nici în lumea aia, chiar finalizată urgent,
nu te vei recunoaşte nu , nici cât negru sub unghie,
nu va fi şi lumea ta, oricât de fundamental
şi diametral opusă ar fi de cea de până acum ,
oricum tot de tine însuţi te vei împiedica
şi lasă-te naibii privit de sus de fix atâtea stele
câte vei putea număra ...)

octombrie 2020

Timpul e trist
(... Nimic nu seamănă acum cu risipirea ce se zbate
decât ajungerea în punctul de unde poţi să spui :
ce trist e timpul, iată, respiri miresme de muşcate
ce -aduc atâtea zvâcniri roşii, în primăvara nimănui –
Și tot ce nu-şi mai află locul pe unde iarba se usucă
încât se prăbuşeşte roua din ochiul lumilor celeste,
nu ştii dacă-nlăuntrul clipei va mai înmuguri vreo veste
despre vreun sens, ceva, că nu chiar totul e pe ducă ...)

Dealul ;i copacii
(... A urcat pieptiș dealul cu schelete de copaci
și cu toate că noroiul avea urme de clorofilă
nu voia să creadă nici mort
că nu mai e nimic de făcut
între timp focurile au ars de vii în creier
și zile întregi i-a ieșit fum verzui pe nări
pe gură și pe ochi
îl ocoleau cumularzii de icter ciroze și diabet
continua să urce pieptiș dealul
și pieptul i se umfla ca un balon cu heliu
o fisură se tot lărgea și ritmul devenise asurzitor
fă și tu ceva urlau cu toții la el
apoi pe când abia se mai târa l-au împins în jos
a izbutit să se-nchircească suficient
pentru a fi confundat în culmea rostogolirii
cu o minge din cârpe
în fine a ajuns și nici nu s-a mai destins
din comoditate lehamite și-altruism de mamut
așa că ceilalți au făcut o poartă între doi copaci
și-au șutat cu sete în el iar și iar gol după gol
până ce i-a răzbit foamea și plictisul iar uitarea
se mula pre dânșii ca un combinezon
de cosmonaut ...)

Pe cerul dinspre nord
(... Nimeni nu ştia -n care noapte și de ce
stelele se vor alinia
în urma celei mai mari dintre ele,
încât privind din față
numai aceasta se va vedea :
aproape cât tot cerul dinspre nordul prin care trece
poteca ce duce , stingher de orbitoare şi subţire,
spre inima cuiva mai neîncrezătoare
dar asemenea, asta e sigur, tocmai acelei stele Apoi, Ea se va micşora - după spusele unor savanțiîn ochii altcuiva, gravitațional vorbind,
până ce din luminiscenţa finală
nu se va putea observa cu ochiul liber, se pare,
decât o dâră incertă şi roşie,
ca o zgârietură adâncă
în curs de cicatrizare ...)

Sf]rlezia de duminic[
(... E duminică și sfârlezia-mi lâncezește-n cap
nu răspunde la comenzi se-ncutrezește furibundă
e-n stare să mă-nnebunească o ademenesc
cu superlative refuzate de critici din pricini
de aversiune față de autor măi pințilușilor
le zic voi puteți ține pieptul scos
întrucât vedeți totul în verde conțineți
extract de clorofilă eu cu privirea merg la coasă
în sinele vostru cu roua ascunsă-n transpirație
eu cu ochii închiși descopăr furoul făpturii letale
care susține că naște pe bandă poeți vii
autentici cucuieți și organoleptici
caști și iconoclaști epifenomenali cataleptici
cei care hălăduiesc acum prin Cetate
beau zeamă de citrice și se scuipă-n ochi ca pisicile
sunt invizibili ca bruma de pe prunele uscate la ecuator
dar uite-o că iese tiptil ca oftatul ziditorului
dintr-o cărămidă uite-o suflă greu și icnește :
,,Eram în capul tău creatură nenorocită
ce-ți zici și creator doar că ai uitat
chiar tu ne-ai spus că și noi nenăscutele
avem zi liberă azi” …)

Nu vor c[dea
(... Aceasta-i ziua când vei împodobi crinii cu alți crini
şi albul lor intens va tânji după un alb şi mai intens,
păsările se vor odihni în frig şi vor uita să zboare ,
din niciun sens profund, nu se va naşte un alt sens vei ridica dintr-un umăr, apoi vei ridica din amândoi ,
ce nu vei putea înţelege, va fi şi mai de neînţeles
norii se vor dezice , lichefiaţi, de propriul lor plâns
iar din ceea ce-ai fi ales, nimic nu va mai fi de ales –
Se vor perinda zilele, indistincte, ca pe un podium
al modelor care trec şi la trecerea lor unii petrec,
va şuiera un şarpe, dar va şuiera chiar ultimul tren,
apoi, cu timpul din ,,azi”, vei trece din eşec în eşec şi de ce să uiţi că eşarfele albe nu vor mai flutura,
căci vor fi înnodate, nişte-mbrăţişări forţate vor părea,
câinii devoţiunii se vor freca de porţi de cimitire
ploile se vor piti în ochi, ziua va trece şi nu vor cădea
...)
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Constantin Severin
Poeme noi
Vis monocrom ro;u
într-un vis mi-am risipit sinele care mă visa cu nesaț
într-o cameră albă de spital în timp ce pictam pereții
cu pensula muiată în propriul meu sânge
medicii în costume de astronauți
combinezoane trei perechi de mănuși ochelari măști și viziere
urmărind atenți monitorul unui video-laringoscop
zigzag roșu
cineva încearcă să-mi smulgă penelul din mâna dreaptă
dar desenul meu de sânge înaintează cu repeziciune
se scurge pe holuri cu siluete înfigurate și lumini orbitoare
pe scările în spirală și în sute de camere cu bolnavi intubați
însetați de tot oxigenul lumii
zigzag roșu
sângele acoperă mestecenii din curte și crinii înrourați
ambulanțele și dricurile care așteaptă la rând
orașul pustiu în care și păsările au parcă un zbor care șchioapătă
într-un vis mi-am pierdut moartea care îmi visa cu nesaț
toate poveștile de viață
Suceava, 23 aprilie 2020

Strigoiul cibernetic
generația mea a renăscut
de trei ori din propria-i cenușă
în vremea copilăriei mele lumea își zidea destinul
gândind ființa naturii
în vremea tinereții lumea își modela devenirea întru ființă
gândind negânditul
în vremea senectuții lumea își croiește haosul
gândind ființa limbajului
generațiile viitoare nu vor mai trebui să renască
omul va deveni un etern strigoi cibernetic
Suceava, 25 aprilie 2020
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Numele t[u e fragilitate
„A filozofa înseamnă a învăța să mori.” (Cicero)
ay sat global
numele tău e fragilitate
o arhitectură aproape inexistentă
de tuburi de orgă subțiri
în care sângele primordial și memoria
se amestecă
strălucitoare baloane de săpun
o mișcare insesizabilă a aerului
un puf de păpădie
un vis volatil
ay ay sat global
numele tău e fragilitate
guvernele ne separă sângele primordial de memorie
și ne comunică implacabil
că natura a devenit un bioterorist
și trebuie să ne obișnuim că
viața e fragilă
libertatea e fantomatică
fericirea e volatilă
ay ay ay sat global
numele tău e fragilitate
toată muzica și memoria universului mi s-au scurs din sânge
prin țevi de nai în care se furișează frici atavice
trăim într-o lume fragilă în care doar moartea
are mușchi de oțel și ne face filozofi
cu diplome ștanțate de guverne din umbră
pe bandă rulantă
Suceava, 26 aprilie 2020

Ta twam asi
în tinerețe bunica de la țară obișnuia să-mi coase
gheare de bufniță la manșete
și îmi lega oase de picioare de urs
de șireturile pantofilor
ca să cresc deștept și puternic
iar eu credeam în mundus idealis și căutam poemul perfect
și iubirea care unește esențele
în țesătura de gânduri cuvinte și priviri
tot atunci îmi notam în caietul de poezii
dacă Dumnezeu ar șterge toate cuvintele
lumea ar dispărea în neant
dar un poem perfect ar putea să dea naștere
unui nou univers perfect
trebuie doar să traduci în sanscrită acest poem
și pe pământ va răsări un nemaivăzut oraș de aur
azi nu mai cred în mundus idealis și în poemul perfect
în orașul de aur fără aici și fără acum
iar în tăietura de diamant a privirii întreite
ivită din ochii fizici ochii arhetipali și ochii divini
văd tot mai clar cum inima se întrăinează de mine
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și percep muzica dodecafonică a prăbușirii lăuntrice
acesta sunt eu în era comunicării online
în zadar încerc să îmi smulg de pe chip
Chipul originar și să fug
să dispar în norul de licurici al copilăriei
simt că devin treptat un arbore singuratic
încrustat cu himere gorgone și harpii
voi învăța să trăiesc și să mor simultan
voi trămuri cu simțurile tot mai fantomatice
Suceava, 27 aprilie 2020

Oameni `n crisalide
fluturi de noapte insulițe efemere de tăceri tactile
fluturi de noapte mici creaturi în carantină
fluturi de noapte cu aripi tivite din mătasea infernului
fluturi de noapte tăciuni stinși mușcând din singurătate
fluturi de noapte ochi zburători care veghează prăbușirea
fluturi de noapte cu vieți spectrale refuzate de lumină
fluturi de noapte oarbe alcătuiri de doruri stinse
fluturi de noapte făpturi cu zborul controlat de întuneric
fluturi de noapte mici sarcofage ale libertății
fluturi de noapte reci vâlvătăi de idealuri moarte
ay ay ay cerul e înalt și iubirea e răsuflarea lui Dumnezeu
dar oamenii sunt molii reîntoarse-n crisalide
Suceava, 27 aprilie 2020
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Anca S`rghie
Destinul psalmistului Tudor Arghezi
al pușcăriașilor cu universul infernal din închisori5,
dominând ciclul Flori de mucigai din 1931. Lexicul său
ne surprindea și pe noi, generațiile de liceeni ai deceniului
al VII-lea din veacul XX, care îi citeam poetului nostru
contemporan cu stupoare, cum îmi amintesc și acum,
versurile poeziei Duduia din ciclul 1907-Peizaje. Dacă
l-am parafraza pe Călinescu, am putea afirma că tinerii
cititori de atunci nu aveau încă cerul gurii pregătit pentru
gustul unor imagini aspre cum erau, spre exemplu, cele
din versurile: ”Femeie, nefemeie, la bine și la rău,/ Turtită
ca o tavă și-un sul de rogojină. / Sătulă de-ntuneric,
scârbită-i de lumină, / Făptură nemplinită și fată fătălău.”
Gustul nostru pudibond de atunci, nutrit de imagistica
clasicilor Eminescu și Coșbuc, nu putea accepta
asemenea descriere a unei tinere. Nu, un asemenea croi
de contur feminin era de neconceput, chiar dacă despre o
boieroaică noi trebuia să ne formăm o opinie oribilă, după
cum Arghezi se văzuse obligat să ne îndemne din rațiuni
ale politicii comuniste. În 1965 el devine posesorul
Premiului internațional Herder la Viena, care îi deschidea
indubitabil drumul spre universalitate. Abia la sfârșitul
vieții lui, se punea capăt unor restriști felurite, nu numai
celor din timpul cât Ion Theo a fost călugăr la mânăstirea
Cernica, unde s-au pus bazele crizei sale mistice, extinsă
pe întreaga-i existență, ci și celor din dialogul său cu
regimurile politice ori militare ce i-au afectat ideea de
libertate a cuvântului.
Acum tocmai se împlinesc 140 de ani de la nașterea
lui Tudor Arghezi și ni se pare firesc să ne întrebăm: Ce
se întâmplă la început de secol XXI cu autorul
Cuvintelor potrivite? Deși a devenit, pe bună dreptate,
scriitor canonic, în mod practic Arghezi a intrat într-un
con de umbră, surclasat evident în gustul noilor generații
de Lucian Blaga, de Nichita Stănescu, Ana Blandiana și
de alții. După opinia lui Nicolae Balotă “fiecare generație,
fiecare epocă trebuie să-și merite poeții. A-l merita pe
Arghezi înseamnă a găsi acele căi de acces spre scrisul
său, acele modalități de exprimare, de formulare, acele
valori și structuri, acele echivalențe prin care să ne putem
apropia această operă, sau, altfel spus, prin care ea să

Receptarea lui Tudor Arghezi, reformatorul de grație
al limbajului poetic românesc la începutul secolului al
XX-lea, s-a făcut prin raportare la reperul absolut al liricii
naționale și în termeni superlativi pentru epoca ce i-a
urmat aceluia. G. Călinescu a consemnat apariția lui
Arghezi ca „bolid” la debutul său editorial din 1927, cu
volumul Cuvinte potrivite, când fusese desemnat „un nou
Eminescu, socotit de unii cel mai mare poet de la
cântărețul Luceafărului. Această glorie târzie și repede a
avut un larg efect asupra liricii contemporane și
înrâurirea a fost profundă.”1 Al. Philippide va nuanța
ideea călinesciană, dovedind că tocmai datorită forței sale
covârșitoare de înnoitor al poeziei românești, ”Arghezi
este inimitabil”2. Pe poetul care a iscat frumosul estetic
din “bube, mucegaiuri și noroi Eugen Lovinescu îl vedea
ca “suflet faustian”, iar Vladimir Streinu saluta noua
estetică la acest vraci al cuvintelor, socotindu-l ca poet
proteic imposibil de prins într-o formulă. Din bogata
literatură a temei, să mai selectăm fie și numai faptul că
la debutul din 1927, Mihai Ralea recurgea la similare
formulări superlative, el plasându-se în pleiada criticilor
literari care îl socoteau pe Arghezi „cel mai mare poet al
nostru de la Eminescu încoace”. După 4 decenii, el nutrea
satisfacția confirmării previziunii sale, căci “Tudor
Arghezi a devenit azi un poet popular, cel mai mare poet
în viață al românilor.”3 La scurt timp, respectiv în cartea
Tudor Arghezi, Scrieri, vol. I din 1967, criticul literar
Pompiliu Constantinescu prelua intuiția de a-i da poetului
său contemporan creditul celui mai îndreptățit urmaș al
lui Eminescu. În replică, Arghezi îi mărturisea aplicatului
exeget al operei sale Șerban Cioculescu, într-o formulare
exclusivistă, lipsită de delicatețe, că “Singura lucrare
substanțială despre mine a dat-o Pompiliu
Constantinescu”4. Așa aprecia poetul și nimeni nu putea
să-i schimbe opinia. Iată o constantă a unei întregi pleiade
de critici literari care îi confirmă talentul covârșitor, pe
care trecerea sa prin timp, până la vârsta de 87 de ani, ia dat răgazul să se împlinească creator.
Rezervele critice ale tradiționaliștilor, pe care aici nu
găsesc răgazul să le enumăr, și cele de public, au fost la
fel de categorice, cu referire la limbajul de mahala, la cel
1

G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundația Europeană Drăgan, Editura Nagard, Madrid,
Paris, Roma, Pelham N.Y, p. 725.
2
Al. Philippide, Întâlnire cu poezia lui Arghezi, în vol. L-am cunoscut pe Tudor Arghezi, Editura Eminescu, București, 1981, p.
259.
3
Mihai Ralea, Cuvântul înainte Tudor Arghezi la vol. Versuri, Editura de stat pentru Literatură și artă, Biblioteca pentru toți,
București, 1960, p. III.
4
Șerban Cioculescu, “Vorbea întocmai cum scria”, în vol. L-am cunoscut pe Tudor Arghezi, Editura Eminescu, București,
1981, p. 103.
5

Arghezi a cunoscut atmosfera închisorilor când a fost condamnat pentru colaboraționism cu ocupanții germani ai Bucureștiului
în Primul Război Mondial, executând 1 an de detenție din cei 5 la care fuseseră condamnați publiciștii germanofili. Apoi,
pamfletul Baroane, scris împotriva ambasadorului Germaniei la București von Killinger, i-a adus alte câteva lui de condamnare.
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devină pentru noi o prezență.”6 După o bună jumătate de
secol în care a căzut regimul comunist în România, s-au
inversat parametrii ideologici, ceea ce s-a resimțit și în
planul artelor. Cum se explică plafonarea lui Tudor
Arghezi, care în prezent nu mai este studiat cu integrala
ciclurilor fundamentale, ci el apare în manuale școlare,
dar numai cu un Psalm și ciclul Flori de mucigai la cl. a
X-a și cu Testament la cl. a XII-a ? Ca profesor de
literatură timp de 51 de ani în licee și universități,
consider că în fapt este cu totul sărac acest “bagaj”
arghezian cu care tinerele generații7 pornesc în viață.
O reluare prin lectură a psalmilor arghezieni este astăzi
un deliciu. Versurile curg clare, fiecare cuvânt fiind așezat
de poet într-un loc unic, ca într-un puzzle în care
elementele componente nu se pot înlocui. Măiestria de
bijutier al slovei face din ele o capodoperă a genului.
Psalmii constituie cel mai înalt platou al frământatei
cugetări argheziene pe o temă existențială. Tocmai acest
adevăr evidențiază retroactiv manipularea ideologică, la
care erau supuși în egală măsură profesorii și liceenii sau
studenții învățământului socialist din deceniile VI-VII ale
secolului al XX-lea. În studierea acestui „ciclu” liric se
prezenta drept concluziv Psalmul (“Călare-n șa, de- fuga
pe vânt, ca Făt Frumos”)8, încheiat într-o accepție
materialistă, de totală respingere a credinței în Dumnezeu
cu versurile: ”Înverșunat de piedici, să le sfărâm îmi
vine;/ Dar trebuie,-mi dau seama, să-ncep abia cu tine.”
La Facultatea de Filologie din Cluj, ca să dau un singur
exemplu, dar valabil pentru tot învățământul românesc
socialist, profesorul nostru, o celebritate a domeniului, pe
care mă bucur să-l salut cu respect la împlinirea vârstei
de 90 de ani9, îl analiza drept “ultimul psalm” arghezian
și așa l-au păstrat în memorie zeci de promoții de studenți.
Deveniți apoi profesori, ei au dezinformat, la rândul lor,
zeci de ani pe liceenii și studenții români. Se cerea
inoculată ideea că în 1959 Arghezi a ajuns la o convingere
ateistă, ce convenea regimului comunist din România
socialistă. Era vremea când, pe tema educației ateiste, se
organizau periodic sesiuni materialist-științifice cu
profesorii de toate disciplinele, toate materialele didactice
soseau în țara noastră din Uniunea Sovietică și atmosfera
în școli devenise intolerantă în toxicitatea ei sub raport
ideologic.
Realitatea infirmă o asemenea supoziție a ateismului
arghezian, atestat în 1959. A fost necesar să citesc în 1979
6
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cartea lui Nicolae Balotă Opera lui Tudor Arghezi,
reeditată după 20 de ani, ca să înțeleg că adevărața cifră
a ciclului este de 17 psalmi, nu 10, cum crezuserăm mai
mule promoții la rând. La aceștia se cer adăugate și
textele în proză în care apare atitudinea dubitativ
religioasă a lui Tudor Arghezi. De la sine înțeles este
adevărul că filonul zbaterii “între credință și între tăgadă”
apare și sub alte titluri în creația sa. În poezia Psalmistul
din volumul Frunze (1961) se reia tema la mod
retrospectiv:” Te-am dus de-a lungul vremii, în mine, ca
un semn, / Și, făr’a te cunoaște, mi-ai fost îmbold șindemn.“10
Se știe că din punct de vedere etimologic, cuvântul
psalm (derivat din gr. psalmos) înseamnă cântare de
laudă, amintind de cuvântul “mizmor”, care era un text
interpretat cu acompaniament muzical11. Istoria biblică
precizează că regele David, care era muzician și crea
poezii, a introdus acompaniamentul instrumental în
rostirea psalmilor. Specificul lor ca specie este să conțină
elemente imnice împletite cu rugăciunea către
Pantocrator, versurile fiind vestimentate artistic. Psalmii
biblici emanau o atitudine religioasă. În cartea sa Poezia
religioasă românească, Maria-Daniela Pănăzan12
analizează versurile unor texte lirice, pornind de la
identificarea chiasmului din interiorul structurii lor.
Arghezi transformă ideea religioasă, asupra căreia se
oprește în meditația sa din toate etapele creației, într-o
dramă existențială. Dependenţa ontologică a omului de
Dumnezeu e explicată clar de Martin Buber sub forma
unor raportări esențializante: „Nu există nici un Eu în sine,
ci numai Eu din cuvântul fundamental Eu și Tu, şi Eu din
cuvântul fundamental Eu și Acela.”13 Omul este creația
lui Dumnezeu, idee ce transpare și din psalmii arghezieni.
Psalmii cuprinși în volumul Cuvinte potrivite, deci
anteriori anului 1927, și unul din Alte cuvinte potrivite
(ediția Versuri) dovedesc o zbatere acerbă. Este cea mai
dramatică din întreaga noastră literatură, mai ales că
frământarea între credință și tăgadă se extinde pe aproape
întreaga durată creatoare a vieții poetului. Ea debutează
cu îndepărtarea de Dumnezeu din primul Psalm (Aș putea
vecia cu tovărășie), unde printr-o formulare imperativă
Arghezi i se adresează Creatorului, mărturisindu-i:
“Vreau să pier în beznă și în putregai, / Nencercat de
slavă, crâncen și scârbit. / Și să nu se știe că mă
desmierdai/ Și că-n mine însuți tu vei fi trăit.” Poetul

N. Balotă, Prolog, la Opera lui Tudor Arghezi, Editura Eminescu, București, 1997, p.9.

7

În prezent, din programa specialității Literatura română la clasele de liceu, la care sunt prevăzute câte 3 ore săptămânal, a fost
scos subiectul tratat încă în anii trecuți Marile teme ale liricii argheziene, așa cum niciun poet român nu mai dispune de o tratare
monografică, ci sunt reduși la două texte, spre a face loc comunicării cu modalități de argumentare, socotite mai utile pentru
viitorul tinerilor români.
8
T. Arghezi, Psalm, “Luceafărul”, an 11, nr.3. din 1959, p.5. Poezia va fi încadrată în vol. Frunze, Editura pentru Literatură,
București, 1961.Vezi și antologia de autor Tudor Arghezi, Scrieri, 3,Versuri, Editura pentru Literatură, București, 1963, p. 288.
9
Semnalăm ca exemplară evocarea profesorului sub titlul Ion Vlad, Alternative la memorii, semnată de Daniela-Maria Pănăzan
în revista “Vatra veche” Tg. Mureș, an XII, nr.6 (138), iunie 2020, p.38-41.
10
Tudor Arghezi, Psalmistul, în Scrieri, 3, Versuri, Editura pentru Literatură, București, 1963, p. 298.
11
Din familia cuvântului “psalm” fac parte „psaltire” (o culegere de psalmi), „psalterion” (vechi instrument muzical),
„psaltichie”(muzică vocală orientală) etc.
12
Maria-Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 275-288.
13
Martin Buber, Eu şi tu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p.31.
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deosebire de marii poeți religioși ai lumii, T. Arghezi nu
recurge la imagini ale sentimentului amoros, ca mirele și
mireasa spre a exprima ideea legăturii dintre Biserică și
Dumnezeu. Se cer diferențiate religiozitatea textuală de
cea a eului poetic, sens în care cele mai edificatoare
exegetul le consideră pe cele din ciclul Printre psalmi.
Finalitatea rugăciunii argheziene urmează să fie una “net
cognitivă“.14 Poetul scrie psalmi spre a-și înțelege rostul
existențial. Căutarea Sacrului se identifică la Arghezi cu
cea a sensului existenței și răspunsul la întrebările retorice
puse vine tot de la natură, într-o viziune panteistică.
Interogațiile dialogului sunt formulate printr-o
parabolă:”-Ce-ai făcut cât ai umblat? m-au întrebat, întors
acasă, greierele, șoarecele și șopârla.-Mai bine nu mă
duceam și m-aș fi mulțumit cu glasurile voastre mici.“
Dojana vine de la înțeleptele făpturi nevinovate: ”Ce-ți
veni să cauți pe Dumnezeu prin lumea toată?”. Poetul este
identificat cu Rătăcitorul, cu Peregrinul pe care vatra îl
mustră întrebător: “Ce vruși tu să iasă din tine?...Cine tea pus să te iei după mine, după vânt? Ce-ți lipsea ca să fii
fericit ca sfecla-rod muncit în brazdă și îngrijit?”15 Fără
să ocolească dimensiunea escatologică a existenței în
ciclul Printre psalmi, Arghezi termină prin a exprima
mulțumirea pentru cadoul pe care Dumnezeu i l-a făcut,
oferindu-i cuvintele: ”Dar mi-ai dat cuvintele, ca să mă
vaiet și să te întreb. / Iartă, Doamne, comoara asta e mai
mare…”16
Așa cum era de așteptat, în manualele postdecembriste
atitudinea lui Arghezi față de Dumnezeu este nuanțată,
conform interpretării lui Eugen Simion, care semnala
patru dintre dimensiuni, respectiv pe cea religioasă,
gnoseologică, etică și estetică.17 Comparativ, se aduc în
atenția liceenilor de astăzi și opiniile lui Lucian Blaga sau
Nicolae Balotă la tema dată, făcându-se apel la
discernământul și la experiența existențială a noilor
generații de tineri studioși. Este o idee pe care țin să o
apreciez, ca șansă dată adolescenților viitorului de a-și
forma o opinie proprie pe o asemenea temă fundamentală
asupra existenței.
În evoluția poeziei românești, după Mihai Eminescu,
autorul frumoasei Rugăciuni, Tudor Arghezi a dat pentru
prima dată în mediul laic prestigiul exemplarității temei
rugăciunii, care devine prin desacralizare un prilej de
meditație existențială. Timp de 40 de ani, Arghezi a
publicat 17 psalmi, dintre care 3 au titluri dezvoltate:
Psalmul mut, Psalmul de tinerețe și Psalmul de taină, cu
conținut erotic. El nu se roagă implorator, ci iscodește,
caută cu înfrigurare. Este o “Vox clamantis in deserto”,
cum demonstrase și eseistul Nicolae Balotă cu intuiție în
cartea sa.
La începutul secolului al XXI-lea se revitalizează
psalmul, ca specie literară prin care rugăciunea, (ca
adresare către Dumnezeu îmbrăcată în haina unor imagini
artistice), este descoperit, între alții, frecvent în versurile
lui Șerban Foarță, Paul Aretzu, Dorel Vișan, Dumitru

parcurge drumul spre răzvrătirea din Psalmul (Sunt
vinovat că am râvnit), unde își recunoaște păcatul
prometeic-luciferian: “Cercasem eu, cu arcul meu, / Să te
răstorn pe tine, Dumnezeu! / Tâlhar de ceruri, îmi făcui
solia/ Să-ți jefuiesc cu vulturii tăria. // Dar eu râvnind în
taină la bunurile toate, / Ți-am auzit cuvântul, zicând că
nu se poate.” Religiozitatea crește în Psalm (Tare sunt
singur, Doamne, și pieziș!), debutând cu trecerea
psihologiei poetului blestemat în plan religios, unde el,
cuprins de o demiurgică suferință, implora dumnezeirea
să i se reveleze. Față de Evanghelie unde apare întrebarea
“Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”, Arghezi făcea
apel la clemență pentru robul uitat de Pantocrator:”În
rostul meu tu m-ai lăsat uitării / Și mă muncesc din
rădăcini și sânger. / Trimite, Doamne, semnul depărtării,
/ Din când în când, câte un pui de înger, // Să bată alb din
aripă la lună, / Să-mi dea din nou povața ta mai bună.”
În Psalmul (Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere) căutarea
sisifică ajunge la extenuare și nemaimulțumindu-se cu
revelația, poetul îl somează pe Dumnezeu să i se arate, ca
o confirmare concretă a existenței lui: ”Pentru credință
sau pentru tăgadă, / Te caut dârz și fără de folos. / Ești
visul meu, din toate, cel frumos / Și nu-ndrăznesc să te
dobor din cer grămadă. ”Acerba dorință a întâlnirii față
în față cu Pantocratorul ia forma unei confruntări:
”Singuri, acum, în marea ta poveste, / Rămân cu tine să
mă mai măsor, / Fără să vreau să ies biruitor, / Vreau să
te pipăi și să urlu: Este!“
Față de biblica luptă a lui Goliat cu David, cu care ar
putea semăna ca tensiune, înfruntarea poetului cu
Dumnezeu era alta, Arghezi mizând tocmai pe o
înfrângere. În antologia de Versuri, realizată în 1960 la
Editura de Stat pentru Literatură și Artă în colecția
Biblioteca pentru toți, nu mă mir că ultimul text inclus
este Psalm (Călare-n șa, de-a fuga pe vânt, ca FătFrumos). Ca un soi de quod erat demonstrandum, acest
psalm sintetizează întreaga experiență existențială
argheziană, îmbrăcând-o într-o impresionantă hlamidă
imagistică, una de-a dreptul cinematografică. Prin
asemenea imagini impresionante, Arghezi reconstituie
căutarea lui sisifică: “Te-am urmărit prin stihuri, cuvinte
și silabe, / Ori pe genunchi și coate târâș, pe patru labe. /
Zărind slugărnicia și cazna mea umilă / Ai să primești
flămândul, mi-am zis, măcar de milă. // Încerc de-o viață
lungă, să stăm un ceas la sfat, / Și te-ai ascuns de mine de
cum m-am arătat. / Oriunde-ți pipăi pragul, cu șoapta
tristei rugi, / Dau numai de belciuge, cu lacăte și drugi.“
Bine justificată prin argumentarea prealabilă, ca o
ghilotină ce cade neiertător, apare ideea luptei finalizate
prin contestarea divinității supreme în distihul concluziv:
“Înverșunat de piedici, să le sfărâm îmi vine;/ Dar
trebuie,-mi dau seama, să-ncep de-abia cu tine.”
Nicolae Balotă a cercetat în lucrarea citată și ciclul
Printre psalmi, după cum semnalează un text intitulat
Psalm în ciclul Ce-ai cu mine, vântule? din 1937. Spre
14
15
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Nicolae Balotă, Op. cit., edit. cit, p. 197.
Ibid., p. 212.

16

Ibid., p. 214.
Vezi: Marile teme ale liricii argheziene, în Limba și literatura română, manual pentru clasa a XI-a, Editura didactică și pedagogică, R.A.-București, 1996, p. 85
17
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Ichim, Marcel Miron, Adrian Munteanu și Th. Damian.
În cartea Aurei Christi intitulată simplu și provocator
Psalmi (Editura Contemporanul, București, 2016),
Dumnezeu este o prezență aleatorie, nefiind centrul
meditației, ca în psalmii scripturistici sau în cei
arghezieni. Aleg psalmul Ca un sfârșit de elegie, pentru
ca departajarea să fie clară: “Ca un sfârșit de elegie/aceste încinse dimineți / crescute din vacarmul/rostogolit
din noapte. / Dintr-o pictură naivă/mă privește
Dumnezeu. / Ce voi face mai departe?/ Silabisind
răspunsul / iscat cu neînțeleasă întârziere,/ lunec în
vârtejul refrenului / până atunci știut pe dinafară: / “De
mine însumi / apără-mă, Doamne.”18 Dumnezeu este la
Aura Christi o entitate certă, devenind martora
frământării lăuntrice a poetei, care are propria încercare,
fiind atrasă ca într-un turbion de lupta cu refrenul, simbol
al creației înseși. Drama ei se desfășoară pe tărâmul
artisticului, ca ecou al unei năpraznice zbateri
existențiale.
În literatura românească există poeți care au creat
cicluri autonome, așa cum fuseseră Pastelurile lui Vasile
Alecsandri, Nopțile lui Alexandru Macedonski, care
fusese și primul nostru psalmist, sau Cântecele țigănești
ale lui Miron Radu Paraschivescu. Înțelegerea
importanței psalmilor, pe care Tudor Arghezi i-a scris fără
intenția de a constitui un ciclu de sine stătătoare, nu se
poate împlini fără să avem în vedere, ca reper, și
18
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versificările psalmilor biblici din Cartea Cântărilor, din
Cartea lui Iov, din Cartea psalmilor, din poeziile realizate
în spațiul literar interbelic de Vasile Militaru, iar în
contemporaneitatea noastră de Șt. Aug. Doinaș, Dorel
Vișan, Eugen Dorcescu și Șerban Foarță, ca să numesc
doar pe cei mai vrednici dintre poeții care au consacrat
tema. Desigur că aceștia nu sunt singurii.
Cu fantezie reverberantă, Nicolae Băciuț stă La
taclale cu Dumnezeu și o face inspirat și cu vibrantă
simțire. Preluând cu o nouă pace lăuntrică dramatica
zbatere a lui Tudor Arghezi în Psalmi, poetul din Tg.
Mureș mărturisește în Paralele inegale: “Numai tu nu
spui nimic, / numai tu spui totul, / numai tu eşti pleoapă,
/ numai eu sunt ochiul,/ numai tu eşti iarnă, / fără de
zăpezi / eu sunt doar lucarnă/ când doar ziduri vezi, / eu
sunt trup de aer, / când tu eşti veşmânt, / eu sunt doar
silabă, / când tu eşti cuvânt.” Poetul Dumitru Ichim scrie
psalmi de o vădită originalitate imagistico-lexicală, chiar
dacă din rațiuni estetice îi metamorfozează uneori în
sonete. Tema aceasta poetică este o chemare permanentă
pentru viitorul liricii românești, așa cum sunt și întrebările
nedezlegate cu care în prezent se înfruntă gândirea
umană. Nu ezit să dau chiar eu un răspuns inedit la o temă
de neliniște general omenească: “Nu dezlegarăm taina
legilor de Sus / Dar viața ca un fagur ne-a fost plină / De
ne-mpresoară umbre de apus / Cu-ncredere vom merge
spre lumină.”

Aura Christi, Psalmi, Editura Contemporanul, București, 2016, p. 8.
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Gheorghe Glodeanu
Julio Cortázar ;i fascina\ia povestirii
Poet, prozator și dramaturg, Julio Cortázar (19141984) este considerat unul dintre cei mai importanți
reprezentanți ai realismului magic sud-american. S-a
născut în data de 26 august 1914 la Bruxelles, în Belgia.
La scurt timp, familia scriitorului s-a mutat la Buenos
Aires. Aici și-a finalizat studiile la Facultatea de Litere,
în 1937. A colaborat la revistele „Sur” și „Realidad”.
Devenind un oponent al regimului Perón, în 1951, Julio
Cortázar a emigrat în Franța, unde a rămas până la
sfârșitul vieții. A debutat cu volumul de versuri Prezență
(1938), în care se poate recunoaște influența lui Borges.
În 1949, a publicat drama Regii. Julio Cortázar rămâne,
însă, un maestru neîntrecut al prozei scurte. Dintre
volumele sale de povestiri putem aminti: Bestiar (1951),
Armele secrete (1959), Povești cu cronopi și glorii
(1962), Toate focurile, focul (1966), Ocolul zilei in
optzeci de lumi (1967), Urmăritorul și alte povestiri
(1967), Insula la amiază și alte povestiri (1971),
Octaedrul (1974), Cineva în trecere pe aici (1977), Cât
de mult o iubim pe Glenda (1980) etc. Este autorul
romanelor: Examenul (1950), Premiile (1960), Șotron
(1964), Fantomas contra vampirilor multinaționali
(1965), Rayuela (1966), 62: model de asamblat (1968),
Cartea lui Manuel (1974) etc. S-a stins din viață la 12
februarie 1984, la Paris. Merită menționat faptul că
celebrul film Blow-up al regizorului Michelangelo
Antonioni a fost inspirat de nuvela Funigei a lui Julio
Cortázar.
Narațiunea intitulată Cea de departe face parte din
volumul Bestiar, care reunește opt relatări fantastice:
Casa ocupată, Scrisoare către o domnișoară din Paris,
Cea de departe, Omnibuz, Cefalee, Circe, Porțile
paradisului și Bestiar. Textul are un subtitlu elocvent, în
măsură să circumscrie formula epică utilizată de către
scriitor: Jurnalul Alinei Reyes. Însemnările încep la 12
ianuarie și continuă până în data de 7 februarie, fără
menționarea anului. În esență, prozatorul prelucrează întro manieră insolită motivul dublului, strâns legat de
căutarea propriei identități. Observațiile diaristei se
deschid cu menționarea insomniilor teribile de care
suferă. Pentru a putea adormi, începe să recite versuri,
apoi recurge la un ingenios joc lexical, care se complică
tot mai mult. Mai întâi, caută cuvinte conținând vocala a,
apoi a și e. Dificultatea este sporită în mod treptat prin
găsirea unor cuvinte alcătuite din patru și cinci vocale, cu
două vocale și o consoană, cu trei consoane și o vocală
etc. Apoi se revine la recitarea versurilor. Jocul lingvistic
se complică și mai mult în momentul în care diarista
începe să creeze palindromuri, iar textul ne oferă câteva
exemple de sintagme care pot fi citite atât de la stânga la
dreapta, cât și de la dreapta la stânga, fără să-și piardă
înțelesul. Actul ludic se prelungește cu elaborarea unor
anagrame, adică cu schimbarea ordinii literelor unui
cuvânt pentru se a obține un alt cuvânt. Totul culminează

cu sintagma Alina Reyes, e regina și. Elementul de
noutate adus de Julio Cortázar este acela că palindromul
și anagrama nu sunt utilizate doar ca simple jocuri
lingvistice, ci se transformă în veritabile strategii narative.
În plus, ele pot alcătui veritabile chei de lectură într-un
text ce oscilează mereu între real și imaginar. De aici
dificultatea traducerilor, care nu întotdeauna pot reflecta
prin exemple elocvente subtilul joc lingvistic la care
recurge scriitorul. În esență, prozatorul mizează pe
valențele ezoterice ale limbajului. Fenomenul se
dovedește cu atât mai semnificativ cu cât, de regulă,
palindromul este utilizat în vrăji și în formule magice.
Sub imperiul nopții, Alina Reyes se poate transforma în
orice, de la o cerșetoare din Budapesta la o angajată întrun bordel din Jaujuy sau o servitoare din Quetzaltenango.
De fapt, întregul text poate fi considerat un amplu
palindrom. El poate fi citit ca destinul Alinei Reyes, dar
și ca povestea „celei de departe”, cerșetoarea anonimă de
pe un pod din Budapesta. Aceasta pentru că, după
modelul anagramei, textul conține în sine un subtext care
zugrăvește o întâmplare paralelă.
În data de 20 ianuarie, Alina Reyes recunoaște
identitatea dintre ea și misterioasa femeie din vis,
supranumită „cea de departe”. Printr-o stranie dedublare
a ființei, ea se identifică cu modesta cerșetoare de la
Budapesta chinuită de frig și bătută de către iubitul ei,
căreia îi intra zăpada prin pantofii găuriți. Cea de departe
este acea parte din ea pe care nu o iubește nimeni. În timp
ce dansează cu Luis-Maria, logodnicul ei, bănuiește că
dublul ei este agresat și nu se simte deloc bine.
Uneori, pe parcursul aceleiași zile, Alina Reyes face
mai multe însemnări. De exemplu, în data de 25 ianuarie
descrie reproșurile Norei pentru că nu a acompaniat-o la
pian așa cum trebuie. Apoi, în aceeași seară, vorbește cu
duioșie despre cea care nu este regină și se află la celălalt
capăt al lumii. Se gândește să îi trimită o telegramă și să
îi propună o întâlnire pe un pod. Drept consecință,
adoarme imaginându-și diferite mesaje și locuri de
întâlnire. Începe să fie obsedată de imaginea cerșetoarei
din Budapesta, alter ego-ul ei de departe. Simte că
visează și că visul se strecoară și în starea de veghe. În
timpul peregrinărilor sale imaginare vede un bărbat care
se numește Rod sau Erod, pe care îl iubește, dar care o
bate în fiecare zi.
Revine cu observațiile mai târziu, când nu mai este
sigură de cele visate anterior. Știe că este pedepsită, dar
nu mai știe dacă este vorba de Rod, de o mamă furioasă
sau de singurătate. Vrea să se căsătorească cu Luis-Maria
ca să plece împreună la Budapesta în căutarea propriei
sale identități și se gândește ce va face acolo.
În data de 28 ianuarie, Alina Reyes notează că, de trei
zile, nu mai are nicio veste de la „cea de departe”. Efectul
fantastic este produs de dedublările continue, de
alternanțele dintre Argentina și Budapesta, ultimul un
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teritoriu exotic și necunoscut al frigului. Recunoaște că a
avut niște gânduri ciudate. Își imaginează că se plimbă ca
o turistă pe străzile înghețate din Budapesta, unde caii
sunt acoperiți de țurțuri, polițiștii sunt țepeni, iar vântul
zgâlțâie ferestrele. Ajunge la o piață din apropierea
fluviului, după care începea podul.
Părăsește apoi lumea imaginației pentru a reveni la
real, seara concertului dat de Elsa Piaggio la teatrul
Odeon. Alina Reyes se pregătește fără niciun chef pentru
spectacol, deoarece presimte că, la sfârșitul serii, o
așteaptă o nouă insomnie. Începe să se gândească cu
groază la mania ei de a gândi toată noaptea și se teme că
se va pierde. Călătorind cu gândul, născocește tot felul de
nume. Unul dintre ele este Dobrina Stana, care trimite la
Satana. Drept urmare, este vorba de un topos blestemat,
de o variantă malefică a Dunării. Are impresia că se
găsește din nou într-o piață din Budapesta și, cum nu îi
cunoaște numele, se simte pierdută. Nici numele orașului
de pe Dunăre nu este ales la întâmplare, toponimia
capitalei Ungariei alcătuind o anagramă a cuvântului
tabu.
Revine cu notațiile în aceeași seară. Menționează că,
între sfârșitul concertului și primul bis, a găsit numele
pieței și drumul care duce la ea. Este vorba de Piața
Vladas (anagramă de la slavă) și de podul iarmaroacelor.
Traversează orașul până ajunge la intrarea pe pod, tentată
să se oprească „în fața caselor, a vitrinelor, a copiilor
înfofoliți, a fântânilor cu statui de mari de eroi cu pelerine
pline de zăpadă, Tadeo Alanko, Vladislas Neroy, băuturi
de Tokay și țambalagii”. Fiind vorba de o proză fantastică
în care eroina pornește în căutarea propriei sale identități,
prozatorul nu se oprește la toposul real al Budapestei, ci
zugrăvește o geografie simbolică. La acest lucru trimite
toponimia și onomastica bazată pe anagrame. În timp ce
ascultă concertul dat de Elsa Piaggio, diarista se gândește
la viitoarea ei căsătorie cu Luis-Maria și la călătoria în
căutarea podului misterios, căutare echivalentă cu găsirea
propriei sale identități. Remarcabilă este maniera în care
prozatorul redă la simultaneitatea percepțiilor. În timp ce
Elsa Piaggio cântă cel de-al treilea bis interpretând
compoziții semnate de Julian Aguirre și de Carlos
Guastavino, diarista întreprinde o călătorie imaginară la
Budapesta. O călătorie iluzorie în Ungaria în plin Odeon!
Nu mai are chef să își amintească la ce s-a gândit, dar
recunoaște că a avut niște gânduri ciudate. Mai mult, la
un moment dat, evadările sale repetate din real sunt puse
pe seama nebuniei.
Își reia însemnările în data de 30 ianuarie, când
menționează că bietul Luis-Maria o ia de nevastă. Mai
mult, este de acord să meargă cu ea la Budapesta.
Semnificative se dovedesc și trimiterile la jocul de șah.
Spre deosebire de Alina Reyes care este regina, LuisMaria este doar un pion, dar un pion care poate câștiga
partida. În mod simetric, ei îi corespunde o altă regină,
de culoare diferită, întruchipare și stăpână a imaginarului.
Ultimele însemnări poartă data de 7 februarie.
Diarista menționează că trebuie să se vindece. Simte că
cea de departe suferă, că este bătută din nou. Ar vrea ca
notațiile sale să fie făcute din plăcere și să se transforme
într-o eliberare, dar este cuprinsă de dorința de a găsi o
cheie în fiecare cuvânt notat pe hârtie după toate nopțile
pierdute. Vrea să renunțe la gândurile ei și să își trăiască

viață. Cum jurnalul nu este compatibil cu căsătoria, vrea
să își încheie însemnările cu bucuria speranței. Se
gândește că întâlnirea cu misteriosul dublu pe pod va
duce la reîntregirea personalității sale, ea alcătuind
„victoria reginei asupra acestei aderențe maligne, asupra
acestei uzurpări necuviincioase, ascunse”.
Meditațiile Alinei Reyes sunt continuate de
însemnările scriitorului. Acesta menționează că diarista
și soțul ei au ajuns la Budapesta în data de 6 aprilie și sau cazat la Hotelul Ritz. Totul s-a petrecut cu două luni
înainte de divorțul lor. A doua zi, Alina a pornit să
descopere orașul și să cunoască dezghețul, lăsându-se în
voia fanteziei. Descoperă podul din visele sale, unde o
aștepta o cerșetoare îmbrăcată în zdrențe, cu părul țeapăn
și negru. Îmbrățișarea celor două femei devine simbolică,
marcând contopirea celor două euri ale ființei,
desăvârșirea personalității. Mai mult, textul sugerează o
posibilă substituire a celor două identități. Drept
consecință, realul se transformă în imaginar și invers. Nu
întâmplător, la un moment dat, prozatorul vorbește de
celebrul roman al lui Oscar Wilde, Portretul lui Dorian
Gray, trimitere având menirea de a evoca jocul dintre
aparență și esență.
Narațiunea Cea de departe reușește să șocheze prin
subtila tehnică narativă utilizată de către prozator, care
descoperă în resursele ezoterice ale limbajului o insolită
tehnică narativă.
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Drago; Niculescu
Petre Țuțea ;i reflecțiile sale religioase asupra cunoa;terii
• Cotitura “teologală” în sens platonic a lui Petre
Ţuţea
Se pare că radicalizarea religioasă, de ordin teologic-creştin ortodox a reflecţie filozofice a lui Petre
Ţuţea a început în anul 1977, cînd, cu prilejul mişcării
Goma, represiunea organelor politice şi de securitate îi
confiscă acestuia nişte manuscrise, pentru ca în perioada
anilor ’80 ea să devină o devărată cotitură “teologală” în
substanţa şi maniera de expresie a operei sale. Ţuţea
menţionează o dată, în cuprinsul cărţii “Reflecţii religioase asupra cunoaşterii” (scrisă în anii 1977 – 1980),
care face obiectul acestui material, că ar fi fost vorba despre confiscarea manuscrisului “Prometeu” (aflat astăzi
sub tipar la editura Eikon). Lucrarea aparţine deci acestei
perioade, de fapt, vîrfului ei, şi sub această cheie trebuie
privit şi înţeles discursul reflexiv al autorului, adept convins al platonismului, cu care luptă împotriva logico-epistemologicului neokantian, cu întregul său eşafodaj de
construcţii rigide. Trebuie însă menţionat că genurile literar-filozofice elaborate şi expuse de Petre Tuţea în
“Teatrul Seminar”, “Filozofia nuanţelor”, “Reflecţiile”
teologale, dar şi în dialoguri, monografii şi proiecte masive, netereminate vădesc o unitate stilistică impresionantă, de natură a conferi unitate judicativă, argumentativă
şi expresivă întregii sale opere şi de a demantela ponciful,
“mitul” atît de vehiculat al socratismului exclusiv verbal
al autorului şi nu al talentului şi producţiei sale scriitoriceşti.
Foarte precis vede Tuţea în Platon un filozof care
gîndeşte sistemic, pe compartimente, dar şi pe angrenajul
care conferă întregului funcţionalitate dinamică optimă –
şi acest lucru apare cel mai pregnant în “Republica”. Şi
pe vremea lui Platon şi astăzi, omul evoluează în cadrul
sectoarelor societăţii din care face parte şi care se ocupă
de viaţa lui, de integrarea, uşurarea ei. Dar cît de validă
poate fi cunoaşterea întregurilor sistemice cînd creatorul
domină marele întreg universal pe care l-a creat şi îl
stăpîneşte? Aceasta este şi părerea lui Platon. Însă sistemul nu va fi niciodată alcătuit din căutarea adevărului,
binelui, frumosului în natură cu instrumentele puterii sufleteşti, ale raţiunii ca principiu activ şi ale logicului.
Creator de sistem în filozofie este elevul său, Aristotel, dar care, rămas captiv substanţei din lucruri, pierde
dimensiunea metafizică şi se îndreaptă către aparent. Platon este metafizic, Platon atinge idealitatea Ideii, are geniul intuirii ei şi proiecţiei sale concrete, de aceea, spre
diferenţă de Aristotel, Platon rămîne permanent în dimensiunea filozofiei şi a spiritului uman transcendent. Dumnezeu, omul şi natura sînt cei trei termeni permanenţi ai
conştiinţei, termeni existenţiali, de care se leagă adevărul,
binele şi frumosul, în afara lor, ca rest, rămînînd: forme,

iluzii, fapte într-un amestec amorf, necauzator nici de
principii logice, nici de norme privind ordinea morală şi
de drept – o mlaştină neesenţială, păgubitoare de timp,
suflet şi energii, consumatoare inutil de existenţă. În
cadrul unui sistem poţi distinge perechi categoriale,
specii, genuri şi poţi fi religios sau antireligios – indiferent nu poţi rămîne, căci aceasta înseamnă sterilitate sau
stingere religioasă. La Ţuţea, axiologia nu mai dă raport
de valoare şi de ierarhizarea ei, ci ea devine “expresia imperfecţiilor omului istoric” şi trebuie legată de psihologia
erorilor. De aceea el consideră că axiologia reală, obiectivă, imaginată de Max Scheller nu poate fi viabilă, omul
neputînd depăşi afectul şi formalul, deci valorile nefiind
în sine. Axiologia platonică, prin mitul Adrasteei, dă mărturie de inegalitatea esenţelor, reflectată în treptele şi
nivelurile existenţiale. Aici Platon gîndeşte mitologic şi
poetic, nu teologic.
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mîntuire, ci, în egală măsură, transfigurarea sau căderea
în întuneric; iată o dialectică valabilă atît la ortodocşi, cît
şi la catolici, în contextul unui monoteism care face posibilă sfinţenia şi pietatea, spre diferenţă de politeism, unde
lucrurile stau mult mai dificil, cu mulţimea aceea de zei
antropomorfi. Dar nu s-a răspuns întrebării esenţiale: Este
adevărul accesibil minţii omeneşti autonome? Dacă
răspunsul îl căutăm la Platon, trebuie în primul rînd să ne
debarasăm de părerile comentatorilor săi şi să îl analizăm
prin prisma propriei noastre păreri lucide, care în nici un
caz nu trebuie să îl considere pe marele atenian pierdut
în social, pedagogic, moral, istoric, ci ca părinte al intuiţiei Ideii, a esenţelor, a lucrului în sine, a metafizicului
transcendent, al divinului, finalmente.
În căutarea lui Platon, metoda aplicată de Ţuţea urmăreşte esenţele, nu numai logicul, care se referă la concepte, predicaţie, social, după care urmează separarea
elementelor istorice de cele permanente. Dacă Ţuţea este
realistul, neliniştit metafizic de adevăr, la polul opus modului său de a verdea platonismul se situează Stenzel, cel
legat de natură prin ochiul fizic şi prin speculaţiile logice.
Separarea de natură marchează, de fapt, resorturile dialectice ale conceperii platonismului metafizic, sau ale conceperii metafizice a platonismului (e acelaşi lucru). Între
metafizic şi natură este o ruptură care te salvează de la
înecul în parţialitate, efemer şi superficial. Înăuntrul relaţiei dintre Dumnezeu, om şi lume adevărul se contopeşte
cu mîntuirea. Un francez a specificat foarte bine: “Platon
nu a fost ionian, eleat, pitagorician, ci, permanent, el însuşi. Poate fi comparat cu albinele de care vorbeşte Montaigne, care umblă din floare în floare, dar mierea este a
lor” (Chauvet). Deplasarea gîndirii în trecut şi în natură
nu are legătură cu gîndirea esenţială. Valoarea strălucitoare a lui Platon nu se găseşte în gîndirea şi scrierile sale
mitologice, politice, filozofice, ştiinţifice – căci ele nu
arată decît limitele şi imperfecţiunile sale. Platon este autentic şi strălucitor în idealismul său, în conceptele şi intuiţia sa vizionară. Acolo rămîne Platon genial şi unic.

Dacă libertatea este descoperită de creştini ca sursă
a decăderii, spiritul nu se poate face încă răspunzător de
ea, căci Sfîntul Augustin ne spune limpede că “nu vom
înţelege niciodată cum se întîmplă conlucrarea sufletului
cu viaţa, acest lucru va rămîne pentru totdeauna ascuns”.
Deocamdată, “închisoarea sau mormîntul” corpului în
care cade sufletul, aşa cum spune Platon, rămîne o dramă
validă şi suficientă, neputînd fi depăşită. Ţuţea vehiculează în tot cuprinsul cărţii termenul de “obiecticitate”, adică surpinderea esenţei, a lucrului în sine, spre
diferenţă de “obiectivitate” sau “subiectivitate”, care sînt
simple moduri apreciative, ţinînd mai degrabă de evidenţa
sufletescului personal sau a celei din sfera lucrului sensibil. Astfel, istoricul nu va putea fi niciodată obiectic, ci
numai obiectiv sau subiectiv, căci lucrează cu fapte natural-omeneşti, şi nu cu esenţe, în paradigma determinismului istoric cauzal, care nu este altceva decît un
pseudodeterminism, determinismul real fiind de natură
mistică. La ce se poate supune mai mult istoria decît la a
fi trăită şi descrisă – Iorga şi Dilthey, retrăită şi înţeleasă
axiologic – Rickert, sau înţeleasă prin datele conştiinţei
teoretice actuale – Sombart şi Spengler? Cu menţiunea
că trăirea, retrăirea şi analiza sau descripţia trecutului sînt
superioare ipotezelor şi explicaţiilor, ipotezele fiind ficţiuni, iar explicaţiile, iluzorii.
Esenţială rămîne separaţia natură sau sensibil –
idee, această “poezie metafizică” (Gomperz), cea care determină separaţia ştiinţă – gîndire filozofică. Este impresionantă bogăţia aspectelor polare pe care Ţuţea le
mobilizează în tratarea diferenţei obiect – esenţă, aici –
dincolo, terestru – transcendent, natură (lume creată) –
divin. Partea şi întregul (precum şi relaţia dintre ele) nu
sînt decît caracteristici ale lumii de aici, lumea esenţelor
fiind “prepredicativă” (Husserl). Omul nu poate stăpîni
natura integral, cu toate eforturile sale, şi chiar dacă ar
putea, aceasta nu îi asigură accesul la adevăr, căci lumea
aceasta este un tărîm al inegalităţilor şi contradicţiilor în
care stăpînesc ”iluziile dialectice” (Kant). De la inegalitatea, chiar şi în cer, a esenţelor, cam riscant puse pe
seama “aceluiaşi straniu amestec de necesitate şi libertate
care domneşte şi în sferele superioare ale Supranaturalului”, Ţuţea glisează imediat la nivelul inferior, pămîntesc,
spaţiu şi timp, al “rătăcirilor senzoriale afective şi dianoetice ale omului scormonitor în sine însuşi şi în natură,
degradări empirice ale esenţelor, degradări logice ale intuiţiei pure, imposibilă în lume, fiind atribut al zeilor şi
sufletelor nemuritoare”. Aici avem obiectivitate, nu
obiecticitate, precizie, nu exactitate, libertatea alegerii
între bine şi rău – de la Păcatul originar pînă la Judecata
de Apoi – nu îi asigură omului o cale certă de cîştig şi

• Diferenţa dintre numere şi esenţe (sau dintre cantitate şi calitate)
Ţuţea este de acord că găsim în matematică şi
raţionament riguros şi evidenţă – matematica fiind o ştiinţă exactă fiindcă este deductivă –, dar ele nu au legătură
cu adevărul în sensul esenţei platonice. Şi iarăşi: matematica este precisă, nu exactă, exactitatea gîndită platonic
fiind transcendentă. Matematica rămîne doar “o comodă
creaţie a spiritului liber” (Poincaré), un instrument de
cercetare, o ancila, un limbaj. “Naturalul, numărul si
utilul sînt oglindite în logic, care nu duce la arhetipuri platonice, la idei ca forme şi forţe primordiale, cum le numeşte Schopenhauer, adică la adevăr”, spune Ţuţea. Prin
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concepţia sa asupra ideilor, a esenţelor, Platon nu l-a continuat pe Socrate în pedagogic; aceasta cu atît mai mult
cu cît Socrate, trecînd de la virtute la cunoaştere, a declarat că virtutea îi rămîne necunoscută, fiindcă este
obiect al contradicţiei insolubile: virtutea este înnăscută
(deci esenţă) şi totuşi este coruptibilă, deci rămîne un mister. Şi altfel, progresul ştiinţific nu duce la cunoaşterea
adevărului, din perspectivă platonică, cum de altfel şi
Sfîntul Apostol Pavel considera adevărul ca fiind transcendent: “Ci acum credinţa, nădejdea, dragostea – rămîn
aceste trei. Dar mai mare între ele este dragostea (Epistola
I către Corinteni). “Ca unora care n-avem în vedere cele
ce se văd, dar cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sînt
vremelnice, pe cînd cele ce nu se văd sînt veşnice” (Epistola II către Corinteni). Numerele lui Pitagora nu reprezintă o ordine anterioară, originară a lumii şi cosmosului
de natură a unifica lucrurile sau a determina relaţiile dintre lucruri, fiindcă numerele nu sînt esenţe şi nu au caracter ontic, Numerele ţin de raţiune şi nu de lucruri, mai
precis de forme ale raţiunii, de forme raţionale. Implicarea numărului în lucruri (în substanţa lor) nu îl implică
în originea lucrurilor. Numărul, şi el, rămîne un mister.
Foarte bine precizează Ţuţea diferenţa dintre domeniul
lucrului şi al esenţei originare: “Este posibilă o concepţie
matematică a lumii în sens cosmografic, dar nu cosmogonic.” Neliniştea metafizică a căutării adevărului în idei,
în esenţe, depăşeşte pitagorismul şi aristotelismul; chiar
mitologicul şi filozoficul mistic din viziunea lui cosmogonică sînt departe de închiderea în natură şi natural, ele
vizează supranaturalul.
Esenţele, ca unităţi reale ale lumii, sînt calitative,
fiind obiect al metafizicii, pe cînd teoria numerelor, cu
unităţile ei adiacente, care sînt numerele, nu vizează decît
cantitativul, ordinea prin succesiuni, acumulări, scăderi,
înmulţiri, împărţiri, extrageri. Pe Socrate îl duce la fundarea moralei cuvîntul în sensul lui tehnic, în sens de instrument al conceptului, dar nu al ideii. Limbajul lui
Socrate este articulat pe o semantică logic-conceptuală a
cuvîntului, în schimb ideea platonică este simplă, ea poate
fi intuită şi nu are nevoie de elaborare. Semantica se
referă la logic, psihologic, social, la predicaţie, în definitiv, la natură. Sensurile şi semnificaţiile nu ating în nici
un fel esenţele. De aceea şi intrepretarea şi înţelegerea
lor nasc polemici, dispute, din cauza plurivalenţei – opusă
univalenţei pure şi inconfundabile a esenţelor. “Semnificaţia unui cuvînt este logic şi empiric legată de complexitatea omului concret şi polisemia de imperfecţiunile lui,
ca şi relativitatea actelor limbajului şi cunoaşterii. Ideea
platonică este simplă şi paradoxul acestei esenţe constă
din complexitatea copiei care-şi activează existenţa prin
participare, ca expresie a esenţei sale.”
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manifestă dinamism, activism, dar nu este posesor al adevărului; contemplativul credincios manifestă pasivism, el
aşteaptă şi primeşte, el poate atinge adevărul revelat mai
lesne şi mai sigur prin adîncirea în credinţă, în propria
conştiinţă, în propriul suflet. Aici vorbim de eros divin.
Celălalt Eros, născut de Afrodita, din Teogonia hesiodică,
produs al unei abstracţii şi al unei reflecţii filozofice, Erosul teogonic, element primitiv al lumii, împreună cu Haos
şi Geea, este Amor, cel care a luat parte la creaţie, asigurînd perpetuarea vieţii, puterea care pe pămînt apropie
şi uneşte sexele, născător al unei infinite şi irezistibile
acţiuni celebrate de filozofi ca Platon, de poeţi ca Sofocle,
Euripide. Prezentarea naturalistă a acestei divinităţi –
tînăr băiat înaripat, de o frumuseţe minunată, înarmat cu
arc şi săgeţi inevitabile, care străpung inimile, sau cu o
forţă care le consumă – ne arată deosebirea dintre mitologie şi religie. “Tradiţie, mitologie cosmică, biogonică, istorie, filozofie şi psihologie – nu ne scot din natură.”
Mircea Eliade priveşte miturile ca paradigme cu rădăcină
transcendentă, dar atunci reprezentările artei? Credinţa
din templu a grecului, pasivitatea tutelară de acolo a zeilor
nu avea nevoie de aventuri mitologice sau poetice. Mitul
şi ideea platonică stau deasupra, înaintea lucrurilor, mitul
devenind în religie divinitate şi obiect de cult. Ideea platonică exprimă setea de certitudine.
Platon a afirmat: “Cu cît ne întoarcem mai înapoi,
cu atît sîntem mai aproape de zei”. Existenţalismul ateu
şi utilul (utilitarismul) realizat fără adevăr – ambele în despărţirea dramatică a existenţei de esenţă. Dar Eros fără
virtute, chiar în ascensiunea lui spre idei, nu poate duce
la fericire, iar cele patru virtuţi distinse de Platon sînt:
înţelepciunea, bărbăţia (curajul), cumpătarea (stăpînirea
de sine) şi dreptatea. Virtutea este cea care conferă sănătate şi frumuseţe sufletului. Pentru Platon, lumea sensibilă
şi cuvîntul scris sau vorbit sînt exterioare sufletului, care
aspiră la mîntuire, calea care uneşte oamenii pe pămînt
fiind iubirea. Fedru încheie în “Banchetul”: “Dintre toţi
zeii Eros este cel mai vechi, cel mai august şi cel mai capabil de a face omul virtuos şi fericit în timpul vieţii şi
după moarte”. Medicul Eryximah aduce elogiu iubirii,
afirmînd că puterea zeului şi măreţia lui îl definesc ca
principiu al unificării şi armoniei elementelor opuse:
“Mişcarea aştrilor, sănătatea, oamenilor, animalelor şi
plantelor, succesiunea normală a anotimpurilor, atitudinea
faţă de vii şi de morţi, raporturile dintre zei şi oameni, înclinaţiile sacre ale oamenilor, transparenţa, justiţia, pacea,
bunăvonţa zeilor, toate îşi au izvorul în puterea universală
a iubirii, care procură fericirea perfectă, legată de bine.
“Aristofan cel descompus nu a ascultat sfatul medicului
şi a rămas adept haosului erotic al Atenei şi preferinţei lui
pentru amorul nefiresc, fiindcă astfel se menţine puritatea
iniţială a unităţilor anatomice – bărbat şi femeie (dubli şi
duble). Pe cînd cei proveniţi din androgini, cuplul mascul
– femelă se caută pentru restabilirea unităţii primordiale.
Dar ei se află pe treapta de jos. Astfel, zeul iubirii este cel
care prezidează şi firescul şi nefirescul. Formulă mitologică născută din fantezia unui artist corupt.
Omul este depăşit de esenţe prin ficţiunile gîndirii,
prin iluziile simţurilor şi prin opacitatea faptelor; cea care
surprinde corespondenţele dintre om şi lucruri este inspiraţia religioasă sau poetică. Agathon, poetul, spune: “Eros

• Iubirea creştină şi poarta spre Absolut
Iubirea creştină este iubirea mistică, precum spune
Pseudo-Dionisie Areopagitul, este unire cu Dumnezeu,
deplin realizată în sfinţenie. Revelaţia muzicii (ex. Bach,
Beethoven) este mai înaltă decît înţelepciunea şi filzofia.
Ea nu vorbeşte prin cuvinte, iar poarta spre Absolut, deschisă omului integral, ei îi este oricînd accesibilă. Omul
care se implică în ştiinţă, artă, tehnică, în viaţa socială
36
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dă pacea oamenilor, calmul mării, linişte avînturilor, un
pat şi somnul durerii”. Dialectica socratică surprinde iubirea frumuseţii fizice, a frumuseţii sufleteşti, a inteligenţei ca sediu, a ştiinţei şi, în sfîrşit, a treptei ultime,
a ştiinţei frumoslui divin, etern, real, faţă de care toate
celelalte sînt repere, dar dialectica transformă sentimentul
în idee şi de aceea probabil Nae Ionescu spune că iubirea
platonică se opreşte la poarta Absolutului, fiindcă ideea
platonică depăşeşte tensiunea polară subiect-obiect şi
predicaţia prin natura ei transcendentă, transdialectică.
Legea Adrasteei (nimfa care l-a hrănit pe Zeus în
peşteră cu laptele caprei Amaltheea) condamnă virtutea
la neînţelegere a naturii ei şi la mister, căci, socratic
vorbind, omul născut virtuos (deci dăruit de esenţa zeului)
este coruptibil. În “Menon”, Alcibiade ilustrează această
contradicţie. Filozoficul, la Platon, este atît de puternic
încît duce la contopirea sentimentului cu înţelepciunea.
Diotima l-a iniţiat, în schimb, pe Socrate în tainele iubirii,
de aceea Socrate pleacă de la frumosul pămîntesc şi de la
ştiinţa naturii pentru a ajunge la ştiinţa frumosului absolut, situat ”dincolo de bolta cerească”, unde stau zeii şi
ideile. Şi iată cum se ajunge de la pămînt la ceresc. Eros
nu este zeu, ci daimon, mijlocitor între oameni şi zei, dar
posesor de calităţi divine. Fiind daimon, deci mijlocitor,
el demonstrează prin sine şi prin funcţia lui finalitatea
transcendentă a iubirii.
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relaţia între termenii zeu, om şi natură, căci dialectica este
tutelară în acest registru şi ea nu poate duce decît la analize şi sinteze relative.
Elementele socratice istorice devin la Platon o realitate care nu mai este dedusă logic, ci este produsă de o
putere transcendentă. În aceasta constă marele, genialul
salt platonic, un gestalt care aparţine geniului intuitiv
sau revelaţiei, ceea ce, în esenţă, este acelaşi lucru. Aşa
cum Unul şi multiplul eleat devin idei fundamentale ale
unei doctrine a spiritului, transformare, se pare, stimulată
de atomismul presocratic al lui Leucip şi Democrit. Cu
toată ancorarea în natural şi materie, mişcarea de la Parmenide la Leucip şi Democrit se concretizează ca eveniment simbolic: Unul mic, cu determinare esenţială poate
fi stăpînit şi înţeles în acelaşi mod ca şi Unul imens, distribuit peste tot în creaţie fără pierdere. Indivizibilul
atomic devine indivizibilul eidos din dialogurile tîrzii:
“Sofistul”, “Fileb”, “Politicul”. “Platon a intuit, ca şi
fizicianul modern, că nu există unităţi reale la nivel material, fiind transcendente, ca şi adevărul.” Cosmosul platonic nu poate fi gîndit prin causa sui, ordinea în
univers fiind cosmogonic determinată de Demiurg. “Adevărul este inaccesibil pe pămînt, esenţele existînd în afara
lucrurilor, imperceptibile şi neformulabile raţional”, ci intuite metafizic ca idei, iar sediul ideilor nu se află nici în
lucruri, nici în sufeltul păstrător de amintiri şi primitor de
impresii. Platon manifestă o viziune mistică faţă de lume
şi de adevăr, pe cînd învăţătura raţională este limitată de
speranţa clădită pe lumea sensibilă şi pe valoarea relativă
a judecăţii, nu pe esenţe.
Dianoia, “raţiunea desăvîrşită” a lui Aristotel,
poate primi adevărul, dar nu-l poate produce în intimitatea motorului ei acţional. “Natura lucrurilor” înseamnă
esenţă, iar aceasta este obiectul metafizicii, nu al cunoaşterii legice sau empirice. Spiritul uman este mult mai
bogat decît raţiunea, miturile, harurile, intuiţiile şi credinţele fiind mult mai vaste şi mai consistente decît simplul
mit al raţiunii. Deplasarea raţională a omului autonom în
cîmpul dialecticii re realizează între ficţiuni utile sau plăcute, nevoi şi lucruri sensibile, raţiunea îl face să vadă esenţele în însuşirile lucrurilor (calităţi, Platon), pe acestea
el le consideră esenţiale, cîmpul dialecticii vizează lumea
sensibilă, iar acest lucru este valabil pînă în zilele noastre.
Iată ce frumos pledează Ţuţea cauza transcendentului
purtător de adevăr, Logos şi esenţă: “Se poate vorbi de o
viziune istorică? Omul autonom este haotic, iar cel religios se situează în afara timpului. Raţiunea celui dintîi
usucă viaţa prin forme goale sau prin timpul logicii extensiei, o topeşte în natură. Sentimentul celui religios îl
înalţă. Ştiinţa naturală motivează orice, fiind stăpînită de
principiul indiferenţei; ca şi natura, cea mistic-oglinditoare, este îndreptată spre Binele suprem şi este stăpînită
de necesitatea acordului între Dumnezeu, om, comunitatea de credinţă – biserica – şi natură. Dacă omul reduce
realitatea la natură, comunitate şi individ, trăieşte în instabilitate şi sfîrşeşte în moarte, toată istoria lui putînd fi
prinsă în doi termeni: sisifism şi neant, raţiunea lui devenind sediul speciilor. Cînd fericirea se contopeşte cu
plăcerea, asistăm la un spectacol material, peste care se
aşează logica iluzorie a omului dezdivinizat, al cărui spirit
se îneacă în natura închipuită”.

• Dialectică şi esenţe, sau limitele raţiunii autonome
de aflare a adevărului
Limbajul, psihologicul şi natura trebuie depăşite
prin religios sau metafizic, limitele raţiunii umane coincizînd cu limitele naturii, din care nu fac parte adevărul,
binele şi frumosul, care sînt situate dincolo de raţiune şi
de natură. Lumea ideilor platonice nu poate fi coborîtă în
om. Dialectica este forma imperfecţiunii omului în desfăşurarea lui în timp şi în spaţiu, ştiinta adevărată este ştiinta esenţelor, a realităţii propriu-zise sau a exactităţii.
Ţuţea afirmă că în afara cultivării platoniciene a transcendentului şi a limitelor plăsmuitoare ale omului în natură
nu mai rămîne decît animalismul. Logica pură (Bolzano,
Husserl) şi matematica pură (Bolzano) nu oferă certitudinea metafizică a adevărului. Obiectul ideal al gîndirii
aruncă raţiunea autonomă în mod imaginar dincolo de
timp şi de spaţiu. Berkeley gîndeşte simţul religios – şi
numai astfel impresionismul poate avea valoare gnoseologică şi estetică. Ştiinţa perfectă are ca obiect transcendentul, de aceea Platon nu se poate întoarce la
presocratici. În omul platonic reverberează păreri şi amintiri şterse dintr-o altă viaţă sufletească, el nu îşi poate
promite atingerea concretului fiindcă este legat de nişte
orizonturi mult mai înalte şi care vin din trecut, aparţinătoare esenţialului transcendent. Aspectele terestre ale platonicului hrănesc interesul pedagogic al lui Stenzel, dar
nimic mai mult. Căci orice abordare, orice privire pedagogic-politică asupra ideilor nu îngăduie înţelegerea termenilor: individ, comunitate, natură, moarte, nemurire,
procreaţie, creaţie, imitaţie, participaţie, concept, predicaţie, corp, suflet, unitate, multuplicitate, natural,
supranatural, sensibil suprasensibil, limită, nemărginire,
timpul, spaţiul, purul formal şi cel real, metoda, spiritul,
37
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Valeriu Stancu

Poem enterogardist
Strada Kutuzov a devenit „Mircea cel Bătrîn!”,
îmi spunea poetul Leo Butnaru,
în timp ce-i făcea ochi dulci
Avangardei,
iar ea se lăsa sedusă de imperiul țarist.
Mie îmi explodau versuri în timpane
și o enterocolită în hăurile burții.
„Enterococlită” se spune,
coclită ca mațele unui băutor de apă,
mă apostrofă Grigore Decapolitul
care, în ciuda chipului său de exorcist asiatic,
era ispitit de cunoaștere
și își pusese în minte să-l întrebe pe Leo
cum se numea acum
fosta stradă Kirov,
dar îmi auzise gîndul albastru
ce tocmai se decolora
sub presiunea întîmplării numite
înger.
Sau era îngerul numit întîmplare?
Oricum, ce lumină se strecura pe sub ușă nu știu,
dar am auzit-o întrebînd:
„Kirov îngerul...?”
„Nu!”, veni răspunsul mai tăios decît invenția
medicului Guillotin,
Kirov bolșevicul asasinat de...
- Cine dracu l-a împușcat și pe ăsta?
- Are vreo importanță – auzii glasul lui Leo –,
mai contează, la cîți împușcați
ne rostuiesc visele?
La sfîrșitul nopții am hotărît să o botezăm „enteroclorită”,
că se datora apei puturoase pe care numai eu o băusem
în timp ce adevărații poeți,
avangardiști sau nu,
mîncau rachiu cu pîine
și recitau cu glas tare
poemul Tractorul
furat pe ascuns din laptopul lui Leo,
pe cînd el îi făcea ochi dulci
Avangardei...

38

octombrie 2020

octombrie 2020

POEMUL CONTEMPORAN

epicureism

tîrziu de toamnă...

Flămînd de spini, de rouă, de lumină
Flămînd de un trecut ce va să vină

Se-nchide ceru-n lacăte de frunză
Iar peste pleoape noaptea-i cît un veac;
Rodirile poveștile își tac
Și-n seve, aur cearcă să se-ascunză

Flămând de șarpe și de sînul tău
Flămînd de steaua ce-a căzut în hău

Rătăcitori în propriul cînt, aezii
Alungă-n stoluri păsări migratoare.
Bacovian tot corpul iar mă doare,
Retînguind baladele zăpezii.

Flămînd de somnul dintre-amnar și iască
Flămând de clipa care-o să mă nască

Lumină nouă sîngeră-n pleiade
Peste luciri de boltă să prefire,
Din alte ceruri, pală amintire
Tezaure de ierburi ca să prade.

Nevermore

Viclene zboruri: păsări, doruri, vise
Și clipe dăltuite în vecie
Închipuiri fugare vor să-nvie
Petalele ce-n somn au fost ucise

Mai știi, iubito, anii tineri
Cum bici făceam din ei, plesnind
În roibii nopților, de vineri
Și pînă luni? Ca un colind
Vibrau în noi făr’ de rețineri,
Iar vremea ne privea cu jind!

De-nsingurări; iubirile de-o vară
Cu fumurile toamnei se destramă...
Cînd vor plăti a vremuirii vamă,
Trecutul temniță să nu le pară

Mai știi, iubito, clipa-n care,
Lumină, ți-ai dorit să zbori
Și ramuri de cais în floare
Te-au ridicat de subsuori?
Era o zi de sărbătoare
Și te iubisem pînă-n zori...

Desfrîu de aur în căușul toamnei
Din el îmi faur lanțuri de robie.
Pe cei ce vara vor să o-ntîrzie
La neiubire toamnele condamne-i!

Mai știi, iubito, prin castele
De ghețuri ne făceam sălaș
Eram cu ape vii ulcele
Și le topeam; acum de m-aș
Roti prin haosuri mișele
I-aș da veciei adălmaș.

cer de toamnă
Cînd vine toamna, fii risipitori
Își află-n stele drumul către casă
Ca o armură, cerul îi apasă –
Corăbieri spre țărmuri de ninsori…

Croiam poteci de libertate –
Mai știi, iubito? – chiar prin rai
Safire, aur, nestemate
Din plumbul puștii alegeai
Sorbită pe nerăsuflate
Din plînsul coamelor de cai

Cînd vine toamna, îngerii se-mbată
De-ambrozia-ntrupării în minune
Dar verdele în frunze, trist, apune,
Și nu le-nvie seva niciodată.

Mai știi, iubito, ce minune!,
Cum ne plimbau prin cer calești
De îngeri trase; și, nebune,
Se strecurau în noi povești
Pe care astăzi ți le-aș spune,
De aș afla pe unde ești.

Cînd vine toamna, somnu-i mai adînc
Și înfloresc în vise portocalii
Se-ntorc din lupte sfinții în vitralii
Cu vraja lunii prinsă la oblînc.
Cînd vine toamna, dragostea învie
In sufletele ce au răstignit-o;
Zadarnic îți dorești acum, iubito,
Golgota să o urci spre veșnicie…

Și iată-i clipa-nțelepțirii
Ce multe-ar trebui să știi!
Au năzuit călăii, zbirii
Să te izgoane în robii...
În van te-au înrodit cabirii
Că doar în sufletu-mi învii.

Cînd vine toamna, cerul e un lac
În care se-oglindesc, rotit, vultúrii
Fără hotar e-mpărăția urii:
Cînd armele se-ascut, muzele tac.
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Cînd vine toamna, litere-s cocorii,
Nedeslușite, ce se scriu pe cer
Dar zările sub aripe le pier:
In cartea vieții, semne iluzorii

Ai să primești drumețul ostenit
Ca pe un prinț, cu pîine și cu sare
Și-ai să-l închini, veghind, spre răsărit,
La vechi icoane plînse sub ștergare.

Cînd vine toamna, ranele orbesc
Și spre ființă nu-și mai află cale.
Doar vinul vremii picură-n pocale
Din tîmpla ornicarului ceresc.

Mi-ai soroci și de mîncare-un blid
Știind că sunt o fiară-nfometată
Și aș putea, netrebnic, să ucid
Iubirea neursită-a-ți fi răsplată.

Cînd vine toamna, sufletul se teme
Că pleoapele a noapte se coboară.
Cum între noi deja s-a făcut seară
Iubirile-mi le caut în poeme…

E scris să-mi pui și așternut curat
Țesut din ale sînilor ispite
Și catifeaua trupului drept pat
Pe sub velința nopții licărite

blasfemie

E scris în stele că vei fi a mea
Cît ține fumul pe-un altar de iască
Și-mi vei luci în suflet ca o stea!
Dar cine-n stele știe să citească?

Iubirile nebune,
Iubirile frumoase
Ce-ar fi putut să-mi lase:
Un biet acord pe strune
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chemare

Ori poate o crîmpeie
Nescrisă de poemă –
Săpată anatemă
Pe trupul tău, femeie!

Oricine ești și-oriunde-ai fi, străino,
De-ai fi chiar steaua lumii din tării,
De arde ceru-n ochii-ți îngerii,
Jertfește-ți universul azi și vino!
Vino pe-un val, pe-un colț de nor să-mi vii
Vino din somn și vino din somnii!

poveste

Vino din veac ori vino din secundă
Și din calvaru-ncununat cu spini,
Vino pe raza sfinților creștini
Cînd umbra vrea în țipăt să se-ascundă.

Iubire, moarte, glorie, destin
Sunt scrise-n stele. Cu luare-aminte
Privește-le! Puțin cîte puțin
Vei desluși povești și-nvățăminte!

Vino cu boarea sînilor divini
Pojaru-mpătimirii să-mi alini!

E scris în stele că-ntr-o bună zi
Cînd, ostenit de drumurile toate
Ori de iubiri, la tine voi veni,
Sfielnic să mă lepăd de păcate,

Vino din lumină, tainic și zoriu,
De prin iaduri vino, din ispită
Unde-ți este calea rătăcită,
Vino să te aflu, vino să te știu

Ai să-mi deschizi palatul tău de vis
Toiagu-mi vechi de-ar fi să-ți bată-n poartă,
Fără să știi că, tainic, te-am ucis
Cînd ispitiri zoreau să ne despartă.

Armăsarii vremii sub copită
Fulgeră chemarea-mi vlăguită

E scris în stele c-ai să mă iubești,
Făcîndu-mă al veșniciei mire
Cînd, somnurat de patimi prealumești,
Ai să mă smulgi tîrziu din risipire.

De ești crai nou sau crater de banchiză
Vino din jarul mînjilor de foc,
Din flăcări de infern, din nenoroc,
De-ar fi venirea-ți noaptea să-mi deschiză.

E scris c-ai să mă-ntorni la sînul tău
Cum se întoarnă vremea-n anotimpuri
Să nu mă legene păreri de rău,
Cum dorm viclean furtunile-n nisipuri...

Din cărți, din bobi, din zațuri, din ghioc,
Din patimi risipite la un loc,
Iar dacă-mpotrivirile-s la pîndă
Ca să-ți abată drumul hărăzit,
Vino, străino, – ceasul s-a oprit –
Pe aripă de fluture bătîndă

E scris în stele c-ai să-mi dai sălaș
Nesomnul să-mi adorm pe-un colț de pernă
Cînd pustiit, păgîn și pătimaș
Voi pune steagul dorului în bernă
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Vino din vîltoare, din alean, din mit
Vino cît în ornic vremi s-au vremuit

părelnicul drum
Călăii deja spre abis s-au pornit,
Ecouri se-ntorc de departe
Și-aud chiar în tîmple cum bate
(ori poate-n fereastra deschisă spre mit)
Cu degete moarte
Un timp răstignit.
Abisu-n abisuri se-mparte…

Vino din departe, vino din tîrziu
Vino că se-adună veacuri în zadar
Fluture-n sicriu de chihlimbar
Vino cît sicriul mă mai ține viu...

hotar

Călăii deja-s pe-al nesomnului drum
Ecouri tăcerea cunoaște
Plodite în oul de Paște.
Cînd pasul părelnic spre ștreang îl îndrum
Sfințitele moaște
Învie altcum.
Abisul abisuri va naște

„Partir, c’est mourir un peu”
Ed. Haraucourt
Se tulbură vinul în struguri
Și cerul se frînge sub pași;
Ard valuri pe mări – parcă-s ruguri –
Ce rugă își plîng cei rămași?

Călăii deja tăinuit au ucis
Ecoul tăcerilor noastre
Pe-altare de lună în castre
În vama somniei liturgic proscris
Din versuri măiastre
Blestem s-a fost scris –
Abis în abisuri sihastre.

Doar vise nutresc cei ce pleacă,
Iar visuri se vînd la mezat...
Sătule de vorbe de clacă,
În tîmplă tăcerile-mi bat.
Se spînzură luna de stele
E noapte prin biblii acum
Doar vîntul îmi murmură-n vele
Și-s singur pe-al apelor drum...

crăițele din grădina lui Yorick
Eu sunt Dumnezeu,
îmi spun în fiecare dimineață,
un sinucigaș de lux!
De ce n-ar putea exista și un Dumnezeu
care să nu creadă
în sine însuși?!
Un Dumnezeu cu ficatul în pioneze,
un Dumnezeu care să-și invite diavolul ispititor
la o partidă de șah sau de dame,
un Dumnezeu care să treacă nepăsător
printre evi
printre eve
printre ave
printre vae victis,
un Dumnezeu sinucigaș de lux?!
Eu sunt Dumnezeu,
un sinucigaș de lux,
îmi spun în fiecare noapte,
cînd văd în grădina lui Yorick
înflorind crăițele,
crăiesele,
prințesele!
Dar de ce un „sinucigaș de lux”?,
Întrebă tigva lui Yorick,
Rostogolindu-se din mîna Domnului,
Ori, poate, din mîna mea!
Pentru că, necredinciosule,
E un lux,
Să te sinucizi pe fărîme, în fiece clipă,
atunci cînd mor oamenii
ce te-au creat după chipul și asemănarea lor!

Cu coamele-n poarta ninsorii
Cînd bat a pustie licorni,
Din calea spre lumi iluzorii
Ai vrea ca, prin ei, să mă-ntorni
Dar nu e galopul nuntirii
O vrajă ca-n vremea dintîi...
Plecarea-mi veghează cabirii,
Tu-n lumile tale rămîi!

cuvintele tăcerii
Ce spovedanii noaptea îți frămîntă
De-ți luminează veghea pînă-n zori?
Scăpat din ale minții închisori
Gîndul se ia cu slovele la trîntă.
Tăcute nopți, dar pline de cuvinte
(icoane stranii, grele de-nțeles),
Din nehotarul vremii au purces
Să-ți tălmăcească-aducerile-aminte.
Și simți povara semnului pe umeri
Și simți pe frunte silnice peceți
Cînd, vameș adormirii, te înveți
Cuvintele tăcerii să le numeri...
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Nu\a Cr[ciun
Cerul din colivie
ochiul vântului vede tot
este impudic să vorbești despre tristețe când ești fericit
ți-am spus e ca și cum ai mutila un copil nenăscut
sau ai schimba soarta ciobanului mioritic
în ziua în care nu se mai întâmplă nimic ți-e dor de Dumnezeu
de o posibilă flamă un combustibil ceva
care să-ți înarmeze pasul
o voce care să te asigure că poți fi vesel fără niciun motiv
fericit și absent să cioplești iarăși inimi în lemnul cireșului
din grădină apoi să urci vara într-un vârf de băț
și s-o plimbi înainte și-napoi prin livada cu meri
să te comporți de parcă nu ai muri niciodată
să te pitești la umbra unei păsări aripile să-ți crească
până la cer așa cum se întâmpla în copilărie
când pășeai într-o biserică goală și duhurile intrau
în sufletul tău cuprins de pioșenie
să-ți urce iarăși sângele în inimă ca un samurai
iar între brațele tale goale timpul să se umple cu pești
iar visele tale să se joace din nou cuminți
precum copiii în pântecul mamei

kinder cu surprize
încep în fiecare zi psihoterapia cu iluzii
schimb puțin amintirea cu tine
am nevoie de un strop de nebunie
alt gen de uimire
ceva între divin și periculos
un fel de kinder cu surprize
ceva care să-mi împrumute sentimente noi
încerc să împac clipele să le conving
să-și facă iarăși loc între palmele noastre
e greu să trăiești cu atâtea buruieni perverse
sub piele cu tristețea plutind ca nufărul
pe ape învolburate
dau înapoi timpul până devine copil
o secundă vie îmi scapă printre degete
îmblânzește aerul crește în ghivece la ferestre
nu mai caut fărâma de iubire lipsă
îmi construiesc o lume nouă
mică doar cât o piersică
mă cuibăresc în ea și aștept
să mă nasc din nou
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cântec tremurat
în fața bisericii un cerșetor orb
covârșit de toate punțile pe care nu le-a putut trece
din cauza infirmității lui
poartă un cerc luminos pe umeri
imaginea lui îți mișcă sufletul până la sfințenie
asemenea unui vers ce crește în tine ca o iarbă
de leac
lumina e plină de oameni triști - gândești
pe unii îi vrea doar pentru ea îi desparte de ei înșiși
îi condamnă la războaie nedrepte
chipuri cu priviri rătăcite ca ale copiilor
abandonați prin gări
singurătatea le-a desenat pe retină un înger
neclintit în veghe
suferința lor mă ajunge din urmă
are sunetul unui pian dezacordat
cântă tremurat cu genunchii la gură
timpul suntem noi sau lumina
care uită să mai răsară?

poem fără tine
acestei zile de iarnă i-a crescut barba
până la genunchi
e ziua în care îți amintești de toți
cei care s-au dus după moarte
și nu s-au mai întors
ziua în care îți ridici iar bolovanul
și urci muntele
nu mai cauți răspuns la nicio întrebare
totul pare desprins din umbra unei ierni veșnice
seamănă cu ceea ce vor alții să semene
raiul din tine cu iadul din tine
e ziua în care te gândești că viața
e doar un vis mototolit
un abur ce-ți iese din gură iarna

o simplă jucărie e viața ia-o cu tine `n vis
nu mai e de-acum nicio diferență între diminețile tale
toate poartă în ele aceleași singurătăți
iar tu ai obosit să mai fii singur
toate poartă aceeași uniformă de mort
intri în ea ca-ntr-un magazin de antichități
alegi un bufon cu o cicatrice pe obrazul drept
asta îl face mai uman cu tot zâmbetul lui forțat
intri în liniștea lui
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te închizi în ea
chipul tău oscilează între tristețe și zâmbet
apoi vine o pasăre și-ți cântă la fereastră
cântecul deschide în tine labirinturi
te pierzi hoinărind cu gândul la ploile care o să vină
la pântecul înverzit al unei dimineți în care
nu mai numeri anotimpurile
agăți pur și simplu de fiecare o primăvară
o pasăre impecabilă cântă în privirea ta
cântecul țâșnește în toate părțile ca un izvor
ca și când nu ți-ar fi secat niciodată inima
ca și când niciodată nu ți s-ar fi arcuit limba
într-o rugă atât de curată și de subțire
ca firul de iarbă

cântec de iubit singurătatea
iată-mă mulțumită de singurătatea mea
îmi plimb liniștită zilele în căruciorul de butelie
ca o plecare în largul cerului
cu legile mele gravitaționale cu tot
noaptea nu-ți căuta umbra
totul se întâmplă doar înlăuntrul tău în rest mai nimic
adună-ți lacrimile să-i poți plânge pe cei vii cei plecați
au găsit singuri lumina
desenează-ți în gând o hartă cu toate iubirile
și trădările care-au fost
și ferește-te să mai crezi în duminici
în fond duminica e doar un sentiment bipolar îmi spuneai
din spatele ei te privesc aceeași ochi hulpavi
care vor să te sfâșie să te înghită pe nemestecate
nimeni nu plânge cu tine și nici nu se bucură cu tine
cuvintele au mereu două capete
pe umăr îngerul
îl cari cu tine peste tot îl hrănești îi cânți
dimineața beți cafeaua împreună ți se confesează
tristețea lui seamănă cu o piatră doar că e vie
îl consolezi cum te pricepi mai bine îngerul te privește tăcut
îți umpli buzunarele cu blândețea lui
nu te simți singură ai învățat să-ți iei în fiecare zi
viața înapoi fără să-i mai pui nicio întrebare
pe umărul tău îngerul cântă

44

octombrie 2020

POEMUL CONTEMPORAN

octombrie 2020

Daniel Daian

în fiecare zi femeia asta se apleacă și îmi linge somnul
în fiecare zi dintre picioarele ei țâșnesc silabele
unei cărni care nu ajunge
și bucuria mea este doar un element erect
alcătuit din dezalcătuiri și fraged
dar pentru că nu îi zic nimic
alunec
pentru că nu îi penetrez caratele
nevinovarea mea are tot mai multe celule albe
care îndoapă imunitarul cu zgomote greșite
tentative
pasaje goale
isterice
și moi
și uite că femeia asta își mângâie zilele
apoi dă drumul lucrurilor
de parcă ar fi niște locuri libere
care se roagă să nu fie doar niște simple mormăieli
pentru cei dați uitării

să nu deschizi uși în variante
mai bine dă la o parte
puținul dintr-o anarhie
și intră cu rupere nerupere și o unghie
luminează cu toate cele 5 degete
catifeaua dintre picioarele însorite
ale femeii tale
și nu înjura de frică frica
pentru că nu ești al tău ci al celor care vor urma la rând să rupă din tine
și bucuria
și mirarea
și iadul

nu sunt un manole spirit
nu am fond
nici strigătul dat cu ruj
cruzimea mea
nu pleacă niciodată la timp pentru că este mai ușoară decât copilul
care o dictează
și atunci se apucă de oricine poate
nu sunt un manole
nu am noapte
nici vocea dată cu ruj
camera din față este tot o inesteticitate
a inimii
unde vin pruncii
să se maturizeze până ajung să facă dragoste
cu dreptul lor
de a muri
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Oana Goia

II

Când am devenit un nimeni ce se roagă
13 mai, când stăteam pe prag și doar întindeam mâinile ca un A majusculă și mângâiam păsările din cuibul de cer.
13 mai, când urcam în nuci, ți le aruncam aproape decojite, ca apoi să le spargem cu o piatră fericită. Și ne uitam la
miez cu jind ca într-o dragoste încumințită-n coaja ei.
13 mai, când împărțeam, tu dreapta, eu stânga de pat. Ne înghesuiam la mijloc ca și cum nici caldul după baie nu
știa trăi singur pe lume.
13 mai, ziua pe care n-am mai văzut-o de atunci. Acel atunci când l-am blestemat pe Dumnezeu cu pleoapele
strânse. Acel atunci când am început să devin un nimeni.
Un nimeni în care și pietrele s-au lăsat de fericiri. Sunt pe calea haosului din mine și Înalt în fiecare 13 mai.
Nu știu.
Nu știu nici acum ce fac pe lume fără tine. Am schimbat vreo 13 paturi de la plecarea ta. M-am spânzurat în piei
lichide, crezând că devin ceva. Un om măcar. Am rămas un nimeni cu nesomn în care doar locul tău se mută-n mine.
Mi-e dor să dorm. Să dorm cu tine.
Nu știu.
Nu știu nici acum ce fac pe lume fără tine. N-am știut să mă spânzur în urma ta. Nici de oameni, nici de păsări.
Majuscula ce mângâia păsări s-a dat peste cap. E un a minuscul ce-și zice rugăciunea ca pe un la mulți ani.
Nu știu.
Nu știu nici acum ce fac pe lume. Când înghit, se aude o cădere în mine. Cade-n două. Jumătate se îndoaie fetal,
jumătate se roagă vinovat. Jumătate nu spune nimic. Se întoarce cu fața spre perete. Se face că doarme. Să nu vină
nimeni să-i spună nimic. E încă atâta nepace. Jumătate stă cu ochii ațintiți pe un punct fix negru și imaginar crucifix
și se roagă la frici și vinovății. Ce să fac altceva?
Știu.
Mâine, 13 mai, mă spânzur, să-ți dau fuga în cer cu tort și lumânări dorință. Să fii acolo! Ne vedem în cer!
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III

M-ai răspicat într-o mătanie mare
Te iubeam în genunchi să mă naști
Înaintea mea, Te iubeam în genunchi
Voiam să-mi spui pe nume – Pătrime
Și din caverna din care mi-ai abrogat absolutul, te-ai strecurat în negru stânga. Aveai treabă! Să dai o lume lumii din
voluptatea-ți demonică alături de epuizarea ta bătrânească. C-ai vrut! Pe mine încă nu.
Ca un simplu alb neverosimil ai pus arcuit firimituri acril. Și-n josul cerului tău, s-a făcut un haos de strigăte de film
mut pe care-l vedeam nenăscută-Ți și urlam: naște-mă Pătrime.
Mărire Ție, nu voiam să-ți fiu Fiu, mărire Lui!
Nici măcar suflare-Duh-mărire.
Ci Pătrime – bucla într-un picior. Și apoi, să ne încuibeze Amin.
Mărire Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh
Pătrime să fie!
Amin!
Nu-ți făceam Treimea ciungă, voiam să mă naști.
Dar m-ai uitat în genunchi nenăscută în somnul duminicii facerii. M-ai suspendat pe pânză în rugăciune. Mă
picuram rugând rugând rugându-ți îndurarea asemeni unei lumânări ce se întoarce în sine arzând în pătrimi. Știam
din treimea de ochi ce avea să fie.
Am înghețat într-o mică mătanie când, din umbra șerpuită, un înger schizofrenic ți-a deflorat paradisul. A
dezîmblânzit iertarea Ta cu degetul și a tras de cer în jos să-ți caște himenul Înalt. Cădea pe pământ incestul de iapă
gestantă. Până și păsările se lepădau din ochiul de cer.
Te iubeam cu groază și cu milă, văzând cum ți-a crescut un cer amplu vermilion în uterul pângărit al pământului.
Trufie – pe numele Tău!
Și atunci, confuz și sinistru, ai vrut să-mi spui pe un alt nume.
M-ai zămislit dintr-o înclinare de ancestral ce-și adună din țărână urletul facerii cercului gură.
M-ai răspicat într-un O dezghiocat paradis
Un O ce coboară-n biserici cu inima pe lângă pereți
Te iubesc într-O mătanie mare
Eu o să-ți nasc Pătrimea dintr-un O urlet de dragoste-Ți!
IV

Plângea ca o vioară cu-n arcuș înger
Psalmul 39:4: „Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele,
care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt.”
M-am oprit în pragul ușii și o ascultam
În piept simțeam plânsu-i ca o arcuire dureroasă
Era plânsul acela înfundat, ca un strigăt sugrumat. Îl recunoșteam dintr-o epistolă de viață.
Plângea în camera ghemurilor cu sughițul în pumni. Era ca un copil pe care l-ai fi strâns în brațe și i-ai fi spus: nu-i
nimic, e doar o bubă în genunchi.
– Nu mai plâng. Imediat... nu mai plâng
Și plânsul acela era ca o doină
Și plânsul acela contorsiona inima pământului
Și plânsul acela îmbolnăvea de moarte
Nu-i spuneam nimic, luându-i doar forma. Pleoapele tot mai strâmte ne loveau respirația de pumnii sprijiniți de
genunchi.
– I-am spus azi noapte îngerului meu că nu mai pot. Că lumea s-a scindat. M-a strâns între aripi înduioșător. L-am
rugat să-mi dea îngerescul și eu să-i dau lumescul. A încuviințat.
Nu înțelegeam, părea ca-ntr-un delir.
– E o reverie!? Adică îngerul tău e pământean?
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– Da. De atunci, un înger aleargă prin lume. E umbra desprinsă de mine și are convulsii pământene. Azi, l-am văzut
și l-am strigat de peste drum. Mi-a spus că nu poate să-mi zică multe, că aerul lumesc e tăios și îi violentează nările,
ochii și buzele. Am alergat după el și, când să-l prind, l-am auzit cum îi spunea lui Dumnezeu ceva din Sorescu:
... simt ceva mortal,
aici, în regiunea ființei mele.
mă dor toate organele,
ziua mă doare soarele,
iar noaptea luna și stelele.
Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer,
pe care, până atunci nici nu-l observasem
și mă trezesc în fiecare dimineață
cu o senzație de iarnă.
(...)
am fost bun și am fost frumos...
(...)
cred că m-am îmbolnăvit de moarte...
– Poate că umbra noastră e de fapt un înger cu o boală gravă – mimetism pământean... Poate că umbra noastră de
fapt e un înger... Poate că...
– Îngerul meu e bolnav de lumesc, și plâng, și-l chem înapoi. Mă doare îngerul. Îmi șchioapătă prin lume fără mine,
iar eu sunt ca și cum n-aș mai avea nici umbră. Mi-e pustiu îngerescul.
Și am tăcut speriată că un înger pe pământ suferă de lumesc. Îl violentează ticăitul pământului și pe el.
Și când nu se mai auzea nici plânsul, nici ticăitul de ceas, iar cuvintele stăteau suspendate, un înger a trecut printre
noi, oftând pământean:
„Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele,
Care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt”.
V

Eu – înduioșătorul animal de companie al lui Dumnezeu
Când eram mică, n-am vrut să mă fac nimic. Dacă mă întreba cineva despre devenire, cuvintele mele erau o
ușcheală. Cum să spun că-n buric îmi locuiește un circ cu care, când o să fiu mare, o să fug prin eter. Să îmbrac un
costum solar, să mi se pună aripi ca și crescute în afară, să am catralioane de numere acrobatice interstelare și...
Abracadabra – să mă îndrăgostesc. Să mă îndrăgostesc de un clovn ce să mă iubească uriaș. Ca într-o dragoste dintrun cordon ombilical în care nu-ți trece nici de circ, nici de clovn.
Și am crescut, dar nu în circul tuturor locurilor eterice, ci în cel al măștilor care-mi profanase buricul. Și atunci,
cu degetele fugi, m-am prins, când cu aripi, când cu picioroange, fie de un număr mic, fie de altul secund. Când
solară, când lunatica, m-am dat fie unui clov, fie altui clov halandala, până la frig.
Și, ca-n orice noptatica prihană, coboram în subteranele mele să pun centrala termică pe 21 de sperare că există.
Există Abracadabra.
Până când, după ani și rânduri de înceluire, mi-a trecut. Și de circ, și de clovni. Se declanșase-n mine vrajba
frigului. Mi-am scos martorii oculari să scap de vedenia lumii. Și umblam pe străzi, scuturându-mă ca un bolnav de
parkinson, că poate mi se desprinde de piele pământul în care mă născusem ca o greșeală.
Greșeala ce plânge până la firul ierbii și prin pomelnice după circul din buric și uriașul clovn iubăreț. De negăsit
prin lumea vălmășag ce fuge dintr-un icter în pancreatită cu o masca pe față, în gesturi și-n ființare.
Masca – boarfă spălată-n în vale de mâini de ultimă țărancă
O spală până la Dumnezeu
Până la sângeriu
Până la ușurătatea cenușii
Până la verbele ce populau ființarea bolnavă
Până în ureche, acolo unde stă echilibrul ca o ușă de biserică în care Dumnezeu execută în falset ruga de
neducere în ispită:
Să nu rămân, liber arbitrar, fie într-un frig de om, fie într-alt frig - tot de animal.
Să rămân în ombilicul eteric – înduioșătorul animal de companie al lui Dumnezeu.
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un dar ascuns `n urcare,
o pur[ repeti\ie a fericirii.

Cineva de cealaltă parte
O feti\[ t[cut[,
`n vechiul bulevard al copil[riei,
`mi apare `n vise.
Ce-ai f[cut cu via\a mea? m[ `ntreab[.

Ora;ul se vedea ca `ntotdeauna,
`n tonuri stinse ;i brutale.
Cl[diri ur]te, umbre cu paltoane,
totul era la fel, doar c[ departe.

Nu ;tiu ce s[-i r[spund. :tiu doar
c[ acum m[ aflu de cealalt[ parte,
c[ nu va reu;i s[ m[ g[seasc[.

A;a am `nv[\at formele mirajului,
pe care via\a le p[streaz[ ghemuite,
ca ni;te feti\e care nu vor s[ coboare,
s[ cunoasc[ abandonul ame\elii.

Ceva o s-o `mpiedice<
umbra prudent[ a t[cerii
sau brusca limit[ a fricii.

Azi nu mai merge nimeni la vechiul carusel,
dar eu mi-aduc `nc[ aminte de rotirile sale.
Iar momentele mele de fericire intens[
str[lucesc ca un carusel aurit.

~ntr-o zi voi ;ti ce s[-i r[spund.
Poate nu se va `ntoarce niciodat[, poate va pl]nge.
Sau ne vom transforma `ntr-un pasaj
;i eu voi fi visul ei<
cineva care nu-;i aminte;te de trecut,
;i are `n memorie numai viitorul.

Noapte de ploaie

Cineva care va trebui s[ ;tie
dac[ a `nv[\at deja
s[ m[ ierte.

Plou[ `ncet peste ora;. Tu dormi.
M[ apropii de fereastr[ ;i privesc
forfota bl]nd[ a str[zii,
farurile care se-ndep[rteaz[ `n noapte.

Carusel

O femeie se `ndreapt[ gr[bit[
c[tre cine ;tie ce aventur[ secret[.
Un b[rbat traverseaz[ repede, nelini;tit
b[l\ile, cicatrici ale asfaltului.

~n anii nou[zeci au construit
caruselul auriu `n Bucure;ti.
Ora;ul `nv[\a s[ se distreze,
`nc[ timid ;i ne`ncrez[tor.

Iubesc
muzica inaudibil[ a peisajului,
orchestra fantomatic[ de vie\i str[ine
care cu mine se `ntorc `n pat.

Am `nv[\at ;i eu `n carusel
be\ia unei ame\eli str[ine.
Sosea pe ritmuri de lambada ;i Jackson,
de sticle de coca-cola ;i pepsi.

Plou[ `ncet peste ora;. Te treze;ti,
m[ cau\i cu ner[bdare dorin\ei,
gr[be;ti pasul `n ploaie.

O lume sclipitoare `ncepea
;i trebuia s[ o dans[m `n grab[.
S[ ne urc[m rapid `n cer ;i s[-l privim
`n triste\ea gri a acoperi;urilor.

Summertime pe Pont des Arts
C]nd m[ visez plutind `n deriv[,
saxofonul m[ salveaz[ pe Pont des Arts.

Nu m[ puteam opri din `nv]rteal[.
Ca ;i cum a; fi descoperit un secret,
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Ca lac[tele de iubire de pe pod
trag fricile de mine `n jos.
Cineva c]nt[ `ncet Summertime,
`l aud din ad]ncul visului.
E var[ din nou ;i tu vii
`nspre mine pe Pont des Arts.
:erpuit[ ;i fierbinte,
ca un aer de jazz,
dorin\a m[ cuprinde,
m[ arcuie;te pe deasupra fricii.
Nimeni nu scap[ de visele sale,
nici de propriile c]ntece.

Vis
~n pupile `mi cre;te o p[dure ad]nc[,
a pleoapelor `nchise.
Atunci se trezesc
fiin\ele care tr[iesc `n mine.
Mici personaje misterioase,
vorbesc limbi pe care nu le `n\eleg,
\es vie\i posibile ;i nesf]r;ite,
care m[ umplu de spaim[ sau speran\[.
:tiu c[ le apar\in,
dar nu ;tiu cine `mi viseaz[ via\a.

Urmele unui animal pe zăpadă
Les reves sont des theatres qui jouent des pieces d’apparence
pour glisse d’autres pieces inavouables sous les scenes d’aveu.
Helene Cixous
Visele nu povestesc,
nu dezv[luie
nicic]nd adev[rata imagine a secretului.
Totu;i pasul lor e vizibil<
urmele unui animal pe z[pad[.
Nu putem prinde nici m[car `n vise
intimul animal alunecos,
pas[rea de dorin\e ascunse.
Z[pada `i acoper[ repede urmele.

~nainte de a muri (Sylvia Plath)
Nimic nu m[ mai ap[r[.
Sunt f[cut[ din r[ni, din fisuri,
;i printre ele se scurg
creativitatea mea,
visurile ;i dorin\ele mele,
ca apa `n chiuvet[.
Oric]t m-a; ag[\a de scris,
inteligen\a nu m[ va salva.
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Niciodat[ nu salveaz[ pe nimeni.
Ce a;teapt[ de la mine. Ce `mi cer.
Ce insinueaz[ printre cuvinte.
Ce presupun c[ este femininul.
Sunt singur[, f[r[ piele ;i mi-e fric[.
Prea multe tentacule.
M[ sufoc.

Le coeur volcan
Je pense si souvent a toi
Que ma raison en chavire
Etienne Roda-Gil / Julien Clerc
Aceast[ melodie, care m[ face s[ uit
tot ce nu amintesc notele ei,
bate la vechile ;i agitatele por\i
ale unui sentiment ce dep[;e;te dorin\a sau triste\ea.
:i m[ g]ndesc at]t de mult la tine
`nc]t ra\iunea mi se scufund[ ca o barc[,
sau un scafandru ce respir[ zbuciumat,
un scafandru disperat `n ad]nc,
d]nd din m]ini `n marea fierbinte.
O melodie din trecut de Julien Clerc
`;i las[ urma de vulcan activ<
o veche lav[, t[ciuni crepitan\i
c[z]nd `ncet `n inim[.

Cântec de sirene
Umbra fragil[ a m[rii lini;tite
`mi aminte;te de iubirea ta<
un reflex imposibil
;i un perpetuu c]ntec de sirene.

O formă de bunătate
To have been loved once by someone - surely
There is a permanent good `n that,
Evennh if you don’t know all the circumstances
Or it happened too long ago to make any difference.
John Ashbery
|i-a luat mult timp s[-\i dai seama
;i atunci
acele versuri de Ashbery
\i-au dat dreptate.
Prive;ti pe fereastr[<
un cer alb ;i sever, acoperi;uri triste,
nici urm[ de bun[tate `n peisaj.
Lumina intr[ din plin, dar este rece,
`;i las[ peste lucruri patina `nghe\at[.
Acum e t]rziu pentru tot.
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Aceste obiecte nu te recunosc.
:i totu;i, patul dezolant
;i masa goal[
pot povesti bine cum erai<
acea dragoste veche,
acele alimente pentru corp.
Singur[tatea nu `nva\[ nimic,
doar a m[sura timpul,
cum se umflu zilele de gust acru,
c]t mai dureaz[ p]n[ la e;ec.
:i `mpuns[tura unei lucidit[\i tardive<
poezia e o confirmare a vie\ii
;i dragostea, o form[ de bun[tate.

V]rtejul caruselului ne `nva\[ iluzia ;i abandonul. A conversa cu propria copil[rie
implic[ a descoperi cicatricile care ne compun. Temele care apar `n Carusel sunt copil[ria ca
etap[ `ncorporat[ identit[\i noastre de adul\i, o identitate care oscileaz[ `ntre vitalism ;i
con;tiin\a e;ecului, complexitatea femininului, maternitatea, iubirea ca salvare, dar ;i ca
fractur[, erotismul, cruzimea lumii contemporane ;i numero;ii ceilal\i care tr[iesc `n interiorul
nostru.

Raftul “Poesis”
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Igor Ursenco
Africa fără botniță
E ușor să confunzi zebra sălbatică
cu trecerea de pietoni sau haina vărgată
de pușcăriaș. Vina aparține în totalitate
acestei girafe ajunsă la vîrsta
împerecherii și nevoită să stea cu capul
dincolo de nori, așteptînd tacticoasă să se curme
urletul hienelor. Un fel de gangsta
rap în care gîndurile neîncarcerate
ale lui Nelson Mandela își pun haina de Apostoli
familiarizați cu groapa cu lei ce își recunosc
savana feroce dintr-o singură halcă
de carne asimilată
odată cu lecția Patriei bine învățată

2. America poliglotă
Epoca Scumpirii Carburanților pe Bursa
de fosile de la New York m-a deșteptat
ireversibil. Visam că vorbeam o francez impecabilă
cu Statuia Libertății vlăguite ca o Zeiță
bacantă. În brațul ei de beton flacăra torței
pîlpîie deja nedeslușit ca replica guvernelor
republicane alternante. Incertitudini justificate: cîți ofițeri hispanofonide
la Biroul de Sevicii Emigrări mă așteaptă
cu un cal alb în plus
să ating „visul american”? Mai ușor m-aș înțelege
cu Rocinante decît cu dealerii
cu un ciudat accent de Maria și Juana.

3. Eșafodul cu zaruri
Stă Rusia răstignită pe picior larg
pe două continente cu graniță
instabilă: Kalașnikov și Karamazov Alioșa
impuși să aleagă între două curse de șoareci
existențiale. Ții să ajungi în Piața Roșie neapărat
să vezi ursul cîntînd la balalaică. Dar oricum ajungi
să te cazezi la o familie statistică de ruși
adunată în jurul Samovarului ca planetele
în jurul Soarelui. La o adică
ar putea fi agregatul ideal pe care regizorul
Leonid Gaidai i l-a dat antieroilor săi
(Versatul, Nătîngul și Lașul)
să producă băutură alcoolică de contrabandă
pentru a uita de Lenin, Stalin și Putin
ca de-un crivăț iscat în aprilie
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4. Pădurile din Belarus golite de partizani
Ravagiile climei geopolitice ucrainene ar putea
forța Uniunea Europeană să-și mute
coordinatele metafizice periculos de aproape
de Insula Șerpilor. Înghesuit
în tratate diplomatice de sute de kilometri, Bruxellesul
tot mai des îmi amintește de o sirenă conservată
în substanțe stabilizante. Unde-s visele mele
erotice pentru care se băteau
polisurile și civitatele eliberate
de sinele lor sîngeros,
Europa? Te voi părăsi
pentru Antarctida ce pare din Cosmos
un depozitar anemic din tot laptele praf
pe care pruncii africani nu
l-au supt de la țîța mamelor lor albe

5. Ceaușescu și Poporul
Poți trece Prutul doar după ce plătești
obolul vameșului mohorît, bucurându-te că măcar Sufletul
gol a reușit să treacă. Acum nu te mai sperie
nici distanța de la Iași pînă la Timișoara ca de la moarte
pînă la viața de apoi. Cu moaștele
Sfintei Parascheva bine dosite la piept
cobori la stația Dej din trenul sărăciei colective
întru Duh. Un coșciug de ocazie
înmatriculat la Maramureș mă duce mintenaș
spre Cimitirul Vesel cu credința mai întărită
ca un falos. Doamne,
binecuvîntează
România:
binecuvîntează-mă!
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Delia Muntean
Doi poe\i<
1. T[ceri cu arom[ de cimbru s[lbatic (I. R. V[c[rescu)
Parcurgând poemele din recentul volum al lui Ioan Radu
Văcărescu – Pescar de cuvinte, Junimea, 2019 –, remarc faptul
că autorului lor îi vine bine ipostaza de melancolic. Pare să
nici nu tânjească după lecuire. Aș spune mai degrabă că
singurătatea, tristețea și toropeala ce însoțesc dispoziția
saturniană îi stimulează starea de poezie, stârnind rătăcirile
imaginației.
Cum unele dileme își sporesc puterea de seducție cu cât
sunt mai greu de lămurit, optez de astă dată (pe principiul winwin) pentru (re)concilierea pozițiilor: pe de o parte, travaliul
artistic (truda, chinul), măcinarea ființei, cu toate ale ei, capătă
valențe terapeutice, eliberând-o provizoriu din letargie; pe de
altă parte, creația se dovedește ea însăși consecință,
concretizare, sub multiple înfățișări, a înclinației elegiace. E
suficient să amintesc titlurile unora dintre volumele
precedente: Exil în orașul imperial – 1992; Melancolii retorice
– 1994; Ritualul melancoliei – 2002; Muzeul figurilor de
umbră – 2008; Dreptul la melancolie și alte poeme alese
[antologie] – 2009; singur alone seul allein – 2013.
Melancolia acompaniază așadar constant proiectul liric
al scriitorului sibian, asigurându-i, alături de alte dimensiuni,
un loc aparte în peisajul literar de astăzi.
Așezarea în prelungirea cărților dinainte o trădează și
debutul viu, flexibil al primului poem, interogarea bărbatului
de către femeia sa, ce pare să continue o poveste domestică
din alte vremi, reală ori imaginară, adăugându-i sensuri și
detalii mai puțin exploatate anterior. Conversația cu Mo – soția
Simona, căreia îi este dedicat volumul – autentifică trăirile și
înviorează într-o oarecare măsură (prin aruncarea mingii/a
cuvântului de la un jucător la altul) sfârșeala molipsitoare a
eului liric: „nu știam ce-i cu tine / ai adormit cu capul pe masă
/ nu, n-am adormit / […] nu dormeam, deși așa părea, întradevăr / […] mi-am pus capul pe masă pentru că eram
deznădăjduit / de ce erai deznădăjduit? / eram așa pentru că
am fost fericit la un moment dat / și apoi totul s-a schimbat /
totul a devenit de nesuportat și nu mai voiam să trăiesc”.
Conștientizarea transformărilor datorate trecerii timpului
(„am îmbătrânit și nu mai am puterea de altădată / și nici tu
nu mai ai carisma de altădată / cea care făcea să se lumineze
țărâna sub pașii tăi”) și nostalgia altor vremi („parcă ieri am
urcat la fântânele / și în coliba de sub runcuri / am băut vin de
smochine și am făcut dragoste / ca pentru o viață întreagă”)
intensifică dramatismul și îndeamnă eul să-și caute salvarea
în credință: „doamne ajută-mă / ajută-mă să le pot duce pe
toate cele câte mi-ai dat / ajută-mă să nu decad în nimicnicia
lumii acesteia / să am brațele tari / să le pot încrucișa pe masă
ca doi brazi tineri / să-mi iubesc femeia așa cum am iubit-o /
când am văzut-o prima dată / să-mi iubesc copiii așa cum iam iubit atunci când / doamne te-ai îndurat de noi”.
Este momentul când povestea virează brusc către un alt
registru, ludic-ironic: cel care îi aduce alinarea, lipindu-se de
suferind, mângâindu-l și privindu-l „cu infinită tandrețe”,
1

este... Clyde, câinele familiei. Bucla narativă, întreruptă grafic
și prin subtile tăceri de limbaj („...?”), e încheiată apoi – ca
din senin – de privirea sfredelitoare a lui Mo (personaj socotit
de poetul și eseistul Mihai Posada o ipostază feminină a lui
Hyperion), cedând astfel locul altei povești, altor jocuri ale
imaginației. Cinci vor fi în total în această secțiune a cărții,
adică tot atâtea meditații asupra trecerii, a dragostei și a locuirii
în cetate. Asupra artei.
Subintitulată o după-amiază de noiembrie, a doua
interogare a poetului, din partea muzei de astă dată, părăsește
intimitatea căminului pentru a se derula în bătrânul oraș natal
(„Stau singur pe podul ăsta de fier, zis al minciunilor / […]
Iar acum stai pe podul ăsta bătut de vânt și privești / ceața
care se ridică dinspre râul păianjenului negru”), a cărui
situare la margine de fost imperiu trezește nostalgii (< gr.
nostos „întoarcere” + algos „durere”) ale vremurilor de glorie
și ale „marilor utopii”. Spleenul provincial îi acutizează
propriile angoase, ale omului („Murim cu fiecare respirație, /
totul are un sfârșit”) și ale creatorului (simt că i se potrivește
o afirmație a lui Gheorghe Grigurcu: „Mori puțin câte puțin
cu fiecare cuvânt, exact în gradul în care ai senzația reușitei,
a translației tale în resurecția textuală”1), convertind
peregrinările prin urbe în radiografii ale devenirii personale.
Sunt fulgurații de gând cu care ne vom întâlni și în poeme
aparținând celorlalte grupaje lirice ale volumului, precum
rătăcesc pe străzile pustii ale sibiului („nu știu dacă în toată
povestea asta / este acum vreo emoție / nu știu dacă aici se
întâmplă ceva / care să merite a fi scris / ceva negrăit de
frumos / dar altceva nu pot acum să simt / sufletul mi-e prea
demult circumcis // […] iar acum nimic / nu se mai poate
preface”), sibiu („nimeni nu mai știe nimic de mine / […] ars
pe dinăuntru și pe dinafară / de aerul puturos al unui oraș ajuns
muzeul stafiilor”...), spleen sibian ori ilustrată din sibiu.
Interogările următoare înregistrează eșantioane de
realitate, fragmente de conversație, figuri umane, gesturi etc.
aparent lipsite de coerență, dar care permit fertile alunecări
înspre metafizic: prin valorificarea, de pildă, a unor ecouri
livrești (în interogarea tatălui de către fiul său: poemele
homerice) sau prin comentariul ce însoțește convingerile și
trăirile eului liric, izolat imaginar, de bunăvoie, într-o lagună
a Mediteranei, „dincolo de tufele de cimbru sălbatic”: „sunt
un om singur la marginea lumii / nu te-am uitat doar pe tine /
am uitat de tot și de toate / […] nu mă mai poate nimeni
convinge de nimic / sunt liniștit așa cum sunt / […] un om
bătrân / într-o barcă veche / aplecată sub vântul întețit dintr-o
dată / visând afundul de mare / fulgerător tulburat de-o tainică
săgeată” (interogarea pescarului bătrân de către o prietenă
de departe – ars dictandi). Textele se transformă în poemereverii, capabile să îmblânzească, pentru o vreme, demonul
amiezii prin așezarea lui în realitatea cuvântului, a poveștii.
Deseori în năvodul acesteia e prins pescarul însuși.

Gheorghe Grigurcu, De-abia final de iulie, „Discobolul”, nr. 268-269-270, aprilie-mai-iunie 2020, p. 21.
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Ciclul Albastru de noiembrie, cel mai consistent al
volumului (cuprinde cincizeci de poeme), se deschide cu un
autoportret ce devoalează o personalitate complexă, aflată în
plină criză existențială, irigată fizic și spiritual deopotrivă de
sângele „mohorât” al melancoliei și de seva „dulce-amăruie”
de mesteacăn.
Dragostea, singurătatea, natura, moartea, familia, exilul
citadin – ca teme privilegiate – rămân în continuare în centrul
atenției, adăugându-li-se boema literară. În peste ani veți
înțelege, poem cu inflexiuni din arghezianul De-a v-ați ascuns,
Ioan Radu Văcărescu clădește un scenariu liric în jurul
învățăturilor unui tată către fiii săi, legate, printre altele, de
neostoita luptă a contrariilor („odată veți înțelege că toate
acestea stau așa cum trebuie / și de asemenea așa cum ar trebui
să fie / pe pământ și cu creștetul în lumină / cu rădăcinile adânc
în țărână”) ori privind dezvrăjirea accentuată a vremurilor
(„dar zeii au îmbătrânit și ei / sau au dispărut de mult / și-odată
cu ei toată nevinovăția / și frumusețea lumii acesteia / și a
lumilor celorlalte”).
Faptele de viață pe care le pescuiește, extrase, falsaleatoriu, din inconștient (unele și din biografia personală),
capătă în poem, oricât de nesemnificative s-ar dovedi ele și de
predispuse a se irosi, surplus de valoare, deci și mai multe
șanse de supraviețuire. Ele se metamorfozează în aceeași
măsură în care se transformă (e scăpat de la pierzanie)
„obiectul” pescarului de oameni. Supuse ritualului poeticomelancolic, acestea își scot din ascundere dimensiunea inedită,
poate mai greu accesibilă. Perla. Reținem, dintre „materialele”
pe care le selectează din năvod, conferindu-le astfel statutul
de amintire, somnul iubitei (albastru de noiembrie), iarba
„obraznică” (ritualul primăverii), o drumeție pe munte, „la
vremea smirdarilor înfloriți” (marea pierdută), diminețile de
acasă (mic dejun; în alb și negru), stagiul militar, departe de
iubită (Io, ostașul de Jelna) sau „agrafa galbenă / desprinsă
din părul ei răvășit în iarbă” (cuvinte sărace).
Instantaneele unei zile obișnuite de iarnă, salvate în
memoria afectivă, primesc conotații biblice („angolina s-a lățit
pe soba de teracotă / cu lăbuțele din spate atârnate / ca puse la
uscat / mo își face unghiile de la picioare / ridicată pe două
perne / […] casa și grădina-s o arcă plutind în derivă / pe
marea duminicală / și pustie a străzii moldovei / atârnată de
un nor pufos / ca mângâierea privirii maicii domnului / pe
peretele vernil / în ramă verde în mantie albastră tivită cu aur”
– acasă viața e un miracol), în vreme ce vizitarea unei
mănăstiri, filmată meticulos și egal, aproape documentar, fără
a ignora comportamentul turistic aferent, se împlinește parcă
în alt timp, propus a fi trăit de către eul producător împreună
cu cititorul virtual („și dintr-o dată m-a cuprins o sete mare /
și dintr-o dată m-a cutremurat un frig pe dinlăuntru / și ne-am
văzut pe mine și pe prietenul meu / și pe fiul meu acoperiți de
soare / exact așa cum eram și vom fi / trei sfinți mari mucenici
ai singurătății / cu trupuri de fum și inimi de-o virilă paloare”
– excursie). Sunt „vremuri și vremuiri” care și-au pus pecetea
asupra devenirii biografice și creatoare a lui Ioan Radu
Văcărescu.
Un loc aparte îl ocupă în volum întâlnirile cenacliere adhoc de la Casa Frieda – un alt spațiu ce îmbie la contemplație
și la spovedanie (leahul). Clipele de așteptare a amicilor
scriitori se prefac în ritual, conservat și după dispariția
acestora („și marcel bea în tăcere deplină până spre după
amiază / acum sorb o înghițitură din paharul încărcat / cu bere
ciuc și automat / ochii-mi se întorc spre masa lui de la /
marginea terasei care e goală / de șase zile abia o boare ca un
abur cu iz de hamei / plutește sub copertină e în spital și
absența lui / e mai puternică / decât prezențele zilnice șapte
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zile din șapte” – marcel și absența; sau: „și dani e dus de-o
viață / și iustin e mort de mult / iar radu rătăcește pe ici pe colo
/ prin orașele civilizate ale apusului” – forsythia).
Ocheadele livrești sunt prezente și în aceste poeme,
deconspirând complicități literare ce traversează epocile:
basarabeanca Elena, care vinde înghețată pentru a-și susține
financiar studiile universitare, e râvnită de toți clienții de la
Casa Frieda pentru că „e înaltă blondă melancolică și subțire
/ ca în filmele rusești de altădată / și celor de la mese li se
citește în ochi / că oricând ar putea declanșa chiar aici / pe
corso-ul sibian / un nou și foarte dur război troian” (elena din
troia).
În textul vizuina, protagoniștii sunt „nea jean” și ospătarul
„dragoș”. Singurul care are acces la aventura interioară a
poetului, nu întotdeauna convertită în dialog cu altul, este
cititorul – atras el însuși, pe nesimțite, în tainițele melancoliei:
„ce să-i zic mai bine tac și mestec cu atenție sporită / în ceașcă
bruma de zahăr brun / i-aș putea spune cum e la cincizeci și
nouă de ani / cum sângele-mi bolborosește doar în piciorul
stâng / și cum în pieptul meu zace un corb alb / cu aripile
înghețate / […] și i-aș mai spune cum un înger tărcat / mă trage
de mânecă”. Obsesia morții o regăsim și în poemul intitulat
la țanc, acompaniată de enunțuri cu iz de sentință: „adevărul
este că viața te ia întotdeauna pe nepregătite // […] e o
minciună că moartea te ia pe nepregătite // nu / ea planează
îndeajuns / ca vulturul pe curenții de aer / deasupra stâncilor
erodate de ghețuri / ale custurii sărății căutându-și loc de
odihnă // și apoi vine la țanc”.
În secțiunea de final a volumului sunt incluse treisprezece
poeme, sub genericul Ritm șchiop. Mingea (cuvântul) e
aruncată acum celorlalți poeți, mai vechi ori contemporani, iar
titlul avertizează lectorul în privința dimensiunii ludice (și
aparent lipsite de efort) a întreprinderii. Cititorul va descoperi,
de pildă, împerecheri silabice inedite la final de vers (răsărit
/ zărghit; sarmatic / sălbatic; vie / Marie / stafidie; pirostrii /
s-or adumbri; labirint / terebint / alint; septemvria / pruncia /
Maria; vier / cer; grafie / să fie; hai-hui/nimănui; acum /
scrum; baci / strâmbaci / pălmaci / gonaci / bârnaci /
stângaci) și un ritm mai nărăvaș, scăpat din frâiele eului
producător, ce trădează neascultarea, dar și puterea latentă a
cuvântului, în răspăr cu îndemânarea și autoritatea pescarului.
Atari artificii nu împiedică însă „vântul întunecat de
noiembrie” să sporească înclinația saturniană a eului liric
(chipuri), sigur de-acum că i-a rămas o ultimă luptă („Pierdu
sensul faptei, rostul ispitei” – ar spune Ioan Alexandru) și că
numai (totuși!) forța cuvântului i-ar mai putea amăgi
destrămarea (armuri). Găsim în acest ciclu și o sfâșietoare
elegie a morții, imaginând reintegrarea ființei în rânduiala
cosmică: „voi fi dus atunci departe / la poală de crâng sarmatic
/ viu voi fi născut din moarte / lujer pur de crin sălbatic // […
] ferit voi fi sub pământ / tăciune scurmat de vier / prin frunziș
va bate vânt / legănând o lampă-n cer” (viu).
Balada unui om stângaci încheie cartea, ilustrând o
mărturisire de credință. Ecourile din cunoscutul poem
eminescian așază, smerit-orgolios, creația lui Ioan Radu
Văcărescu în devenirea liricii românești: „N-am fost slugă, nam fost baci; / mi-am ales singur cărarea; / n-am avut nici car,
nici saci: / n-ai unde să-ncarci mirarea. / N-am fost glugă, nici
strâmbaci. // […] Eu rămân ce-am fost: stângaci; / contra la
dreptaci de ură; mie însumi singur baci, / însumi mie
cuminecătură. / Eu rămân ce-am fost: stângaci”.
...O sugestie de final: a se citi volumul la o cană de ceai
de mentă cu cimbru sălbatic. Sub mărul din curtea casei, pe
Podul Minciunilor, în parcul dintre arini. Ori la Casa Frieda.
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2. ~n surtucul plin de p[s[ri (Vasile Morar)
După cinci volume apărute deja în colecția „Antologii
de autor”– Cartea dragostei, Poezele de amor, Cartea arderii
de tot, Cântece de mahala și Cartea iertării – , Vasile Morar
își descheie din nou „surtucul” cu poeme, lăsând de astă dată
să mai iasă prin lume, după ce au stat cuibărite vreo două
decenii, păsările. Poetul le-a protejat între timp, le-a hrănit,
le-a diortosit cântul. Unora le-a colorat altfel penajul, altora
le-a turnat apă vie în gușă (Pasărea de lut). Să zicem că le-a
pregătit pentru alt zbor, mai înalt.
Socotind că le-a venit vremea, le dă acum drumul, să-și
poarte cântările prin cele patru vânturi. Să-i ducă și lui viersul.
Spectatorii vor avea ocazia să-și exerseze nu doar spiritul, ci
și simțirea, iar cei răbdători, care vor supraviețui potopului de
păsări, vor găsi în ele tot atâtea căi de a pătrunde în intimitatea
universului artistic al scriitorului. A Ființei acestuia: „Sunt om
ce cântă? / Sunt pasăre ce zboară? / Mă-ntreb și azi / a mia
oară // Ating pământul iarăși / cu piciorul / cine privește îmi
dezleagă zborul” (Iată-mă!). Căci pasărea, motiv artistic larg
răspândit și cu semnificații lesne de anticipat, nu reprezintă –
în laboratorul de creație al lui Vasile Morar – un simplu
element ornamental, tot mai secătuit de (ar spune Maiorescu)
„rezultat poetic”. Cartea de față dovedește că resursele
simbolului sunt încă fertile și permit o continuă reinventare a
existentului.
Indiferent cum sunt privite, la modul generic sau
întrupate într-o vastă galerie de specii (vultur, ciocănitoare,
barză, rândunică, șoim, cioară, cuc, lebădă, sturz, corb,
porumbel, pitulice ș.a.), păsările îi stârnesc lui Vasile Morar
starea de poezie, rostirea (< lat. rostrum = cioc, gură), îl
metamorfozează în pasăre cântătoare: „Lângă umărul meu
de piatră / stă umărul tău de pământ / ave, ave, pasăre
cântătoare / lângă tine stau noaptea și cânt // […] Lângă șoldul
meu de siliciu / stă șoldul tău rupt din lună / ave, ave, pasăre
cântătoare / hai să cântăm împreună // Lângă genunchiul meu
de carbon / stă genunchiul tău de zgură / ave, ave, pasăre
cântătoare / inima mea cântă la tine în gură” (Ave, ave).
Îl smulg provizoriu din ceasul mărginit al condiției
terestre, propunându-i un timp alternativ, compensator. Al
Cântecului: „Nu în ceasurile voastre îmi fixez eu deșteptarea
/ învârt privighetoarea în pumni de vreo trei ori / şi-i desenez
steaua sub care dorm; ea știe / că mi-am clădit fereastra între
privighetori // Și dintre ele multe le las şi pentru alţii / să nu
fie năvală de zori în geamul meu / în ceasurile voastre a
ruginit metalul / și se învârte limba cea mare tot mai greu //
Privighetoarea, iată, îmi cântă în fereastră / ceasul în tâmpla
voastră abia de-l mai ascult / vă împrumut la noapte eu o
privighetoare / căci ceasurile voastre mari s-au oprit demult”
(Între privighetori).
Lepădarea de timpul cronologic întoarnă imaginar poetul
înspre vremuri vechi, mai încărcate de sens, îmbiindu-l
totodată să redescopere puterea întemeietoare a rostirii. Astfel
transfigurat, creatorul meditează în voie la țeserea lumii sale
de cuvinte, putându-și rosti – și rostui – un microcosmos în
care să viețuiască autentic, întru spirit, nepervertit de
contingentul alienant. Nesubjugat noțiunilor de aici și acum.
Precum Mihai Eminescu („Numai poetul, / Ca păsări ce
zboară / Deasupra valurilor, / Trece peste nemărginirea
timpului: / În ramurile gândului, / În sfintele lunci, / Unde
păsări ca el / Se-ntrec în cântări” – Numai poetul), Vasile

Morar caută să amâne – prin creație – destrămarea (a se vedea
Gând ruginit), să păcălească trecerea. Poezia (cântecul)
ocrotește artistul, îl reacomodează cu lumea și cu el însuși. Îl
vindecă, măcar pentru o vreme, de spaima căderii (Învățând
plutirea), îi induce iluzia că, asemenea cântecului păsărilor,
își are locul său în armonia universală, în muzica sferelor. În
veșnicie.
Căci ce altceva ar putea ascunde râvnita rotire a eului în
văzduh („să ajung / între păsări / să învârt înaltul / să-l urc în
strâmtele / spirale / și apoi, zburând, să-l trec în altul” – Duhul
păsării nătânge) sau vânzoleala în cerc a vulturilor („Sus,
foarte sus, deasupra capului meu / vulturii curg pe traiectoria
largă / cercuri concentrice scrise cu lene / printre oglinzile
care încep să se spargă // În locul lor sunt întinse altele noi /
aripile de vultur nu ostenesc niciodată / spre centrul cercului
cade oul primordial / cu coajă tare și colorată // Pe dunga
cercului ouă rotit / alt ou pe alt cerc se clocește / coaja
plesnește cu zgomot surd / și puiul în ceruri plutește // Vulturii
scriu cărările pustii / capul meu se învârte cu oul odată / încep
și eu să plutesc printre vulturi / pe cercul cu raza curbată” –
Pe dunga cercului) decât fierberea gândurilor și zvârcolirea
cuvintelor?
Reținem, dintr-o atare perspectivă, și textul intitulat
Vremea ouatului, ce merită reprodus în totalitate: „Păsările /
nu se mai pot aşeza pe pământ // Caută / caută cu disperare
copaci / şi vreascuri / şi pene, şi paie, şi tină // Dar cuibul /
cuibul unde să-l faci // Vremea ouatului vine pe nesimţite //
De împreunat / se împreunează în zbor / cei de sub aripi sentreabă / ce se va întâmpla / cu ouăle lor // Începe ouatul şi
ouăle cad / ca stelele / se înfierbântă căzând // Dacă puiul
reuşeşte să iasă / înainte ca oul / să se izbească-n pământ / ca
un meteorit / ca o cometă / pasărea căzută-ntre aripi / va fi
salvată // Ouăle păsărilor / care zboară mai jos / se izbesc de
stânci încă o dată // De aceea / când vine anotimpul cu ouă /
pasărea urcă / o vezi cum se stinge / şi chiar de sub cer dă
drumul / la ouă // Păsări noi... cojile cad/ parcă ninge”.
Clocirea aceasta a oului – în cuibarul din cer –
corespunde prin urmare, în registru particular, facerii
poemului. Este dansul aștrilor înainte de timp. Presupune
împăcarea locului „cât ni s-a dat” cu întreg cosmosul, a
profanului cu sacrul. Revenirea la unitatea dintâi (Sub funii
de paingi). Înseamnă descătușare nu doar de margini
temporale, ci și afective ori de gândire. Înseamnă sublimarea
trăirii înseși. Clocitul – spun dicționarele de simboluri – este
echivalent al concentrării spirituale, al meditației. Este
pregătire întru ceva – ar completa poetul ardelean –, punere
în rost. E rostuire, numire a lucrurilor pentru a exista. Clocitul
acesta brodează cântec în aer, despovărează ființa (poetulpasăre) de lut, o dezmărginește. Îi stimulează dialogul cu
firea, îi dă coerență. Rost. Clocitul presupune priveghere (deci
și enigmatică solidarizare cu destinul privighetorii: „Eu / legat
la mâini și la picioare / voi striga / de va-mpietri zeița / Judecămă tu, privighetoare” – Judecata), descorsetare de limitările,
preaomenești, ale sinelui, implică pătimire și renunțare – iar
acestea, la rândul lor, ne trimit către o noapte anume din
cărțile sfinte...
Obsesia înaltului („Și pietre, și oameni, și păsări / fabulos
este drumul la cer / tu, Doamne, de toate mi-ai dat / o pereche
de aripi mai cer // Mie îmi pune aripi, și pietrei / ca păsările
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să ne ridicăm înspre tine / tălpile mi le-ai lipit de pământ / te
simt și te privesc cu rușine” – O pereche de aripi) momește
zborul, ca motiv literar, cu decodări personale. Ea împiedică
creatorul să-și afle împlinirea în plan terestru: „Decât să mă
înghită pământul / ca pe șarpele ce rămâne aici / mai bine în
cerul fără de margini / printre vulturi și îngerii mici” (Fără
de margini). Cercul strâmt îi sleiește puterile, îl deprimă. Îi
fragmentează ființa, îi ucide cântecul înainte de a fi rostit
(Zbor surpat).
Starea aceasta de anxietate și de neputință e trădată și de
registrul stilistic, autorul convertind, de pildă, atribute precum
„regală”, „măiastră”, „cerească”, „de aur”, „aprinsă” în
„beteagă”, „nătângă”, „mută”, „împușcată” etc.: „Ca pasărea
beteagă stau în cuib / și mă gândesc la uliu / să nu mă vadă /
să mi se-arunce neagră / pe spinare / neiertătoarea pasăre de
pradă // De trei zile / nu am mâncat nimic / când nu mai pot
de foame / închid ochii / și văd cum stolurile de insecte vin /
acoperind / câmpiile și plopii // Apuc cu ciocul câteva / apoi
deschid iar ochii / să văd ce-i afară / și mi se pare / că îmi
intră-n trup / o ascuțită unghie de ceară // Așa trăiesc eu /
răstignit în cuib / pe crucea / care peste mine suie / urmând să
vină cineva știut / să îmi fixeze oasele / în cuie” (Pasărea
beteagă).
Avem de-a face cu o atitudine lirică și existențială ce ne
îmbie înspre conexiuni cu viziunea altor creatori asupra
condiției proprii, aspect ce dezvăluie inedite contaminări (și
complicități) între epoci și spații culturale. Iată, de pildă,
Albatrosul lui Charles Baudelaire: „Poetul e asemeni cu
prințul vastei zări / Ce-și râde de săgeată și prin furtuni
aleargă; / Jos pe pământ și printre batjocuri și ocări / Aripilei imense l-împiedică să meargă”; ori, mai aproape, un text de
inspirație folclorică al lui Lucian Blaga: „Stă în codru fără
slavă / mare pasăre bolnavă. // Naltă stă sub cerul mic / și no vindecă nimic, // numai rouă dac-ar bea / cu cenușă, scrum
de stea. // Se tot uită-n sus bolnavă / la cea stea peste
dumbravă” (Stă în codru fără slavă); sau Albatrosul ucis al
lui Nicolae Labiș.
*
O altă strategie utilizată de Vasile Morar o constituie
recursul la narațiune. Aproape fiecare poem e clădit pe o
poveste articulată în jurul unor simboluri. Acestea se ivesc în
prim-plan ori rămân în fundal după capricii regizorale mai
mult sau mai puțin sofisticate. Prins în vârtejul poveștii îl
găsim câteodată și pe regizor. Scenariul e rezultatul unei
imaginații debordante, originale, ce activează relații
surprinzătoare între elemente (Abțibildul, Vrabia din oglindă,
Sturzul), primenite cu detalii (aparent gratuite) de natură
olfactivă, cromatică, dinamică, senzorială etc. dezvoltate
fabulos pe parcursul textului. Ele sunt dezambiguizate uneori
– ludic, tragic, hâtru, naiv, ironic etc. – abia către final, ca să
nu eclipseze, înainte de vreme, forța de atracție a întâmplării
create (Pasărea de pe umăr, Vulturul, Vânătoare cu șoim,
Zbor surpat, Pasărea de piatră).
Să urmărim cum vine pe lume poezia: „Îi reamintesc
păsării zborul / desenez pe o coală aripi întinse / mugurii de
loză aleargă pe ramuri / păpădiile suie colina, aprinse // În
desenul amintit, măresc ritmul / dând senzaţia de aripă
zbătătoare / pasărea îşi reaminteşte clipa / când cuibul îl ţinea
în picioare // Şi iată cum pasărea aruncată-n văzduh / trece
peste turnuri şi altare / oare ce se vede acolo, departe //
Punctul negru ce se mişcă în zare” (Aruncată-n văzduh). Sau
povestea Pictor(ului) cu bufnița pe umăr: „Pânza era
preparată pe șevalet // La început / a fost pictat îngerul cu aripi
căzute /din ochi / îi curgeau lacrimi roșii de ceară / pensulele
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zbenguiau ca turma de ciute / când bocăneau cerbii // Noaptea
târziu / coborau și bufnițele din turnul / de piatră / zbaterea
lor / rămânea încremenită pe pânză / ca umbra flăcărilor /
zvârlite din vatră // Pe pânză / trecea și femeia în negru / cu
câțiva fluturi prinși pe cămașă / iar Sfântul Gheorghe / cu calul
cabrat / în marginea pânzei pocnea / o cravașă // Se trăgea
pictorul câțiva pași / privea pânza / punând în lucru nuanțe
grave // Bufnițele / îi croncăneau încremenite pe umeri / calul
necheza / și bătea din potcoave”.
Înaripatelor le vin bine, ca personaje aflate în centrul
atenției, decoruri dintre cele mai surprinzătoare: cutia pentru
corespondență și geanta poștașului (Pasărea dintre cuvinte),
viganăul iubitei (Trei sturzi), surtucul poetului (Pasărea de
foc, Epistolă către păsări), câmpul de luptă (Floare de soc),
inima ori venele creatorului (Pasărea din sânge), cuptorul
(Pasărea de lut), poemul (Ars poetica), ghilotina, umărul
călăului... – trucuri, toate acestea, prin care autorul ațâță
curiozitatea lectorului, îl mobilizează sporit pe măsură ce
crește poemul. Răsplata din final – o stare anume ori
semnificații imprevizibile – va face să merite efortul.
Poveștile sunt rostite într-o limbă atât de firească și de o
frumusețe atât de... necomplicată, de inocentă, încât s-ar putea
să nedumerească cititorii deprinși cu alt tip de discurs liric.
Există însă în ele o muzică inefabilă, seducătoare, un mister
și o sminteală care îmbie la privirea cu alți ochi a ceea ce este
simplu și nepervertit în jur. Lectorul e absorbit pur și simplu
în carte, e ademenit în surtucul cu păsări, acolo unde se
deschide sufletul poetului, împărtășindu-i condiția: „Când mia atins mâna ciocârlia / s-a aprins cu vreascul stors de timp /
am vârât-o sub surtuc, în flăcări / inima mi s-a aprins, o simt
// În acel loc vine dimineața / sora ei cântând cu multe guri /
şi-o să vină-n fiecare noapte / până-o să mă vindec de arsuri
// Şi mi-e plin surtucul... păsări mute / inima mea nu mai are
loc / într-o zi, am vrut s-o iau cu mine / şi am dat de-o pasăre
de foc” (Pasărea de foc).
Uimește atât relația specială a omului și a poetului Vasile
Morar cu păsările – căci întreaga lui ființă se lasă biruită de
acest joc serios –, cât mai ales disponibilitatea de a învăța, cu
smerenie, de la ele și de a aduce, într-o împreună-cântare,
laudă vieții, frumosului, armoniei universale (a se vedea
Cântec târziu). Ea amintește de legătura Sfântului Francisc
de Assisi cu păsările-surori: „Dacă aerul acesta s-ar scutura /
ca animalul care iese din apă / păsările toate mi-ar cădea-n
spinare / ca o frunză, ca o mână, ca o pleoapă // […] aerule,
nu te scutura / ai grijă de păsările mele” (Gheare-nfipte-n
carne).
Privite astfel, poeziile volumului de față – unic în peisajul
literar autohton prin convertirea în temă a simbolului amintit
și prin diversitatea ipostazelor prelucrate – trădează anumite
convingeri, temeri, trăiri, dar ele se doresc tot atâtea mesaje
adresate semenilor, aspect sesizabil, printre altele, în Epistolă
către păsări: „Nu smulgeţi niciodată cărarea unei păsări /
lasaţi-o să se ducă la puii ei flămânzi / şi aerul sub aripi lăsaţil să o ţină / cum ţine chipul nostru argintul în oglinzi // Nici
nu zvârliţi cu puşca glonţ otrăvit să prindă / din urmă
bulgăraşul inimii ei de foc / lăsaţi-l... putrezească sub ghiotura
cătării / şi pasărea să-şi poarte fărâma de noroc // Dar dacă
totuşi sfatul nu mi-l băgaţi în seamă / scrisoare către păsări aş
vrea să mai apuc / dacă scăpaţi de moarte cu rănile deschise /
veniţi în cuibul moale, la mine, în surtuc // Trei noduri o să
punem pe ţevile-ncărcate / şi păsărilor toate largi veste
antiglonţ / ca ele să se ducă să vindece puşcaşii / cu strop de
apă vie adus cu greu în clonț”...
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Ramona B[lu\escu
Contraatacul de panic[ – despre apropierea
de scriitorul nonself

Probabil ”locuirea” unui volum de poezii are mai
multe straturi, ca atunci cînd vrei să înțelegi anii și
întîmplările unui trunchi de copac. Și, înainte de emoția
(dată, smulsă, păstrată, drămuită) de o carte, devine
importantă și apropierea de ea, pașii care se fac pînă
acolo, respirația de dinainte de copertă.
La lucrurile acestea mă gîndeam, avînd în mînă
volumul lui Ioan Matiuț, “contraatacul de panică” – la
munca de dinainte de a deschide o astfel de... întîmplare
literară. Pentru că știam deja cum scrie colegul meu din
Filiala Arad a Uniunii Scriitorilor din România – cu
hapuri scurte de arome și otrăvuri vindecătoare. Dar nu
era vorba de mine, mă gîndeam la cel pus față în față cu
volumul său, potențial cititor care nu e din breaslă.
O sumă, un buchet de plusuri și pusulețe (ca să nu
spun minusuri) ridică mîna spre analizat, ca și substanță
”de deschidere”, superficială, dar de analizat. Nu mă dau
în vînt după lipsa punctuației sau după titlurile ce nu încep

cu literă mare dar, iată, și eu ignor Regulile Sextil
Pușcariu. Plus că fiecare are motivele lui pentru a-și alege
scriitura. Mă atrage, în schimb, coperta, și îmi place titlul
volumului, dincolo de grafia sa. Și de aici încep să
clădesc, în paner, empatie, ca o altă Scufiță Roșie ce
trebuie să ajungă la bunica și să răzbească dincolo de lup.
Panica, clipocitoare și roșie, a fost, lunile acestea ale
lui 2020, o prezență cu care ne-am obișnuit, vînător, pe
mînă, ca și cu un șoim. Doar că i-am devenit vînatul. Și,
dincolo de întîmplările sociale generale ale sîngelui
nostru, români, europeni, pămînteni, de cînd cu Covidul,
și sîngele particoler m-a făcut să mai pun în coș o bilă a
empatiei, cum am trecut prin boli asemănătoare, și
colegul și eu. Așadar, în panici să ne măsurăm!
Empatizăm cu cei trecuți prin aceleași întîmplări, prin
aceleași dureri ca și noi, empatizăm cu cei care, măcar
aparent, ne oferă o rezolvare la temerile noastre. Dar este
panica aceeași? Teoretic, da. Practic, ce trebuie să
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intereseze în un eventual tratat de panică este nu cum este
ea, mai mare, sau mai mică, sau mai foșnitoare, ci cu totul
alte lucruri, două, două sau mai multe, dar două am găsit
eu esențiale. Sursa dătătoare de panică este diferită de la
om la om. Dar nici asta nu trebuie să conteze covîrșitor,
cît CE FACEM, ce construim din aceste cărămizi de
panică, ele deja existînd. Și de aici începe bunăvoința lui
Ioan Matiuț.
Pentru că, vedeți, dinspre un scriitor este firesc să ia
panica în mînă, să i se uite în ochi, și să o întindă ca pe o
cocă de tăiței într-un pat al lui Procust de unde să iasă...
scriitura. Un ne-scriitor, însă, sau un scriitor al altor trăiri,
poate mai luminoase, poate mai puțin ”de miez” va
considera acest lucru o îndrăzneală. Una e să-ți cînți
bucuria, alta e să-ți rostești panica, frica. Vulnerabilitate
în ambele carafe – veți spune. Nu. Ce ne otrăvește, ce ne
doboară este dintr-un strat mai jos al vulnerabilității, și
cere o cutezanță mai mare să fie expus. ”Și orice înger e
cumplit” – ne învață Rilke. Iar îngerii negri sînt cei mai
cei dintre toți. Cu toate acestea, iată, folosibili. Dacă, mai
demult, pe spațiile necunoscute, primejdioase, pe hărți
scria ”Aici sînt lei”, pe temerile unui scriitor care
îndrăznește să ni se arate, în panica sa, cum e Ioan Matiuț,
scrie, firesc, ”Aici sînt cărți”.
Așadar, aceasta ar fi ideea. Lingoul care se formează
după ce ne-am hotărît care este substanța trecerii,
prefacerii, sublimării. Dar forma? Și aici începe o altă
poveste de capă și spadă a apropierii, care apare în cazul
scriitorului particular (și care scriitor s-ar nutri din dorința
de a fi general, uniform, nerecognoscibil din masă?) –
forma în care alege Ioan Matiuț să-și distileze panica și
să-și încropească lingoul este una aparte, o marcă a sa, o
etichetă. Vorbim despre un truditor al poemului scurt, care
nu s-a oprit în stația haiku-ului, ci a mers cîteva leghe
înspre altă parte.
Acesta este experimentul: se ia una bucată panică,
frică, durere – (orice, doar sentiment din gama apăsătoare
să fie) și se curăță de cuvinte în mai multe ape. Orice va
ieși, ca la spălarea orezului, încă se cere distilat, reluat,
șlefuit, dăltuit și... scurtat. Pentru că va fi prea lung. Și se
ajunge la esențe doar scoțînd.
Este aceasta o lecție predată în școala de poezie a
celor mai mulți? Dimpotrivă – s-ar putea spune. Iau cazul
meu particular. Mi-ar conveni să îmi culc simțirea în cît
mai scurt, accesînd fondurile literare ale esențelor? Nu,
nu este jocul meu. Și totuși, vă recomand, poeților și nepoeților, un exercițiu de empatie pe care l-am făcut și eu.
Înainte de lansarea ”contraatacului de panică”, la Arad,
la sfîrșitul lui iulie, am pus mîna pe foaia de hîrtie
(exagerez, era tableta) și am scris cîteva bucăți în genul
matiuțografiilor colegului meu. Se spune, în zona angloamericană că, de vrei să pui eticheta pe cineva sau pe ceva
al cuiva, încearcă să mergi o milă în pantofii acelui
cineva. Ceea ce am făcut. Și mi-am dat seama că, fie că
e o formă căutată de scriere, fie că e pielea în care
scriitorul acesta s-a potrivit cel mai bine, ea este o coajă
strîmtă și interesantă și face să se vadă mai ușor dacă un
lucru este esență sau banalitate. Ceea ce poate fi
periculos.
A accepta, a gusta, a căuta o astfel de formă vorbește
nu în primul rînd de scriitorul care a creat, ci despre noi.
Este vorba de o psihologie a metecului, întoarsă pe toate
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părțile. Metecul, străinul de cetate, cel căruia îi permitem
șederea dar nu îl lăsăm să se bucure de aceleași drepturi
ca și noi este, în antichitate, străinul care e blamabil
pentru toate relele cunoscute și necunoscute. De ceva
începe să meargă prost, avem nevoie de un țap ispășitor.
Și atunci vom fi noi, învățații cu un alt trunchi al
poeziei, cu o altă formă a cuvîntului convins să devină
vers, interesați să ieșim din convenționalul nostru, pentru
a lua în mînă și prin suflet o altă formă de poezie? De
aceea spuneam că o astfel de aventură în lumea lui
”altceva”, scris, este o poveste despre noi înșine înainte
de a deveni una despre volumul nou, de palpat ca un puls
și de receptat.
Mie mi-a plăcut acest joc de-a ne-eu. Ca în biologie,
tindem să ne ferim de tot ce este non-self. Dar, ca la un
transplant de organe, există medicație imunosupresoare
care adoarme vigilența corpului nostru, și ne face să
îngăduim non-selful să devină parte din noi. O întîmplare
potențial aducătoare de nou, de primenire, de experiment
menit să ofere o felie de bine.
Vom avea, odată acceptînd oferta poetului, de a ne
intra în masa citoplasmatică prin textele sale, o altfel de
viață? Ca ziarist de reportaj și, din încă necunoscute
pricini, și poet, pariez pe magia cuvîntului. Da, un text
bun este acela ce te face un strop mai altfel, pentru
următoarele cinci minute sau pentru o viață. Și atunci,
este aceasta o sumă care să rămînă în sită, aurifer, după
lecturarea aproape-homeopaticului (datorită microîntinderii textelor sale) Matiuț? Eu aș spune că da, în
urma unui alt test de coroziune și eficacitate pe care vi-l
recomand.
Ați simțit vreodată că un vers, o idee, o alcătuire de
cuvinte vi s-a părut atîta de inspirată încît să vă pară adînc
rău că nu ați scris-o voi? Ei bine, căutați-vă, statornicițivă poemul cel mai drag din ”contraatacul de panică”, și
vedeți ce rămîne. Mie mi-ar fi plăcut să fi fost eu aceea
care să fi scris:
“încerc să șterg
numele
de pe lucruri
să le văd”
Cum spuneam la Arad, la lansarea volumului de
antologie al lui Ioan Matiuț, poemul acesta poate locui
bine lîngă
“Întunecînd întunericul,
Iată
Porțile luminii”
al lui Nichita Stănescu.
Avem căi de străbătut înspre adîncurile noastre.
Avem exerciții de trecut, și dincolo de vîrsta școlii, pentru
a ști cît sîntem, pînă unde ne întindem, cum funcționăm,
ce ne bucură și ce nu. Spițeria lui Ioan Matiuț, cu aceste
gînduri puse la păstrare, dinspre panicile – și lucările lor
- unui om de dincolo de noi, deci de acolo de unde începe
jungla, este o bună probă pentru a ne măsura interiorul,
cu rigla gradată a trăirilor noastre speciale. Poezia
contează. Chiar și scurtă, distilată la foc mic și servită ca
floare de leac. Cu petale roșii, de la panică.
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Salah Stétié (25 septembrie 1929 - 19 mai 2020)

Salah Stétié ;i traduc[taorea Denisa Cr[ciun

Imensă voce poetică și „fiu al Soarelui“, Salah Stétié este acum una cu SPIRITUL, despre care
spunea că este „singura divinitate reală“ din lumea noastră, el este acum în fuziune completă cu Sinele
divin, numit în poemele sale „Cel Prea Pur“, „Cel Ne-numit“, „Cel Unic“.
Om de litere (opera sa cuprinde peste 50 de cărți de poezie, eseuri, nuvele, recompensate cu
numeroase premii, dintre care amintim Marele Premiu al Francofoniei acordat de Academia
franceză), om de stat (ambasador al Libanului la Unesco, în Olanda, în Maroc și Secretar general al
Ministerului Libanez al Afacerilor Externe) era un om de „omenie“, spiritual, umil, compasiv, altruist,
generos. Poet al sacrului Salah Stétié a fost și un apropiat al culturii române, al țării noastre. Prieten
cu Emil Cioran, Eugen Ionesco, Jacques Hérold (artist suprarealist evreu de origine română),
Gherasim Luca, Paul Celan, i-a cunoscut de asemenea pe George Enescu, pe Constantin Brâncuși și
numeroși poeți contemporani în frunte cu Marin Sorescu. Pe unii dintre ei i-a evocat în cartea sa de
memorii Extravaganța (Editura Robert Laffont, Paris, 2014).
Trupul îi odihnește în cimitirul din Tremblay-sur-Mauldre (localitate situată la 30 de km de Paris),
lângă mormântul poetului Blaise Cendrars, așa cum și-a dorit, să petreacă eternitatea în consersație
cu acesta.
Fie ca sufletul lui să aibă pace și să continuie să ne împărățească inimile, visele, poemele,
luminându-ne calea spre trezire, iubire, desăvârșire!!!
Denisa Crăciun
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Omagiu poetic
Zborul
În barca strâmptă a stelelor ascunzi
nu știu ce ploaie de lacrimi în dosul mâinilor
două mierle își i-au zborul din colivii de cerneală
și-odată cu ele ochiul tău înconjoară Pământul
în jocul umbrelor te prinzi lumină a luminii
să mai putem încă visa
în cea de-a doua dimineață a zilei
de uimire ne umpli și de viață
hăul dintre cuvinte

Poeme nemuritoare
În albul paginii
poemele se ascund
de priviri indiscrete uneori
de lăcomia mâinii
ce le-ar șterge misterul
se crapă de ziuă
în clarul ochiului fragile
ca flacăra lumânării se arată
dar totodată
nemuritoare
Ultimul cuvânt
Durerea fulguită pe cerul gol de sub picioare cine
a văzut din ochii tăi lumina
venind la-mpărtășanie

Soarelui de mai

aripi să se aleagă
aripi la drum să se aștearnă
aripi să nu înnopteze

Ce-mi traversezi coșul
pieptului apă
vindecată de verdeața cărui deget n-ai dorit
a te opri din alunecarea spre nor

ai spus

Fiat voluntas tua
în capul oaselor îmi stai
înflăcărată ca fata pădurii în carul
tras de doi tigri și o panteră

la cer se ajunge dintr-un sat
unde cu fața întoarsă înspre nebuloase
nu te mai visează nu te mai așteaptă
copilul rege al verii încă la început
frate i-a fost poetului și tată totodată

pâraie pletele
nu-ți flutură pe spate
semn că nu
tu nu ai fost niciodată

monarhi cu umbră înstelată
sunteți acum laolaltă izvorul cedrii muntele
se-adună liniștea chipului vostru
într-o nesfârșită noapte de mai să privească
copacul lunii și soarele trandafirilor
am întrebat
cine va fi știut să îmi spună
care a fost ultimul vostru
cuvânt

la porțile cetății
mierea vorbelor n-ai venit să cumperi ori să vinzi
brățări n-au cunoscut brațele tale în care mă pierd
printre trestiile ce nu spun povești la apus mă tulbură cu
vești din rai
soarelui de mai i s-a stins un fiu
Denisa Crăciun
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Interviu cu Salah Stétié
Dialog între o inimă soare și o inimă lună
Salah Stétié: Să pui întrebări pentru a ști dacă celălalt
trăiește și cum trăiește. Întrebările se pun nu din
curiozitate, ci pentru a avea acces la ceea ce avem nevoie
să cunoaștem despre noi, dar și pentru ca celălalt să învețe
ceea ce are nevoie să știe despre el.

foarte, foarte stranii și uimitori. Îmi place poezia chineză,
fără să citez însă pe nimeni. Adonis, mi-a plăcut mult, mai
ales la începuturile operei sale, Cântările lui Mihyar
Damaschinul este o carte măreață. Și Badr Chaker EsSayyâb, evident. În America Latină, Pablo Neruda, câteva
poeme, nu toate și Roberto Juarroz.

Denisa Crăciun: Se poate defini Poezia? Ce trebuie să
știu despre Poezie?

DC : Și poemele lui Borges ?

SS : Poezia este aceea care ne aduce vești despre inima,
despre sufletul nostru. Ea face parte din lucrurile esențiale
ale vieții. Poezia, doar ea singură are puterea de a face să
cadă măștile, să ne apropie cât mai mult posibil de
Realitate, să ne facă să vedem adevărata culoare a
Cerului, să auzim adevăratul sunet al Mării.

SS : Are câteva poeme care îmi plac, dar îmi plac mai
mult povestirile lui. Nu-l plasez în primul rând al
preferințelor mele.
Iată care este peisajul meu poetico-cosmic. Mai sunt
bineînțeles și alți poeți pe care nu i-am citat pe moment,
Dante, de exemplu.

DC : Poezia și spiritualitatea au așadar un scop comun,
acela al trezirii conștiinței. Putem considera Poezia o cale
spirituală ?

DC : Ce să credem despre poeții sud-americani ? De ce
tot acest foc, acest sânge, această suferință în scriitura
lor ?

SS : Da, cu condiția ca Spiritul să nu fie constrâns de
precepte religioase. Nu sunt un credincios, totuși cred în
existența Spiritului. Și da, Spiritul vine și pleacă singur,
după bunul plac.

SS : Pentru că fiind de origine spaniolă ei sunt oarecum
exilați din punct de vedere metafizic. Există un fel de
ombilic al limbii spaniole de care au fost separați. Au
sentimentul că au pierdut ceva. Pentru că America Latină
a fost până mai acum câțiva ani guvernată de dictatori.
Pentru că există probabil la cei mai mari dintre ei un fel
de păcat originar, acela de a fi masacrat Indienii, vechile
civilizații Mayașă, Incașă, Aztecă… un poet nu uită
niciodată, lucruri, evenimente, petrecute chiar înaintea
nașterii lui, rămân memorate în carnea lui, în numele lui.
Poetul este martor al preistoriei civilizației sale, al
inconștientului poporului din care se trage, un martor a
ceea ce numim inconștient social și de aceea tot ce poate
să-l facă să freamăte, să-l agite lăuntric, o mică sau o mare
suferință personală, îl pune în contact cu sursa suferinței
din trecut ; este ca și cum această suferință colectivă e
întotdeauna gata să-l întâmpine, iar el și-ar dori ca acest
izvor să-l ardă, să trăiască prin el, în el. Că vrem sau nu,
cei mai mari dintre poeți sunt încă poeți originari. Cele
patru elemente existențiale, apa, focul, pământul, aerul,
pentru poet sunt din totdeauna nu doar mediul în care se
scaldă, ci și partenerele sale de dialog ; cu ele dialoghează
și evident cu ceea ce mărturisesc ele, cu tot ce face ca el
să fie o ființă însuflețită și care odată resorbite, aceste
elemente, fac din el un om mort. Poetul are întotdeauna
în fața lui pe cineva, alături de care îi place să trăiască și
de la care îi vine tot zbuciumul și toată uimirea : limba.
Poetul este fiul limbii, am spus-o demult în scrierile mele.

DC : Eliberat de dogme.
SS : Voilà! De tot ceea ce îl împiedică să zboare, să caute,
să găsească. Este teribil, Spiritul. Atâția poeți, mari poeți,
și-au pus capăt zilelor sau au căzut pradă nebuniei.
Rimbaud scrie, apoi încetează să mai scrie de teamă să
nu înnebunească. Nebunia îl pândește, îi este teamă de
ceea ce poate să i se întâmple.
DC : Se temea să nu rămână „blocat“ dincolo de
frontieră, în transcendență, la fel ca Nerval, Hölderlin sau
Christian Guez Ricord, care trăise nebunia cea mai pură.
SS : În același timp, Guez Ricord era foarte lucid. Era o
persoană cu care se putea vorbi, te puteai așeza cu el la o
discuție, nu era ca Gabriel Naffah ; Naffah nu vedea decât
ce vroia, drumul său, atât.
DC : Care sunt poeții dumneavoastră preferați ?
SS : În Franța, Artaud și Nerval. Mi-a plăcut Saint-John
Perse, dar numai prima parte a operei, primele lui cincișase volume. După aceea a devenit retoric. Un poet care
îmi place este Racine. Racine este pentru mine la fel de
sublim ca Mozart. În Spania, știu pe din afară poeme de
Lorca. În Portugalia, Pessoa. În Germania, Rilke și
Hölderlin; Rilke mai mult decât Hölderlin. Preislamicii
arabi, poezia Jâhilîya, este violentă, dar frumoasă. Un
mare poet din secolul X, care se numește Mutanabbi și
trei foarte mari poeți mistici persani : Mansur Al-Hallaj
(secolul X), Farid Al-Din Attar (secolele XII-XIII) și
Djelâl-Eddine Roûmi (secolul XIII). În Japonia, Bashô și
toți poeții secolului al XVII-lea care au scris haïku; sunt

DC : Un mic secret al poeticii dumneavoastră ?
SS : Nu spun niciodată în poezia mea lucruri care nu au
fost trăite. Este cel mai important. Lucrurile trăite dacă
sunt spuse în grai autentic oamenii știu că sunt adevărate
și le acceptă. Aceasta nu este o retorică.
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Marcel Moreau (1933-2020)
Marcel Moreau - două vizite la Poesis (1997)
Ne-a parvenit vestea,în plină tristețe de pandemie,
dispariției dintre noi a scriitorului belgian Marcel Moreau
(n. 16 aprilie 1933 - m. 5 aprilie 2020), prieten al redacției
Poesis pentru care a venit la Satu Mare. L-am cunoscut - și
revăzut în mai multe rânduri (prima dată în 1994,la Târgul
de carte din București, când, împreună cu poetul Daniel
Corbu i-am vorbit, printre altele, despre spațiul codrenesc
al satului meu, pe care l-a receptat, pe loc, ca fiind
asemănător cu satul său natal din Belgia. Si, tot pe loc, mia promis o vizită la Satu Mare ca să vadă ”Nordul” meu,
dăruindu-mi volumul său Chants de la tombee des Jours
(Cadex Edfitions, 1992).
Pe parcursul anilor revista noastră a publicat traduceri
din opera sa, mai ales după lansarea la Satu Mare a
volumului “Arte viscerale”, tradus recent, atunci, de Irina
Petraș, care va arăta o devoțiune pentru cărțile sale,
prezentându-l, carte după carte - Discurs contra piedicilor,
1993, Farmecul și groaza, 1994, Celebrarea femeii, 1998,
toate la editura Libra, care a și organizat o “caravană
Moreau” pe ruta Cluj, Satu Mare, Iași, București, Breaza.
La Satu Mare, lansarea avut loc în spațiul unei “cafenele
literare Poesis” (pe care o inaugurasem la cafeneaua
”Corso”) în prezența unui public îndrăgostit de cultura
franceză. Excursia în Țara Oașului, în zona Certeze,
Negrești-Oaș, Valea Măriei, l-a “înnaripat” pe ursuzul urs
belgian (cum era numit) care ne-a lăsat o amintire de
neuitat, precum și în scrisul său. Mi-au fost alături prietenii
sătmăreni de atunci, Al. Pintescu, Ion Vădan, cu care am
decantat povești oșenești, lângă un pahar de țuică și
renumitele sarmale cu mămăligă și smântână. Frecvent, am
primit texte de la Marcel Moreau pe care le-am publicat dea lungul anilor,dintre care rămân memorabile - fragmente
din cartea “Voces de mort / Nuntiri de moarte” (nr. 5-6,
1997), poemul amplu - tradus de Daniel Corbu “Condamnat la cuvânt” (nr. 1/61, 1995), fragmentele
“Biologie” și “Începuturile” din “La vie de Jeju” (trad. de
Elena Georgescu), interviul luat de ziaristul-poet Gh. Crețu
(“Poezia trebuie să fie mai accesibilă”, nr. 10, oct., 1997)
sau renumitele “Scrisori” dintr-o corespondență purtată cu
E. M. Cioran (nr. 5-6, 1997) etc.
Personal, i-am simțit stirpea celor chemați de “vertije”,
o stirpe de hărțuiți dar și, ei înșiși, hărțuitori. Avea ostentația
“putregaiului”, a “malformațiilor”. Dar paginile de “un
mistic rut” despre femeie? Scrisul său nu insistă asupra
percepției erotice a trupului de femeie,ci justifică doar
degradarea limbajului cu care pervertim,tot ce atingem.
Scoborâtă, uneori, din psalmii lui David la corporalitatea
cărnii în călduri,cel mai adesea triumfă o privire, parcă din
fascicule de raze laser - care cercetează trupul ei într-o
învăluire, ca o supremă îmbrățișare, o recunoaștere, în
energiile lui, a unei vibrații depozitare a energiei pure,
inițiale. Un drum de la o “privire adamică” la inflexiunile
“unei scriituri adamice”, cum am mai scris despre cărțile
sale (vezi - “Artele viscerale” (Marcel Moreau), în vol.
Cronicar pe Frontiera Poesis, Ed. Princeps Edit, Iași,
2005, pp.19-23).
George VULTURESCU

Satu Mare, 1977, sept. Zilele Poesis

Verb și Venus
(Verbe et Venus)
Am căutat în cuvintele mele / Voluptatea ta de
femeie/Eu
am găsit sub pielea ta / Desfrâul unei Biblii/
Am numit sexul cuvintelor / Care călăresc în
zori/
Și țâșnesc în nopțile noastre / În strigătul iubirii
spre moarte/
Trupul tău de iubită / Trupul său în cuvintele
mele /Ale mele
cuvinte simt bestia / Dar ele cântă trandafirul /
Cuvintele mele sunt carnea ta / Îmbucată
în carnea mea / Și eu n-am
scris nimic / Ce nu știe pântecul tău /
Tu ai venit spre mine / Descinzând dintr-un
cuvânt rar / Ale tale
buze infantile / Înaintea picioarelor tale mature /
Eu cred că nu există cuvânt / Care născându-se
din simțurile noastre/
Care murind nebun / La frecare din spasmele
noastre/
Să-l sărute cuvintele mele / Așezate în pagină/
Să se cufunde în rărunchii mei/Până la
curgere/
Scrisul este dezmierdare / El este penetrare /
Ca fiecare
cuvânt care arde / Arde de dorința ta /
An iubit atâta cuvintele / Am iubit atâta femeia /
Încât când devin nebun / Este pentru ele și ea
împreună/
O zi a cuvintelor prea puternice / O zi a femeilor
prea frumoase /
Fără să le despart / Îmi vor reface viața
(Poesis, nr. 5-6, 1997.
trad. Claudia Vulturescu)
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Marcel Moreau: “Când am publicat primele cărți în Franța... Franța mi-a dăruit o foarte frumoasă primire,cu
oameni foarte importanți care au contribuit la cunoașterea cărților mele - Simone de Beauvoir... Dar pe urmă,când am
întreprins aceste demers de compensare a iraționalului,critica franceză s-a detașat de mine,cu atât mai mult că nu
participam - deși din “68 trăiesc la Paris - nu am participat la viața literară pariziană - așa numitul “parizianism” - o
viață mondenă, eram atașat singurătății mele și, în Franța, acest lucru nu este foarte bine văzut.
Deci nu am fost un scriitor foarte mediatizat, sigur nici mie nu-mi plăceau foarte mult aceste mijloace. Lucrurile
s-au aranjat foarte bine pentru mine pentru că puteam să continui așa, în femul meu, într-o manieră liberă, independentă.
Am cunoscut o traversare a “deșertului” între 196o și 1970, pare-se că există din nou un interes pentru scrisul meu.
Dar trebuie să spun că România m-a ajutat să cred din nou,în scrisul meu...”
(Poesis, nr. 5-6, 1997)
***
“...Nu noutatea absolută a ideilor sale impresionează, ci “verbul,cu alură de orgie melancolică”, în stare să zdruncine
zidirile mohorâte ale “realului stabilit”. O inteligență convulsiv modelată de profunzimi se realizează prin “punereaîn-muzică” a ființei. O muzică verbală, firește, “căci toate cuceririle trec irezistibil printr-un anumit mod de a deturna
cuvintele de la prozaicitatea lor”. Expansiunea psihologică infinită, caracteristică subteraneității viscerale, apelează la
metaforă și ritm, ambele chemate să conteste moartea, să modeleze haosul, să îndeplinească “funcția hordică” (“Ritmul
este pentru verb ceea ce vântul este pentru hoardă”). Moreau propune exercițiul matinal al uimirii de a fi viu - “în
fiecare dimineață mă regăsesc cu
mirarea de a fi viu... (...) În același timp,reînnod legăturile cu un trup căruia-i aflu deodată fuga nocturnă și onirică...
(...)
Mâna mea pipăie căldura trupului și-i măsoară deopotrivă finitudinea și autoputernicia”, în ciuda legilor zilei. Se
stinge, astfel, “conștiința spasmodică de a fi,urmată de îndată de materializarea ei verbală”, realizabilă într-un ”atelier
bizar, laborator erectil, secretor și hirsut”...
Irina Petraș (Tribuna, nr. 424,1-15 mai, 2020)

Prima vizită la Poesis. Lansări de carte - prezintă G. Vulturescu, Al. Pintescu,
Daniela și Ion Tomescu, Ion Vădan (Cafenea ”Corso”, 13 aprilie, 1997)
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Interviu
“Poezia trebuie s[ fie mai accesibil[”
— Domnule Marcel Moreau, sunteți pentru a doua
oară la Satu Mare, ce impresie vă face acest oraș?
— Este dificil de răspuns. M-am plimbat prin oraș.
Este mult farmec în acest oraș, există o mare vitalitate
culturală aici, dar nu sunt în stare să scriu o istorie a
orașului.
— Cum apar revistele culturale în Franța și care este
tirajul lor?
— Nu sunt la curent. Nu citesc revistele,nu citesc
cărți. Am fost un mare cititor,dar nu mai am timp de cărți
și de reviste, sunt obsedat de scrierile mele, revistele
literare au probleme pentru a supraviețui. Se întâmplă să
colaborez la unele revisate, când mi se cere acest lucru.
— L-ați cunoscut personal pe Emil cioran?
— nu l-am cunoscut personal, a fost un schimb de
scrisori, a fost ceva între noi, dar această corespondență
n-a avut ocazia să se concretizeze.
— Dar pe Eugen Ionescu sau pe Mircea Eliade i-ați
cunoscut?
— Nu, cu Cioran, el a fost singurul cu care am avut
contact.
— Aveți vreun prieten scriitor din România?
— nu, nu cunosc personal nici prin corespondență
scriitori care trăiesc în România, dar este un scriitor care
a trăit în România și prin intermediul căruia am cunoscut
România și am început s-o iubesc. Este vorba de scriitorul
Ștefan Fay, care trăiește la Paris.
— Se citește poezia la Paris?
— Este o întrebare care mi-a mai fost pusă, dar cred
că francezii, în general, nu sunt prea îndrăgostiți de
poezie, chiar dacă se poate spune că mulți scriu poezie,dar
nu este un public pentru a o citi.
— Care credeți că este soluția de a atrage cititorii spre
poezie?
— Poezia trebuie să fie mai accesibilă, mai puțin
abstractă, mai carnală. Cred că pentru mine, exemplul cel
mai bun este Rimbaud. Trebuie făcut mai puțin caz de
nori în poezie, parte iterată, vagă, ambiguă, ceea ce este
separarea de viață, de corp, aceeași problemă se pune și
în filosofie.
— Sunteți adeptul socializării poeziei?
— Nu știu dacă poezia este purtătoare de mesaj
social, sunt atașat de o poezie care este apropiată de
marile probleme, de sensul vieții, de aspirații umane.
— Care credeți că este cel mai citit poet francez la
ora actuală?
— Nu știu. Cred că cei morți. Când vorbim despre
poezie trebuie să acceptăm o definiție mai largă. Poezia
nu înseamnă să pui emoțiile într-o oarecare formă poetică.
Poezia este altundeva, poate în proză.

— Când veți reveni la Satu Mare?
— E foarte dificil. Totul depinde de mișcare, de
transformare, de evoluția vieții, voi reveni cu siguranță
în România, și dacă evenimentele mă vor purta la Satu
Mare,voi reveni cu plăcere.
— Vă mulțumim și vă așteptăm cât mai curând.
(Interviu realizat de
Gh. Crețu. Poesis, nr. 10, oct., 1977)
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Miron Kiropol (1936 - 2020)

Iași - Zilele “Convorbiri literare”, 1999. Cassian Maria Spiridon, G. Vulturescu,
Miron Kiropol, Daniela și Ion Tomescu

Oradea - 1977. Mircea Muthu, Liviu Ioan Stoiciu, Miron Kiropol, C.M. Spiridon,
Ilie Constantin, Florentin Palaghia, Al. Pintescu (în față)
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***
M-apropii de această seară
S-au dintr-o dată seara s-a curmat,
Poate sunt de odinioară
Un om ce nu are palat.
Și fără veste,înger îngropat
Mă smulg din criptă și mă cheamă
A lumii din neclintire mamă
Iubindu-mă spre tine în somn ca un păcat.
Cu virginală adorație,umbră
A celui spre care divinul se înclină.
Lovește-mă,dar nu lovi,tu,sumbră
Dar cât de luminoasă vină.
7 septembrie,1997
Primul text pentru Poesis (apărut în nr.9/93,sept.,1997)
dăruit la Oradea, în 5 sept., Festivalul Internațional de
Poezie organizat de Ioan Țepelea.
***
Dintre cărțile publicate-n românește
Jocul lui Adam, EPL, 1967
Schimbarea la față, Ed.Tineretului, 1968
Rosarium, EPL, 1969 (interzisă, autorul ceruse azil
politic în Franța)
Această pierdere, Ed.Eminescu (Premiul USR și al
Academiei Române),1992
Făt Frumos din lacrimă, vol.I, Ed. C. Românească,
1994
Diotima, Ed.Cogito, 1997
Augusta nostalgie a sângelui / August nostalgie du
sang, ed.bilingvă, Ed.Cogito, 1997
Diotima, proză, vol. II, Ed. Cogito, 1998
Solitudinea lui Eros, Ed. Albatros, 1998
Ceea ce sferele gândesc despre noi, Ed.Timpul, 1999
Poeți francezi din secolul al XVI-lea, traduceri,
Ed.Albatros, 2000
Metopă, Ed.Signata, 2001
Ioana d’Arc, Ed. Axa, 2001
Commment lire Eminescu en francais, Ed. Albatros,
2001
John Ketas, Poezii, trad., Ed.Albatros,2001
Cerul ca unică ispită, Ed.Vinea, 2004
***
“...Mirean, ludic, religios, volubil, versatil, proteic,
poetul de la Chartre este tot una cu poezia sa.”
Geo VASILE
(Rom. Literară, nr. 50, 2004)
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Victor Pambuccian

Ascunzişuri
Nu eşti aici
dac-ar fi să-mi
dau crezare simțurilor
şi existenței îndepărtate
tu
(talisman
turturea
şi micuță vioară)
găseşti cum
să te ascunzi
în acel spațiu
din jurul cuvintelor
în jalnicele mele încercări
de a te readuce
în neîntrerupta cadență a șoaptelor
dacă te-aş fi ştiut vreodată
sau măcar în decembrie
era numai
pe când
te ştiai
privită

Alunecând mai adânc
Am fost acolo
liniştea trestiilor
ne-nconjura

bâiguiala mea
vulturul
poate să se-nvârtă
numai
în jurul
unui centru
gol

un talisman
învăluit in propria-i
aşteptare
că se va mişca
în sfârşit
după secole
de tăcere
ceva

tu
înfruntând
în rugăciune
neantul

că o briză va
aluneca deasupră-i
sau o rază de soare în amurg

Traducere Nora Iuga

inefabil familiari
din dimineți antice
pe când eram
boabe de nisip
şi uitasem
sărutul
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Giuseppe Ungaretti
S-a născut în anul 1888 la Alexandria (Egipt). În 1912 vizitează Italia. La Paris, unde îşi continuă
studiile, intră în contact cu numeroşi reprezentanţi ai curentelor de avangardă literară şi artistică:
Apollinaire, Braque, Picasso, De Chirico, Modigliani ş.a. În 1915 se înrolează voluntar în armata
italiană şi participă la bătăliile de pe Cars. În 1916 îi apare volumul de versuri “Il porto sepolto”
(ulterior republicat, cu adaosuri). După război publică alte volume, dintre care amintim: “La Guerre”
(în franceză), iar în Italia, “L’Allegria di Naufragi”, “Il sentimento del tempo”, Il Dolore”, “La Terra
promessa”, traduceri, şi volumul de proze “Il povero nella Città”. În 1960 apare volumul antologic
“Il Taccuino del Vecchio”. Moare la întâi iunie 1970.

Canto beduino

Cânt

1932

1932

Una donna s’alza e canta
La segue il vento e l’incanta
E sulla terra la stende
E il sogno vero la prende.

Văd iarăşi gura ta lentă
(În unele nopţi marea merge spre ea)
Şi linia şoldurilor
În agonie căzând
În braţele mele care cântau,
Şi iarăşi îţi aduc un somn
La viaţă şi la alte morţi.

Questa terra è nuda
Questa donna è druda
Questo vento è forte
Questo sogno è morte.

Şi singurătatea amară
Pe care-n sine fiecare o află, dacă iubeşte,
Nesfârşit mormânt, acum
De tine mă desparte pentru totdeauna.

Cânt beduin
1932

Dragă, departe ca într-o oglindă…

O femeie se ridică şi cântă
O urmează vântul şi-o încântă
Şi pe pământ o întinde
Şi visul adevărat o cuprinde.

…
1932
Quando ogni luce è spenta
E non vedo che i miei pensieri,

Ţărâna asta-i pustiită
Femeia e îndrăgostită
Vântul e tare foarte
Visul acesta-i moarte.

Un’Eva mi mette sugli occhi
La tela dei paradisi perduti.

Canto

…
1932

1932
Rivedo la tua bocca lenta
(Il mare le va incontro delle notti)
E la cavalla delle reni
In agonia cadenti
Nelle mie braccia che cantavano,
E riportarti un sonno
Al colorito e a nuove morti.

Când stinse sunt toate luminile
Şi nu îmi văd decât gândurile,

E la crudele solitudine
Che in sé ciascuno scopre, se ama,
Ora tomba infinita,
Da te mi divide per sempre.

1934

O Eva îmi pune pe ochi
Pânza pierdutelor Raiuri.

Preludio
Magica luna, tanto sei consunta
Che, rompendo il silenzio,
Poggi sui vecchi lecci dell’altura,
Un velo lubrico.

Cara, lontana come in uno specchio…
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Con non altro mistero

Preludiu
1934

Corre infatti a dorarsi
Il bel tempo che toglie
Il dono di follia.

Vrăjită lună, eşti atât de roasă
Încât, tăcerea rupând-o
Înalţi pe bătrânii stejari de pe deal
Un văl desfrânat.

Eppure, eppure griderei:
Veloce gioventù dei sensi
Che all’oscuro mi tieni di te stesso
E consenti le immagini all’esterno,

Quale grido
1934

Non mi lasciare, resta, sofferenza!

Nelle sere d’estate,
Spargendoti sorpresa,
Lenta luna, fantasma quotidiano
Del triste, estremo sole,
Quale grido ridesti?

Urări pentru propria aniversare
lui Berto Ricci
1935
Soarele coboară blând.
De ziuă se desprinde
Un cer prea luminos.
Împrăştie singurătate

Luna allusiva, vai turbando incauta
Nel bel sonno, la terra,
Che all’assente s’è volta col delirio
Sotto la tua carezza malinconica,
E piange, essendo madre,
Che di lui e di sé non resti un giorno
Neanche un mantello labile di luna.

Ca o distanţă mare
Mişcarea unor glasuri.
Jignire şi laudă
Ceasul acesta-i ciudat.

Care ţipăt
1934

Nu e întâia apariţie
A unei toamne libere deja?
Cu nici un alt mister

În serile de vară
Risipindu-te mirată,
Lună înceată, nălucă de fiecare zi
Al tristului soare din urmă,
Ce ţipăt iarăşi trezeşti?

Aleargă să se îndulcească
Timpul frumos care îndepărtează
Darul de-a fi nebun.
Şi totuşi, şi totuşi aş striga:
Grabnică tinereţe a simţurilor
Care neştiutor mă ţii de tine
Şi aparenţelor afară le dai voie,

Lună aluzivă, mergi tulburând fără atenţie
Pe când doarme mai bine, pământul.
Care, celui absent i s-a adresat cu delir
Sub mângâierea ta melancolică,
Şi plânge, mamă fiind,
Că din el şi din sine într-o zi n-o să rămână
Nici măcar un înveliş nestatornic de lună.

Nu mă lăsa, rămâi, suferinţă!

Senza più peso
a Ottone Rosai
1934

Auguri per il proprio compleanno
a Berto Ricci
1935

Per un Iddio che rida come un bimbo,
Tanti gridi di passeri,
Tante danze nei rami,

Dolce declina il sole.
Dal giorno si distacca
Un cielo troppo chiaro.
Dirama solitudine

Un’anima si fa senza più peso,
I prati hanno una tale tenerezza,
Tali pudori negli occhi rivive,

Come una gran distanza
Un muoversi di voci.
Offesa e lusinga
Quest’ora ha l’arte strana.

Le mani come foglie
S’incantano nell’aria…
Chi teme più, chi giudica?

Non è primo apparire
Dell’autunno già libero?

În româneşte de Ştefan Damian
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Martínez López
Poetul Ramón MARTÍNEZ LÓPEZ s-a născut în localitatea spaniolă Fuente Vaqueros în 1975. A
obținut doctoratul în filologie hispanică la Universitatea din Granada în anul 2003. Delegat teritorial
pentru Granada al Asociației Colegiale a Scriitorilor (Secțiunea Autonomă Andaluzia). Coordonator
al Festivalului Internațional de Poezie din Granada. A participat la diverse proiecte de cercetare,
seminarii, cursuri şi evenimente ştiințifice. A făcut parte din echipa de conducere a Congresului
Național ‘Literatură şi Angajare: Federico García Lorca şi Miguel Hernández. A făcut parte din
colectivele de conducere ale revistelor literare ‘Elvira Letras’ şi ‘Caleidoscopio’. A fost, timp de patru
ani, directorul Centrului de Studii Lorchiene şi al Teatrului ‘Federico García Lorca’ din Fuente
Vaqueros. E autorul eseului ‘García Lorca y el teatro: génesis y evolución de un dramaturgo’ /
‘García Lorca şi teatrul: geneza şi evoluția unui dramaturg’. Finalist al mai multor concursuri de
poezie din țara sa. A apărut în antologia ‘Todo es Poesía en Granada’ / ‘Totul e Poezie în Granada’
- Editorial Esdrújula, Granada, 2015.
Volume publicate: ‘Septiembre en los armarios’ / ‘Septembrie din dulapuri’, Editorial Alhulia,
Salobreña - 2015; ‘Secuencias de piel sobre el invierno / ‘Secvențe de piele peste iarnă, Editorial
Esdrújula - 2016. Laureat al mai multor concursuri internaționale de poezie.
Actualmente e profesor de limba şi literatura castiliană la IES Cerro de los Infantes din Pinos
Puente (Granada).
Prezentare şi traducere: Costel DREJOI

Doar un vers

Despre r[zbioaie ;i `nvin;i

Un vers
care să-ți deseneze chipul,
să-ți re-ntrupeze visele,
să-mi şteargă temerile.
Un vers
care să desfacă tăcerea,
să-ți străbată degetele,
să te poarte spre trupul meu.
Un vers. Doar un vers.

Există zâmbete ce schimbă lumea
şi epiderme care atunci când le-atingem
ne fac vulnerabili.
Eu mă declar învins de ochii tăi.
●

Dorin\[
Să-ți mângâi o clipă trupul,
să respir aerul
ce-ți distilează viața.
Nimic să nu-mi amintească de tăcerea-ți,
viața ta să se-amestece cu viața mea.

●

Ve;nicie
Veşnicia avea forma buzelor ei.
Frumos fel de a pierde vremea.

●

●

Priviri

Labirinturi

S-au privit
Şi, pe dată, au înțeles
Că erau trupuri în contratimp
La cheremul vântului
Într-o zi însorită.
Dar, cel puțin, s-au privit.

Gura aceea-nchidea
un labirint
de mori şi uriaşi.
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Ploaie
Din ochii tăi
ploaia în geamurile mele.
Din ochii mei
marea în zarea ta.
●

M]ntuire
Vremea ne transformă-n amintirile ei.
Marea ne preface-n valuri ale trecutului.
De umbră doar ochii tăi mă mai pot mântui.
●

Nisip pe care s[ scrii
Sunt plaje-ndepărtate
pe care să-ți scrii numele
şi degete fără timp
ce duc dorul chipului ei.
●

C[l[torie definitiv[
Ochii ei erau
un bilet de plecare
către oriunde.
●

Poetic[
Să te sărut aşa cum se sărută un vis
şi să-ți las frumusețea
să facă ravagii în mâinile mele.
Asta-i poezia:
cine-a-ncercat-o,
ştie.
●

Ploi ;i furtuni
Şi-ai venit tu
ca o furtună
să-mi potopeşti cu vise
pustiul.
Ştiu. Nu există leac
contra ploii.
Iar dacă există vaccin
nu-l doresc.
Şi-ai venit tu
ca o furtună,
să faci lumea mai bună,
să-i pui tăcerii muzică.
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Clarice Lispector
Clarice LISPECTOR (pe numele adevărat: Haya PINKHASOVNA LISPECTOR) s-a născut în
data de 10 decembrie 1920, la Cecelnik (Ucraina), într-o familie de evrei care au emigrat în Brazilia
când ea avea mai puțin de un an. A scris romane, proză scurtă, dar şi versuri. Printre cele mai
importante titluri: Aproape de inima vijelioasă a lumii (Perto do coração selvagem), Patimile după
G. H. (A paixão segundo G. H.), Apă vie (Água viva), Ora stelei (A hora da estrela). Supranumită
“marea vrăjitoare a literaturii braziliene”. A încetat din viață pe 9 decembrie 1977, la Rio de Janeiro.
Prezentare şi traducere:
Costel DREJOI

Stea primejdioasă
(Estrela perigosa)

Iubire de glie
(Amor a terra)

Stea primejdioasă
Chip în vânt
Murmur şi tăcere
porțelan uşor
templu scufundat
grâu şi vin
tristețe de lucru trăit
pomi deja înfloriți
sare adusă de vânt
cunoaştere prin vrajă
schelet de idei
ora pro nobis
Să descompui lumina
taina stelelor
patimă pentru exactitate
vânătoare de licurici.
Licuriciul e ca şi roua
Dialoguri ce ascund conflicte
gata să explodeze
Ea poate fi otrăvitoare precum
e uneori ciuperca.
În erotismul întunecat al vieții
plenare
rădăcini noduroase.
Liturghie neagră, vrăjitori.
În apropierea izvoarelor,
lacurilor şi cascadelor
brațe şi picioare şi ochi,
toate moarte se amestecă şi
strigă după viață.
Eu îi simt lipsa
la fel ca pe aceea a unui dinte din față:
chinuitoare.
Ce teamă fericită,
aceea de-a te aştepta.

Portocală pe masă.
Binecuvântat pomul
ce ți-a dat viață.
*

Precizie
(Precisão)
Ce mă linişteşte
e că tot ceea ce există,
există cu o precizie absolută.
Oricare-ar fi dimensiunea unui
capăt de ac cu gămălie
nu depăşeşte nici măcar cu o fracțiune
de milimetru
dimensiunea unui capăt
de ac cu gămălie.
Tot ceea ce există e de o
mare precizie.
Păcat că marea parte a ceea ce există
cu o asemenea precizie
e, din punct de vedere tehnic, invizibilă pentru noi.
Latura bună e că adevărul ajunge la noi
ca un înțeles tainic al lucrurilor.
Confuzi,
sfârşim prin a ghici (abia)
perfecțiunea.
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Dă-mi mâna
(Dá-me a tua mão)
Dă-mi mâna:
Am să-ți spun acum
cum am intrat în inexpresivul
care-a fost întotdeauna căutarea mea
tainică şi oarbă.
Cum am intrat
în ceea ce se află între numărul
unu şi numărul doi,
cum am văzut linia de mister şi de foc
şi ce e linia ascunsă.
Între două note muzicale se află
o notă,
între două realități se află o realitate,
între două granule de nisip cât mai
apropiate posibil
se află un interval de spațiu,
se află un sentiment
care e în lăuntrul unui alt sentiment
- în interstițiile materiei primordiale
e linia de mister şi de foc
care e respirația lumii,
iar respirația continuă a lumii
e ceea ce noi auzim
şi numim tăcere.
*

*

Primejdioasa luciditate
(A lucidez perogosa)

Dumnezeul meu, dă-mi curajul
(Meu Deus, me dê a coragem)

E-atât de mare limpezimea pe care-o simt
încât mă anulează ca persoană reală şi obişnuită:
e o luciditate goală, cum să explic?
Ceva aidoma unui calcul matematic perfect,
dar care, totuşi, nu era necesar.
Ca să zic aşa,
văd limpede golul.
Şi nici nu-nțeleg ceea ce-nțeleg:
fiindcă sunt infinit mai mare decât mine însămi
şi nu mă pot ajunge.
În plus:
ce fac cu luciditatea asta?
Mai ştiu că această luciditate a mea
poate deveni iad pentru oameni mi s-a mai întâmplat.
Deoarece ştiu că
- din perspectiva resemnatei
noastre adaptări zilnice
şi permanente la irealitate această limpezime a realității
e un risc.
Deci, stinge-mi flacăra, Doamne,
fiindcă nu-mi foloseşte
să-mi trăiesc zilele.
Ajută-mă din nou să exist
în moduri posibile.
Eu exist,
eu exist,
amin.

Dumnezeul meu, dă-mi curajul
de-a trăi trei sute şaizeci şi cinci de zile
şi nopți,
toate goale de prezența Ta.
Dă-mi curajul de-a considera acest gol
ca pe-o plinătate.
Fă-mă umila Ta
iubită,
împletită cu Tine-n extaz.
Lasă-mă să vorbesc
cu acest gol imens
şi să primesc drept răspuns
iubirea maternă ce hrăneşte şi leagănă.
Lasă-mă să am curajul de-a Te iubi
fără să urăsc suferințele ce le dai sufletului
şi trupului meu.
Fă ca singurătatea să nu mă sfărâme.
Ci să-mi slujească de-nsoțitoare.
Fă-mă să am curajul de-a mă-nfrunta pe mine însămi.
Lasă-mă să ştiu să rămân fără nimic
şi chiar şi atunci să mă simt
ca şi cum aş avea totul.
Primeşte, Doamne, în brațele Tale
păcatul meu de-a gândi.
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Gino Leineweber
Poetul pe care vreau să vi-l propun, a dus o viață spectaculoasă și aventuroasă, pe măsura flăcărilor
de visare din poeziile lui. Gino Leineweber s-a născut la Hamburg, în 1944, într-o vreme în care avioanele engleze și americane tocau zi și noapte orașul său de baștină, ca toate orașele Germaniei, de altfel.
Multă vreme a fost atras de budism dar i-a plăcut să trăiască în Italia. De literatură s-a apucat târziu,
la 54 de ani. Apoi, între 2003 și 2015, a fost președintele Asociației Scriitorilor din Hamburg iar de
atunci a fost ales mereu, președinte de onoare. Din 2013, Gino Leineweber este și președinte al Consiliului celor Trei Mări al Scriitorilor și Traducătorilor, cu sediul în Rhodos, Grecia. A publicat povestiri scurte, cărți de călătorie și biografice, și mai multe volume de poezie scrise și în engleză și în
germană. Poezia sa are o tușă personală, cu strații fine de energie și de tandrețe, risipite printre versuri, dintre care multe par că vor să sară la stele. Și poate tocmai pentru acest son fin al poeziei lui,
un son și masculin și feminin, poezia lui Gino Leineweber a primit mai multe premii internaționale.
Cele mai multe dintre poemele din grupajul de față sunt scrise de Gino Leineweber, care este bilingv, direct în limba engleză. Restul au fost traduse din limba germană în engleză tot de autorul lor.
Traducerea în română din limba engleză - Valentin Iacob

Energii schimbătoare
Ca și când un fulger
Te lovește din cap până-n picioare
Curgându-ți prin trup
Și te face sa te întrebi
A mai ramas ceva, oare,
În afară de putere...?
Deși nu vei ști niciodată
Dacă s-a deschis o poartă spre inima ta
Sau dacă inima ți-a dispărut de tot.
Treci acum halucinat, printre planete
Încă te mai gândești la vreun soi de energie
Dar și asta se va schimba în curând...

Gânduri
Ceea ce ai gândit, mai întâi a fost
Precum vraja unei prințese strălucitoare
Care te îmbie cu jumătățile ei de adevăruri,
Ca un clopotar din vechime
Care a trezit întreg orașul cu clopotele lui.
Îți povestești lumii fericirea
Și îți strigi soluția pentru toate suferințele:
Dragostea asta care supravietuit!
Dar se pare ca a fost doar șiretlicul prințesei negre
În oglinda deghizării,
Ca să aibă de ce râde în nopțile ei fără sfârșit...
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S-a stabilit
Asta e o viață convenabilă pentru cei mai mulți
Care nu se joacă de-a noul
Și care nu-i cunosc pe mulți alții care s-au pierdut.
Dar ce nume vor găsi pentru ideile lor
Dacă nu știu nici măcar sfârșitul
Și nici cum s-a clădit lumea, când începutul a pierit deja.
Totul pare așa de îndepărtat
Când toate mișcările inutile s-au făcut, toate, fără excepție,
De ce să nu lansăm reguli vechi
Ca să naștem o viață nouă pentru toți.

Iubirea nu a fost de ajuns
Fața ta cu o mie de chipuri,
Zâmbetul tău strălucind dintr-o mie de ochi
Și o mie de sărutări curgându-ți de pe buze.
Eram cufundați în tandrețe
Ca sub un torent de neoprit, învingător –
Iubirea, însă, nu a fost de ajuns...

Mica paletă din Rhodos
Soarele s-a prăbușit în frunzele bananierului.
Alături, un soi de pereți timizi stau ascunși după floarea de hârtie –
bougainvillea lila cu petalele ei delicate, ca niște bucle.
Și tot acum răsare galbenă, cerșind atenție,
Și o frumoasă floare de frangipani...
Și mai e și magia a zâmbetului de pe fața ta strălucitoare
Sub o pălărie albastră de vară
Și pietrele roz de pe plajă din Rhodos, visându-te
la marea Egee...

Mâna
Ar trebui să inspire iar... Mâna ei delicată, blândă... atât de blândă.
El răsuflă oftând și scâncind,
Repede... mai repede
În ritmul mâinii ei...

Mireasma
Zorii zilei se prăvălesc în cameră.
Mirosul pielii ei amestecat cu al florilor de noapte.
El îi atinge mugurii delicați,
Arome fără margini, ascuțindu-i simțurile...
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Ernest Hemingway
El găsea cuvinte, construia propoziții, le punea în cărți.
Era unul dintre puținii scriitori care se scufundau atât de adânc
În oceanul intuiției și găsea nepieritoare, cuvinte,
După care se ridica la suprafață.
Ruptura asta era greu de acceptat,
Nu putea rezista
Într-o lume asaltată de mediocritate și de compromisuri –
Trebuia să își ascundă goliciunea
Să se prefacă în lumina zilei,
Tăria vieții lui era ca moartea crudă din coșmaruri.
A trebuit să se ascundă și să se convingă.
Toate aceste trăsături le avea din plin.
De tânăr își vânduse sufletul Zeilor literaturii,
Care îl recompensau iar și iar.
Sfârșitul său tragic ar sugera că toate au un preț.

Sus în Michigan
Cei trei bărbați se întorseseră de la vânătoare.
Acum se bucurau și beau.
Ea, pe un scaun de bucătărie așteptându-și iubitul...
El se apropie și o sărută, o mângâie pe sân
și spune: „hai afară, să ne plimbăm.”
Jos, lângă golf, îi spune nu, dar degeaba!
Corpul lui se prăvale greu peste al ei.
Și pe urmă, adoarme.
Când se eliberează de povară, ea are grijă,
Îl acoperă cu haina ei, plângând,
Vălul curăției e sfâșiat, dar îl iubește mai departe,
Încearcă să îl trezească, vrea să-i vorbească.
Apoi, el a plecat
Și-o ceață rece s-a lăsat peste golf...

Bătrânul și marea
Albastrul e peste tot, în cer și în apă,
Galbenul colorează slab satul. Pământul pare ars
Un bătrân și un pește,
dar fără folos,
Pare că înșiși îngerii au făcut tiparnița
Când autorul și-a dat sufletul, pentru o carte de neuitat...
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Victor Nicolae
Transfigurări simptomatice
tranzacțiile de înaltă frecvență și manipularea robotică
după orar, piața bursieră fiind doar un mecanism al
finanțării capitalismului, pentru atingerea concentrației
maxime de avere.

...deschideți ochii mari, eliberați retina, în toată
carantina, atenți, senzitivi, vindicativi, la tot ce se
petrece dur, de jur împrejur...
...orice eveniment, prins în ținta observației, se supune
transfigurării sale...

...atenție la raportul fragil dintre realitate, actualitate
și informație... atenție și sensibilitate la schimbările din
ordinea ascunsă a oricărei evoluții, aparent haotică, a
oricărui sistem dinamic complex... vigilență la
influențarea probabilităților unor rezultate specifice,
prin concentrarea pe risc, înlăturând „orbirea voită”,
dar esențializând, pentru conservarea capitalului și
succesul investițiilor, până când observația nu se mai
confundă cu halucinația și nici analiza, cu dializa...
criza... briza... mi se înșiră textual, pe prompter,
colaborarea fructuoasă între mine și inteligența artificială
a laptopului meu... printre ultimele știri, în care
planetariul mai tresaltă doar la șocurile septice ale
pandemiei, sub imprimările ficționale ale banilor de-a
valma, sub amenințarea tranziției istorice... în vreme ce
moneda de rezervă actuală suferă de scăderi în cascade,
avertizată prin „preocupările reale” axate pe dolarul
american, motiv pentru care băncile cumpără aur în
neștire, considerat cel mai performant activ!

...și ‘orice loc, în care persoana e lipsită de libertate, de
unde nu mai poate pleca prin voință proprie, este
considerat... loc de detenție’ - conf. STP
...în plin haos dirijat, între demențe și carențe, abundă
totuși niște oportunități, cu riscuri evidente, contondente,
ce incită la înfruntări ferme, din poziții de frondă, de forță,
cu lumina din torță... indiferent dacă s-au rupt aferent
zăgazurile, declanșând necazurile... și... orice se mai
întâmplă în recesiunea agresivă a reîntâmplării
plăpânde... nu-ți părăsi starea rațională, nu aștepta
diluviul panicii... deciziile emoționale vor fi tot mai
nefaste, proaste... profită de frecvența relativă a calmului
și grăbește-te...
...de la starea amestecată cu detergent şi cerneală
televizată, simt usturimi în întregul meu trup, pătrunse
prin rănile deschise... covid-19 e fatal doar pentru cei
grav bolnavi... celor sănătoși, le viciază numai creierul,
mintea și rațiunea...

...masca ar împiedica răspândirea virusului, deși ar
necesita încă multe cercetări asupra transmisiei
aerosolice. Răspândirea infecției profită de strănut,
respirație sau doar simpla vorbire, chiar și dincolo de 10
m de la sursă, ca să nu ne mai ferim doar de contactul
direct cu suprafețele contaminate... ceea ce impune
consolidarea sistemului de sănătate, asigurarea repornirii
serviciilor perturbate, menținerea monitorizării și a
restricțiilor, creșterea investițiilor în forța de muncă...
grijile te bagă-n mormânt, fericirea îți oferă numai
iluzii de divertisment și te surprinde doar atunci, când
nu ți-a mai rămas nimic de pierdut, amorțit în fața
micului ecran...

...acel guvern într-adevăr real nu se mai află demult acolo,
unde mulți dintre cei guvernați încă mai cred că el s-ar
afla. La vreme de urgie, când accesăm informațiile
documentate din surse sigure, ce implică onestitatea
intrinsecă a executivului și mass-mediei, ignorăm
bănuielile narative în avantajul clanului conducător, ce
produce doar aluziv senzații de consolidare a cetățeniei
într-o democrație sadea, ai cărei aleși s-ar mai sinchisi
cumva de opțiunile electorale. Cei ce atribuie fără șovăire
oficialilor întreaga putere supremă în deciziile de
sănătate, în activitățile zilnice, în libertatea de întrunire
și participare economică, desfid prefigurarea marilor
distrugeri sociopate. Trădătorii își declanșează derulările
draconice pe fondul maximizării panicarde, împotriva
patriotismului și a venitului de bază universal.

...oricărei judecăți de valoare... îi trebuie dovedită
imediat calitatea, cea cu adevărat reală sau cea cu
adevărat falsă, ofensând și distrugând astfel, în cel mai
înalt grad... sărmana logică...
...după decade de lichiditate debordantă, globalizare,
gonflare și profituri în avalanșă, au năvălit anii deficitelor
și ai redistribuirilor. Azi: USD = 62% din rezervele
globale de schimb valutar (Euro = 20%, JPY = 6%, GBP
= 4%, CNY = 2%). Cel mai important rol pe termen scurt
nu-l joacă nici activele de risc, nici aurul, ci petrolul,
singurul în stare să ne întoarcă toamna pe din dos! Primul
trimestru al lui 2020 a avut o contracție economică fără
precedente postbelice și s-a agravat, prin blocajele tot mai
restrictive. Așteptările pentru o revenire post-depresivă

...cele mai agresive strategii alimentează războaiele
comerciale, distrugerea monedei directe și pulverizarea
tuturor drepturilor noastre... cea mai mare ispravă a
capitalismului actual e că a mai rezistat încă 30 de ani,
după prăbușirea comunismului falimentat...
...pe finișul dezlănțuirilor financiare, extremele
acumulărilor ilicite s-au rigidizat într-o bogăție
incomensurabilă, în detrimentul tuturor celor din
economiile reale, prin rambursările de acțiuni, prin
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s-au depreciat, la fel ca-n cazul vaccinării, înainte de a
ne lovi alte valuri supravirusate. Alarma de securitate
acoperă vechile principii, îndoctrinate prin suspiciune
reciprocă, mizând pe alegerea siguranței personale, în
detrimentul speranței eliberatoare.

din momentul recunoașterii pericolului iminent ar fi
invocat promt producția de apărare și luarea măsurilor
adecvate, incluzând testarea rapidă, urmărirea
contaminării, distanțarea socială și purtatul măștilor...
numărul deceselor ar fi fost cu cel puțin 35% mai mic!

...fiece criză extinde abuziv șantajul sistemic în paguba
contribuabililor, considerați pericole individuale,
generatoare de consecințe drastice, chiar letale. Șomaj!
O mare parte din populație e lipsită de hrana cea de toate
zilele... pandemia se combină cu tulburările străzii, pe
măsură ce pierdem din drepturile critice... ca libera
exprimare, adunarea comunitară, presa alternativă,
confidențialitatea, arestarea, confiscarea... cât, despre
convingeri, nu le mai ține nimeni seama...

...dacă un fluture al capului de mort bătea aerul cu
aripile sale, la căderea turnurilor gemene, chiar
pandemia sau ultimul uragan din atlantic se pot
produce și din cauza lui, a fluturelui... ca să nu mai
acuzăm acutizarea polarizării... cum că flatulența
vacii... ne produce grave schimbări climatice... și, cu cât
spăl mai multe farfurii, cu atât grămada vaselor spălate
din bucătăria mea crește mai tare... împreună cu frica
sau
disonanța
cognitivă,
ce-mi
blochează
conștientizarea...

...autoflagelator, corelator, dezolator, compilator, mă
afund adiator... în usturimea insuportabilă a trupului
meu deschis... sub interdicții... nebunia e și pozitivă, și
negativă, doar că obscuritățile se petrec în același
timp... libertatea mea nici n-a crâcnit sub cele mai
dictatoriale restricții... supus științific... de cele mai
empirice prognoze...

...pentru că, printre paralele și conexiuni, după filmul
cu fiul sinucigaș, că mă-sa i-a violat iubitul, nu mai cred
în niciun vaccin impus... în puls!
... să revenim la normalitate?... ce, chiar am înnebunit
global, tribal, formal și iremediabil?... abia am scăpat să
mai fim atât de normaliști, la norma anormalității desuete,
conform normelor încă în vigoare!... ei au nevoie doar de
nevoiași permanenți, remanenți... preferă pacienții cu
comorbiditățile planificate... nu le trebuie oameni liberi...
ori, ca să fii prost, nu-ți trebuie școală și, ca să mori de
foame, nici nu trebuie să mai muncești... iar, dacă nu ești
bun de nimic, fă-te politician, ia exemplul conducătorilor
tăi!

... fără controlul supervizat al deceselor, starea de
groază plină de emfază s-ar sparge în parodii, cu medici
candrii și polițiști evadați de la balamuc...
...și chiar dacă această pacoste nici n-a izbucnit printr-o
inginerie într’adins, ea a furnizat scuza perfectă pentru
asedierea polițienească, până la arestarea tuturor în
celulele domiciliare, ca singura formă de siguranță,
dincolo de clanță, grăbit globalizată, galopalizată, după
„testul wuhan”: controlați la sânge asistența medicală,
școala, religia, hrana, locuința, datoria, veniturile... și toți
se vor supune noului control... pentru o concentrare și
mai mare a puterii!

...cu cât respir mai mult aer prin geamul spart, prin
grilele t.v... cu atât îmi cresc cantitatea de oxigen din
plămânii expuși și excesul de unități virale la purtător...
...aveți încredere, prieteni, amici și inamici, că, prin
mass-media, chiar se reușește să ni se sustragă toate
libertățile, manevrând cea mai perversă dintre
modalitățile curente : convingerea!

*...fiindcă nici nu mai putem respira în țara asta,
politicienii trebuie dezinfectați urgent, ca ‘agenți
respiratorii patogeni’...
** Raport CDC : C19 provoacă singur cam 6% din
„decesele COVID”. Pentru rest, intervin bolile
suplimentare, grave, sau vârstele înaintate...

... elitiștii își dresează acceptul social pe viziuni
„liberale”, deși liberalismul le e trădat prin abuz și
restricții maladive ale libertății... ei îți spun că ai ajuns
sărac și bolnav, fiindcă ești prost... și victimă, fiindcă ești
un laș, o putoare...

*** 1.111.111 de morți... 33.333.333 de cazuri
confirmate... democidul este principala cauză nonnaturală de deces din secolul XX, atunci, când aproape
300 de milioane și-au pierdut viețile din vina propriilor
guverne... acest fel de atrocitate fiind numit ca ierbicidele
sau fungicidele, ca homicidele, paricidele, uciderile sau
genocidele... din contopirea celor 2 cuvinte, printr-un
proces dezvoltator, ce distruge elementul vechi în
favoarea celui nou: demos și fr. -cide < lat. -cida <
caedere - a ucide!... democid... adică, o suprimare a
oricărui individ sau grup uman de către chiar guvernul
ce își exercită momentan monopolul asupra actului
suprem, pretinzând că ar fi mai puțin violent decât cei cel
compun, deși, statistic, evidențele avantajează protecția
împotriva serviciilor speciale, ale unui executiv
criminal... când studiile arată că, dacă responsabilitatea

...oricum, nu mai avem altă șansă, acum... școala, boala,
justiția, inaniția, ura, cultura, politica călăuzitoare,
academia coanei leana, media, jugul, emergenta,
placenta, omul, pomul, binomul, sindromul... resetarea...
acum!
...și, cu cât inspir mai tare, din controlul lingvistic al
minții... cu atât inspirația mea extrage mai ilegal,
surprinzător, întâmplător, din întâmplare, cu tot mai
iute frenezie, o tot mai multă poezie, estezie, apostazie,
telestezie, antipoezie... sub semnul, îndemnul și
însemnul lui... poesis... poesis...
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Alexandru Zotta
Un postmodernist consecvent - Dorel Petrehu;
Rămas aproape singur dintre întemeietorii grupului
Bunavestire, constituit la Negrești-Oaș acum mai bine
de treizeci de ani, Dorel Petrehuș nu a abandonat obiceiul,
împlinit cu periodicitate de calendar, de a organiza anual
expoziții de arte vizuale (pictură, sculptură, fotografie
artistică), mult așteptate și întâmpinate cu bucurie pe
deplin îndreptățită nu numai de publicul negreștean ci și
de mulți iubitori de frumos artistic din împrejurimi și
chiar din locuri mai îndepărtate. Consecvent programului
instituit de gruparea negreșteană Dorel Petrehuș a
contribuit decisiv și la organizarea ediției din acest an a
expoziției Bunavestire. Dintr-o trecere fugitivă prin sălile
muzeului negreștean am reținut o participare mai redusă
numeric a artiștilor expozanți față de anii anteriori, fapt
explicabil prin condițiile deosebite din această perioadă,
dar și o dispunere structurată pe autori, care înfățișează
cu mai multă pregnanță personalitatea și originalitatea
viziunii auctoriale și a stilului fiecărui participant.
Condițiile dificile din acest an nu au permis
desfășurarea obișnuitului vernisaj, devenit prilej de
sărbătoare pentru publicul negreștean din ce în ce mai
avizat și mai exigent, vizionarea expoziției rămânând pe
seama grupurilor restrânse numeric și a vizitatorilor
individuali.

postmodernismului european, a „deconstrucției” sau
„decompoziției”, cum mai este numită această practică
artistică de către teoreticienii diferitelor arte, în
spiritualitatea Oașului se poate identifica o zestre bogată
de „semne culturale”, care dezvăluie dimensiunile vieții
spirituale a locuitorilor.
Configurațiile specifice enclavei spațiale s-au
conservat nealterate de-a lungul veacurilor dezvăluind,
odată cu arhaicitatea lor, și organicitatea și sacralitatea
vieții și cosmicitatea lumii.
Din bogăția de semne ale zonei Dorel Petrehuș a
reținut în primul rând unul dintre cele mai valoroase:
ritualul, manifestarea spirituală care celebrează
momentele esențiale ale vieții individuale – nașterea,
nunta, moartea – dar și evenimentele decisive ale istoriei
comunității. Prin ritualuri se transmite înțelepciunea
dobândită în experiența de viață a ființei și a comunității,
valorile de sacralitate ale acestora.
În Oașul tradițional ritualul este organizat și
conservat în primul rând de spiritualitatea religioasă. De
la simpli spectatori până la îndeplinirea unor roluri de o
importanță sacrală, populația se identifica ritualistic cu
personajele și situațiile biblice, actualiza rolurile acestora.
Tabloul intitulat chiar Ritual redă o biserică de lemn în
cunoscutul stil arhitectural al goticului maramureșean;
verticala mult înălțată a turnului accentuează sensul
eshatologic al ființei, în jurul căreia, laolaltă cu pietrele
unui temeinic zid înconjurător, se înșiruie figuri omenești,
preponderent masculine, apărători ai credinței
strămoșești. În Priveghi, un ritual de înmormântare de
data asta, figuri preponderent feminine, cunoscutele
bocitoare, sunt dispuse de o parte și de alta a drumului
spre întunericul neființei, marcat de efemere opriri,
corespunzătoare evangheliilor cuprinse în cunoscutul
ritual.
Și portretele preiau atribute ale vechilor semne
culturale. S-a remarcat de altfel că în expoziție nu sunt
portrete individuale. Chiar și acel Self-portret, denumire
calchiată după tehnica fotografică, nu este individualizat.
Este mai degrabă un portret categorial, al unui artist;
luminile lămpilor din ochii acestuia sunt un simbol al
puterii anticipative, vizionare, care ar putea deveni chiar
profetice. Detaliul cel mai pregnant al portretului
subliniază rostul vederii ca suport al viziunii. Artistul,
inclusiv pictorul care lucrează cu imagini supuse
receptării simultane, nu e scutit de această cerință. Și
celelalte portrete din expoziție au caracter categorial: sunt
mai degrabă ipostaze ale ființei, în determinări locale,
zonale, cu numeroase elemente folclorice, etnografice,
precum Mireasă, ipostază renumită a ființei feminine
în Țara Oașului, sau Mireasă speriată, portret de
asemenea neindividualizat, doar ipostaziat psihologic,
încadrat de vestimentația zonei. Și alte portrete au același
caracter; în cel intitulat Creatoare, figura feminină e

***
În compensația restricțiilor actuale pictorul a venit în
întâmpinarea publicului sătmărean organizând, cu
sprijinul Muzeului de Artă din Satu Mare, la 21 august
a.c, o expoziție personală cu peste cincizeci de lucrări,
multe dintre ele de dimensiuni mari, unele structurate ca
diptice și triptice, configurații cu originea în pictura
bisericească murală, impuse de exigențe canonice. În
zilele noastre acestea se adaptează mobilității și
finalităților determinate de procesele vieții moderne și,
mai cu seamă, postmoderne.
Grupul Bunavestire a avut de la început o orientare
postmodernă, imprimată de profesorul Ion Gozman,
liderul grupului inițial, dar dezvoltată și amendată pe
parcurs de contactele permanente ale fiecăruia dintre
artiștii locali cu grupuri de creație din centrele
prestigioase din țară și din zonele transfrontaliere
limitrofe.
Deși postmodernismul, mai cu seamă prin aspectul
lui de suprarealism actual, proclamă o distanțare tranșantă
de întreaga anterioritate artistică, unii teoreticieni ai
mișcării, precum Paolo Portuguese, acceptă că „structuri
vechi pot îndeplini funcții noi”. Se actualizează astfel
vechea dispută dintre antici și moderni, finalizată până la
urmă cu ideea că într-adevăr „modernii stau pe umerii
clasicilor, dar reușesc astfel să vadă mai departe”.
Prin aplicarea „detrucției”, cum o numește Jacques
Derrida, unul dintre teoreticienii prestigioși ai
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Și mai multe sunt Transfigurări, (aproape zece
lucrări) în care autorul surprinde momente din
procesualitatea vieții: schimbări de stări, atitudini,
comportamente, sugerate de poziția și, cu deosebire, de
raportarea la verticalitatea ființei, la sensul eshatologic al
vieții.
Dar postmodernismul autorului refuză categoric
sugestivitatea, se detașează tranșant de moștenirea
simbolistă. La o analiză mai atentă se poate constata că
și acest radicalism al autorului își găsește corespondentul
în spiritualitatea oșenească și în vecinătatea ei
maramureșeană.

Un loc interesant în tablourile lui Dorel Petrehuș au
peisajele; după cum portretele nu aspiră la
individualizare, nici peisajele nu aspiră la fidelitate
naturală, sunt „suspendate”, cum le califică autorul. În
seria acestora se cuprinde tripticul Tărâm suspendat, în
care succesiunea semnelor plasează în centru tinerețea,
vârsta afirmării ființei, apoi Obârșie, tărâm rămas
îndepărtat, obscurizat de garduri succesive și de șiruri de
arbori, ori Peisaj suspendat, cu case vechi acoperite de
verdeață, ocrotite totuși de acțiunea corozivă a scurgerii
vremii, toate semnificând mai mult dorința de rezistență
în fața timpului, decât configurări realiste, particulare ale
spațiului. Imaginile au trecut din istorie în memorie,
aparțin mai mult imaginației decât realității. Un tablou de
mici dimensiuni impune un profil mai accentuat, fidel
naturii reale: Sfârșit de toamnă, figurează o Floarea
soarelui ajunsă în ipostaza ultimă a ciclului vegetal, în
prag de descompunere, după ce și-a etalat rodnicia ca un
destin împlinit.
În lucrări precum Tărâm, Furtuna, culorile intense
și întunecate primesc, pentru dezvăluirea contrastelor
cromatice, și luminozitatea fenomenului ilustrat; alb și
albastru mai deschis, în complementaritate cu intensități
de „mneriu” oșenesc. Aproape de condiția peisajului
cosmic sunt lucrări precum Luna sau Soare, unde spațiul
primește lumina aștrilor, inclusiv cel nocturn, figurile
umane constituind doar semne de prezență, fără relevanța
unor atribute sau poziții particulare. Autorul exploatează
concepția arhaică a comunității în care registrele solar și
lunar constituie, în alternanța lor indestructibilă, nu
numai o opoziție ci și o continuitate.

Deocamdată Petrehuș aplică destul de consecvent
tehnica detrucției, identifică semne culturale valoroase
ale zonei etnofolclorice, le exploatează ca imagine și
semnificație și le relaționează potrivit principiilor unei
cuprinzătoare „ars combinatoria”. Multe dintre acestea
prezintă ele însele, deschideri spre relaționări și combinări
constituind adevărate module. A relaționa lampa
străveche cu lumina și cu fața umană ca oglindă a
sufletului se înscrie între așteptările firești ale omului
contemporan. Artistului îi revine să le materializeze
asigurând pregnanța luminii prin dispunerea spațiilor și
culorilor în compoziția proprie.
Mai dificilă este pătrunderea dincolo de semnele
gata configurate, dezvăluirea structurilor interioare ale
ființei și relaționarea lor, găsirea expresiei plastice a
acestora. Petrehuș încearcă și un astfel de demers în
tablourile intitulate tomografii.
Lecția de anatomie a lui Rembrandt și
experimentele în domeniu ale clasicilor picturii universale
sunt înlocuite azi de aparatul medical cu ajutorul căruia
se poate pătrunde în interiorul corpului uman, în căutarea
suportului organic, material al manifestărilor exterioare
ale ființei.
Autorul urmărește exprimarea plastică a vitalității
ființei, dimensiune deosebit de apreciată în spiritualitatea
zonei. O realizează coloristic prin evidențierea sângelui
ca principiu vital. Pentru alte componente ale
„tomografiilor”, module în ansamblul organisului uman,
este destul de dificil de descoperit codul lor estetic,
obscurizat de configurarea și dispunerea deseori aleatorie
a viscerelor, de numeroase săgeți care întretaie spațiile
complicând configurarea acestora și de interpătrunderea
culorilor.
Postmodernismul lui Petrehuș este mai apropiat de
neoexpresionism; prin accentuarea conturelor, prin
alăturarea și suprapunerea de spații, prin intensitatea
culorilor, preponderent fundamentale; doar cadrele unor
portrete sau peisaje prezintă tonuri de gris și brun.
Suplinite de hașurări sau de stropi presărați pe zonele de
interferență nuanțele aproape lipsesc. Dar nu e
surprinzător la un postmodernist care valorifică zestrea
etnofolclorică a unui spațiu recunoscut pentru
radicalitatea manifestărilor, pentru intensitatea trăirilor și
mai ales a ieșirii lor în manifestare, adevărate explozii ale
energiei vitale.

Câteva lucrări de mai mari dimensiuni accentuează
aspecte grave ale lumii actuale. În tabloul Globalizare
o aglomerare de figuri fără diferențieri semnificative
calcă în picioare și acoperă harta întregii lumi, anulândo. Tripticul Emigranții redă aceeași imagine a mulțimii,
avansând peste orice limite separatoare, garduri sau
granițe, năvălind peste trupuri căzute, peste mâini întinse
care cer ajutor, toate sub un cer întunecat, mai degrabă
sumbru. Este nu numai un gest de condescendență din
partea autorului pentru astfel de dezmoșteniți ai istoriei
noastre moderne, ci și un semn de atenție acordată marilor
probleme ale actualității.
Multe lucrări poartă titlul Vis. Aspectul este perceput
și ca aspirație, dar și ca manifestare onirică, în care de
altfel postmodernismul își găsește unele precedente. Era
de așteptat ca seria acestora să exprime nevoia de
idealitate a ființei și a comunității. La o analiză mai
detaliată semne ale acestei cerințe se pot identifica în
lucrările lui Dorel Petrehuș, deși aceasta reprezintă unul
din aspectele slabe ale întregii mișcări postmoderne. În
volumul Poetica postmodernismului Linda Hutcheon a
demonstrat că postmoderniștii „jinduiesc după o nouă
metafizică”, dar nu o pot institui.
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D. P[curaru
V]rstele artistului
Floare a soarelui
Ulei pe p]nz[
135/135 cm
Muzeul de Art[
Satu Mare

Fodor Kalman `ntrune;te toate datele pentru a fi
inclus `n r]ndul arti;tilor plastici importan\i. Deocamdat[
ezit[m s[-l numim “un mare artist” pentru c[ avem pu\ine
date despre el, ;i mai ales, avem acces la foarte pu\ine
lucr[ri.
Din albumul “Arti;ti Plastici din Satu Mare”, editat `n
anul 1973, sub semn[tura lui Mihai Nadim, de altfel cam
singurul album care cuprinde arti;tii profesioni;ti din
Satu Mare, afl[m c[ s-a n[scut `n anul 1929 `n Ungaria,
c]ndva s-a stabilit `n Satu Mare, iar `ntre anii 1945-1948
a fost elevul lui Aurel Popp.
Urmeaz[ `ntre anii 1949-1954 cursurile Institutului
de arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj, pentru ca apoi,
`mpreun[ cu un grup de colegi s[ plece `n Valea Jiului,
unde fondeaz[ filiala UAP din Petro;ani.
De aici `ncepe o nou[ v]rst[ a artistului, acoperit[ de
lumini ;i umbre. Particip[ la o serie de expozi\ii, execut[
mari lucr[ri de art[ decorativ[. Grupul arti;tilor
autoexila\i printre mineri, `ntemeiaz[ o colonie. B[nuim
c[ aveau ambi\ii mari. ~;i propun s[ fac[ “art[ pentru
mineri”.

F[r[ s[ avem, deocamdat[, un document programatic
al grupului de arti;ti ai Cercului Creativ care au cerut s[
fie repartiza\i `n Valea Jiului, Fodor Kalman, `mpreun[ cu
B[ias Silviu, Elena Bianu, Walter Frigyes. Fodor Nagy
Éva,Mathias Iosif, Tellmann Iosif, Szlamka Béla, Szilágyi
Béla, Szilágyi Bela, Szilagyi Géza, Nagy Ervin, Sylvester
Gyözö, Sylvester Katalin, fondatori ai Cercului Creativ din
Petro;ani aveau cu siguran\[ un program, dup[ modelul
arti;tilor Die Bruke, care au pus bazele stilului
expresionist, sau a grupului arti;tilor englezi de la Sussex.
Din grupul destul de numeros, au r[mas pu\ine
nume, cu rezonan\[ doar `n zon[. Ei sunt inclu;i `n r]ndul
arti;tilor de trist[ amintire a realismului socialist. Dar
Fodor Kalman `;i salveaz[ opera prin lucr[rile de pictur[,
prin lucr[rile impresionante lucrate `n graffiti `ncadrabile
`n expresionismul de sorginte german[.
Pentru cunoa;terea `n profunzime a operele acestui
artist, va trebui cercetat[ ;i aceast[ perioad[, care se
`ntinde din 1955 p]n[ `n anul 1968, c]nd `l reg[sim
printre arti;tii s[tm[reni aduna\i `n Cenaclul UAP Satu
Mare. Este profesor la Livada. Din `nt]mplare, `n arhiva
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“Informa\ia Zilei” am g[sit un catalog al Expozi\iei
Arti;tilor Plastici din Satu Mare participan\i la Bucure;ti
`n cadrul “Zilelor Culturii S[tm[rene la Bucure;ti”.
Avem deja un grup de arti;ti bine conturat format din
pictorii Aurel Cordea, Kalman Fodor, Ion Popdan, Agneta
Szatmari, Adalbert Szilahyi, din graficienii Paul Erdos,
Lucian Cociuba, Vasile (Laszlo) Paulovics, sculptura este
reprezentat[ de un singur artist, Lehel Domokos.
Odat[ cu stabilirea la Satu Mare, urmeaz[ o a treia
v]rst[ a artistului ;i, din p[cate, ultima. ~n anul 1980,
`nainte de a `mplini 50 de ani, la 30 iunie, artistul se stinge
din via\[.
Dar pentru artistul Fodor Kalman `ncepe `n aceste
zile o nou[ v]rst[< a recunoa;terii publice a artei sale.
Cu ocazia realiz[rii expozi\iei permanente “Aurel
Popp”, curatorul acestei expozi\ii, Oana P[curar, a sesizat
`ntre sutele de lucr[ri ne-expuse `nghesuite `n depozitul
Muzeului de Art[ Satu Mare c]teva lucr[ri ceva mai
ciudate, lucr[ri care ie;eau `n eviden\[ prin coloritul foarte
viu, foarte prosp[t. Erau lucr[rile semnate de Fodor
Kalman. Ca ;i `n cazul altui artist, ;i ne referim aici la
Lehel Domokos, scos din uitare datorit[ unei lucruri,
intitulate “F]nt]na”, amplasat[ parcul dn Centru Vechi,
lucrare care trebuia demolat[, dar care printr-o lung[
negociere cu domnul primar Kereskenyi, a r[mas intact[,
;i Fodor Kalman `;i datoreaz[ ie;irea din uitare datorit[
lucr[rilor sale. ~n primul r]nd am aminti aici lucrarea
amplasat[ `n holul hotelui Aurora, care intr]nd `n
renovare, nu mai putea g[zdui lucrarea imens[, de peste
40 de metri p[tra\i. A fost salvat[ `n ultimul moment, ;i
c]ndva, va putea fi expus[.
O alt[ serie de lucr[ri se afl[, de asemenea, `n
pericolul de a fi distruse. Este vorba despre mozaicurile
aflate pe pere\ii unei fabrici din Satu Mare, care, prin
modernizare, va suferi transform[ri, iar uria;ele lucr[ri
de art[ nu pot fi salvate, fiind realizate direct pe ziduri. Ne
r[m]n imaginile.

octombrie 2020

Artistul Fodor Kalman se trage dintr-un foarte
viguros filon expresionist.
Un ochi neavizat vede o simpl[ al[turare de culori.
Peisajul, natura, nu este dec]t o mare de culori. Formele
sunt date de jocul dintre lumini ;i umbre.
~n pictura artistului, omul, ca `n lucrarea lui A. Popp,
“Furnicile”, nu este dec]t o pat[ minuscul[ de culoare, o
prezen\[ microscopic[ `ntr-un vast univers.
Dac[ `n lucr[rile de grafic[, `n mozaicuri, omul
domin[ lumea din jur, `n pictura lui omul, niciodat[ `n
prim-plan, se reg[se;te undeva ascuns `n jocul dintre
lumini ;i umbre. Ca un naufragiat `ntr-un ocean de culori,
fiin\a uman[ nu este dincolo de culoare, este culoarea
`ns[;i, parte din oceanul existen\ial `n care a naufragiat.
Pentru a `n\elege arta lui Fodor Kalman, realizatorul
unui album dedicat artisului, va trebui s[ recurg[ la o
autopsiere a fiec[rei lucr[ri, s[ o prezinte pe buc[\i,
analiz]nd fiecare detaliu `n parte.
Universul, `n concep\ia artistului Fodor Kalman, bine
ilustrat `n tripticul “V[rstele Zilei” este `n esen\[ o past[
abundent[, distribuit[ aparent la `nt]mplare, dar bine
g]ndit[, dup[ re\ete numai de artist ;tiute, `ns[ nu prin
contraste violente ca ale primilor expresioni;ti germani,
ci prin vecin[t[\i armonioase.
Pentru a `n\elege structura imaginii trebuie s[ mergi
la originea ei, `n p[dure, `n mijlocul p[durii, pe marginea
lacului, dar oarecum privindu-l din mijlocul lui, ca parte
component[ a lui. Artistul vede “p[durea”, nu copacii,
vede “~ntregul” cuprins `n fiecare parte, oric]t de
minuscul[, asemeni pic[turii de ap[ dintr-un ocean, care
are toate caracteristicile oceanului planetar.
O lucrare precum “Peisaj din P[;unea Mare”, ar fi
greu recognoscibil[ la fa\a locului de un ochi neavizat, de
profan. Pentru a `n\elege pictura lui Fodor trebuie s[
mergi la originea expresionismului, la pictura ;i gravurile
unui Ernest Ludwig Kirchner, la peisajele ;i
destructurarea corpului uman a unui Max Pechstein.
~n mozaicurile realizate, o parte `n Valea Jiului, la
Petro;ani, altele la Satu Mare, este u;or depistabil stilul
din grafica unui Erich Keckel, un alt reprezentant al
grupului “Die Bru�
cke”.
La fel ca arti;tii din grupul “Die Brucke”, temele lui
Fodor sunt luate din lumea banal[, de zi cu zi, muncitori,
colectivi;ti, iar peisajele din `mprejurimi, `ns[ el face un
pas `nainte, spre expresionismul abstract de la mijocul
secolului ’20.
~n ultima parte a vie\ii, spre 1980, renun\[ la verva
cromatic[, lucr[rile sale sunt dominate de culori `nchise,
sumbre, ca ;i c]nd ;i-ar fi presim\it sf]r;itul.
R[s[ritul, miezul zilei, c]nd soarele face s[ explodeze
floarea soarelui, una dintre cele mai tulbur[toare lucr[ri,
apoi amurgul, `nserarea, noaptea, toate reprezentate `n
culorile aferente unei vie\i, nu f[r[ intense tr[iri existen
\ialiste, tensionate, terminate brusc, `ntr-un negru de
nep[truns. Ca `n tripticul “V]rstele Zilei”.
Aceast[ prim[ expozi\ie, vernisat[ cu prilejul Zilelor
Partium, curator Oana P[curar, organizator istoricul Socs
Peter, este un prim pas spre re-descoperirea unui artist `n
toat[ puterea cuv]ntului, stins, din p[cate, cu mult `nainte
de-;i `mplini opera.

Retrospectiva Fodor Kalman
Organizat[ `n sala de expozi\ii de la Casa
Me;te;ugarilor, expozi\ia restrospectiv[ Fodor Kalman
cuprinde `n jur de 20 de lucr[ri. Din p[cate, din cauza
pandemiei de coronavirus, expozi\ia nu poate fi vizitat[
`n condi\ii normale. Va fi inaugurat[ online.
Ca ;i `n cazul lui Aurel Popp, al c[rui elev a fost, ;i
acest lucru se simte `n profunzimea lucr[rilor sale, opera
lui artistic[ nu are nevoie de dezideologizare. Ea rezist[
`n timp at]t prin tehnic[, c]t ;i prin tematic[. Ucenicul
Kalman `nv[\at lec\ia maestrului Aurel-bacsi< “natura este
cel mai bun profesor”.
Nu toate lucr[rile expus poart[ titluri. Unele dintre
ele au `nscrise titlurile pe spate, pe o etichet[ lipit[ de
p]nz[.
Fodor Kalman a `ncercat, la fel ca mul\i al\i arti;ti, s[;i salveze arta, f[c]nd compromisuri de suprafa\[,
accept]nd titlurile date lucr[rilor sale `n spiritul epocii,
pentru a trece de cenzura comunist[.
Peisajele lui sparg forma, artistul merge la esen\a
tuturor lucrurilor `n pictur[, `n pictura modern[<
culoarea.
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V]rstele zilei 1

V]rstele zilei 2

V]rstele zilei 3

Calea martirilor,
Satu Mare, mai 1944, 132/97 cm
Ciclul “Ororile fascismului”, Muzeul de Art[, Satu Mare

Din istoria comunei (reforma agrar[),
Livada, 1972
Ulei pe p]nz[, 110/135 cm
Ciclul “Autobiografie”
Muzeul de Art[, Satu Mare

Omagiu,
1973
ulei pe p]nz[
125/76
Muzeul de Art[
Satu Mare

Joc de prim[var[,
ulei pe p]nz[, 92/71 cm, Muzeul de Art[, Satu Mare

“Peisaj de la p[;unea mare”,
detaliu

Peisaj de la p[;unea mare cu panorama Oa;ului,
ulei pe p]nz[, 948/1005 cm
Muzeul de Art[, Satu Mare

Peisaj
ulei pe carton, colec\ie privat[
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