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D. Păcuraru
Vaccinații și nevaccinații

Localitate dup[ localitate, provincie dup[
provincie, \ar[ dup[ \ar[, lumea `ntreag[ este plin[
de vaccina\i ;i nevaccina\i nediferen\ia\i, amesteca\i.
Zeci, sute, mii, milioane, miliarde de indivizi, cu sau
f[r[ m[;ti, se intersecteaz[ peste tot, `n magazine, pe
str[zi, `n aeroporturi, `n autobuze, `n metrou, `n g[ri,
`n toate locurile publice, `n toate spa\iile comune
frecventate de o mul\ime de oameni.
~n cazul vaccin[rii nu s-a aplicat criteriul
egalit[\ii de ;anse. Mai degrab[ s-a mers pe clasicul
principiu marin[resc aplicat `n cazul naufragiului
unei nave< “`nt]i femeile ;i copiii!”. Excep\ie se pare
c[ s-a f[cut `n cazul Titanicului. Din p[cate `n
situa\ii-limit[ instinctul de supravie\uire pune
st[p]nire pe om ;i toate regulile sunt `nc[lcate.
Nu se aplic[ nici ordinul lui Napolean din Egipt
"Savan\ii ;i m[garii la mijloc!". Printre priorit[\i nu
se reg[sesc protejarea indivizilor speciali, savan\i,
arti;ti, scriitori, actori, muzicieni, premian\i,
olimpici, sportivi de performan\[ etc.
Sunt ;i ei `nscri;i pe platforme ;i `;i a;teapt[
r]ndul. ~n mod paradoxal, nu au prioritate la b[gatul
acului `n um[r, a injec\iei salvatoare, nici cei cu
pensii speciale, sau persoanele pensionate la 40 ;i
ceva de ani, nici procurorii, nici judec[torii. Asta
`nseamn[ absolut[ egalitate de ;ans[ la via\[.
Supravie\uie;te cine are noroc.
Dac[ `mpotriva restric\iilor au avut loc proteste
de o rar[ violen\[, iat[ c[ `mpotriva priorit[\ii la
vaccinare stabilit[ de fiecare \ar[ nu se revolt[
nimeni. Au prioritate persoanele considerate mai
vulnerabile, persoanele `n v]rst[, personalul medical,
cadrele didactice, indivizii care, datorit[ ocupa\iei,
vin `n contact cu mai multe persoane.
Asta s[ fie oare prima ac\iune la nivel planetar
`n care nu au contat banii? Oric]\i bani au unii nu
pot trece peste r]nd. Probabil a;a este ;i la poarta
raiului. ~n iad sunt arunca\i la gr[mad[, vaccina\i ;i
nevaccina\i, feseni;ti ;i anti-feseni;ti, dup[ regali;ti
;i anti-regali;ti, dup[ comuni;ti ;i anti-comuni;ti,
dup[ pesedi;ti ;i #rezi;ti etc. etc.
Omul va `nv[\a ceva din aceast[ mare `ncercare
la care `i este supus[ specia? Va deveni pandemia un
punct de referin\[ istoric[ precum r[zboaiele

mondiale, pe sisteme de sorginte fascist[ sau
comunist[?
S[ zicem c[ omul va `nv[\a exact ceea ce a
`nv[\at `n urma primului carnagiu mondial, urmat
la 20 de ani de urm[torul carnagiu ;i mai mondial.
:i primul ;i ultimul, au schimbat configura\ia lumii.
Ce va schimba pandemia? Individul poate trage
anumite concluzii, dar specia va r[m]ne egal[ cu
sine. Ce au `nv[\at politicienii de duzin[, "baronii
locali", ahtia\ii dup[ putere, populi;tii, suverani;tii,
dup[ aproape o jum[tate de secol de dictatur[
comunist[? M[ `ntreb dac[ vaccinarea nu ar fi
trebuit s[ `nceap[ cu ace;tia. Pentru c[ ei sunt cei
care nu respect[ regulile. Ei nu poart[ m[;ti, ei
continu[ s[ ignore toate m[surile impuse de guvern.
Extrem de nuan\at[, ascuns[ dup[ slogane,
func\ia coercitiv[ a clasei politice `n democra\ie este
mai pu\in vizibil[ `n pandemie.
Rolul politicienilor a fost luat de speciali;ti, de
imunologi, de virusologi, asistenta medical[ devine
eroin[, iar medicul devine mai popular dec]t
politicianul.
Dac[ p]n[ acum departajarea social[ se f[cea
dup[ ocupa\ii, dup[ rolul individului `n societate,
iat[ c[ pandemia a generat o nou[ diviziune social[,
a vaccina\ilor ;i nevaccina\ilor.
Imediat dup[ `nceperea vaccin[rii `n Statele
Unite popula\ia de culoare `;i exprima `ngrijorarea
c[ albii vor avea prioritate la vaccin. Nu se confirm[
nelini;tea lor.
Indiferent de modul `n care se desf[;oar[
vaccinarea popula\iei un lucru este sigur< niciodat[
de la revolu\ia francez[ de acum 232 de ani nu s-a
aplicat cu mai mare sfin\enie deviza "Libertate,
egalitate, fraternitate". To\i sunt liberi s[ se infecteze,
to\i sunt trata\i egal. Covid 19 a repus fraternitatea
la locul cuvenit de drept, prin na;tere ;i acum iat[,
prin moarte.
O vreme oamenilor cu p[rul ro;u le era
interziz[ ocuparea unei func\ii publice. Femeile cu
ochi alba;tri nu erau primite `n bordeluri.
Am prieteni care s-au vaccinat ;i prieteni care
nu s-au vaccinat. Partea cui s[ o \in? Poate c[ pe c]nd
apar aceste r]nduri, deja ;i eu, nevaccinatul, voi fi
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deja vaccinat. Poetul Ion Mure;an s-a vaccinat
tocmai la L[pu;, `n satul lui Grigore Le;e. Al\ii, mai
discre\i, au p[strat secretul. Nu au dezv[luit locul `n
care s-au vaccinat. Mai mult, exist[ unii care s-au
vaccinat, dar p[streaz[ secretul cu sfin\enie. Al\ii,
dimpotriv[, nu s-au vaccinat, dar se dau vaccina\i.
C]nd am auzit prima oar[ de Rapel, am crezut
c[ este vorba despre o persoan[, una foarte
important[, despre care vorbe;te toat[ lumea. Asta
se `nt]mpl[ c]nd n-ai pagin[ de facebook. Habar nai ce se `nt]mpl[ `n jurul t[u.
Un prieten, actor de stand up, m-a rugat s[-i
"v]nd" ni;te poante despre vaccina\i ;i
nevaccina\i. Nemul\umit c[ nu reu;esc s[ scriu pe
un ton c]t mai b[;c[lios despre vaccina\i ;i
nevaccina\i, despre aceast[ nou[ realitate, neb[nuit[
p]n[ la apari\ia Covid 19, care genereaz[ o nou[
departajare social-sanitar[ `ntre p[m]nteni,
vaccina\i ;i nevaccina\i, am renun\at la tem[,
c[ut]nd ceva mai serios. Am a;teptat, am tot a;teptat
;i cum nu am g[sit niciun subiect demn de a fi pus
`n capul revistei Poesis, am decis s[ renun\ la rubric[.
Nu am clas[ de editorialist al unei reviste de cultur[.
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slava / Ca ;i un vis, ca spuma undei. / Sus `n cetatea,
la Suceava, / Eu zic< Sic transit gloria mundi!"
Poet, prozator, critic, autor de manuale ;colare
bine f[cute, de care copiii din Republica Moldova
aveau strict[ nevoie, Nicolae Dabija a fost unul
dintre cei mai importan\i scriitori nu doar din
Moldova de peste Prut. Este un scriitor complet care
face cinste literaturii rom]ne. C]nd scrii despre un
scriitor care nu mai tr[ie;te dec]t prin c[r\ile lui,
scrii, de fapt, despre to\i scriitori, despre tagma,
despre `ntreaga breasl[ scriitoriceasc[.
De exemplu dup[ ce m-a anun\at Nichita
Danilov c[ Nicolae Dabija a fost r[pus de Covid, am
dorit la r]ndul meu s[ anun\ al\i prieteni scriitori. Lam sunat pe Gheorghe P]rja, din Baia Mare.
:tiindu-l un bun ;i apropiat prieten al scriitorilor
moldoveni. Poetul P]rja se chinuia deja s[ scrie un
text despre Nicolae Dabija.
Sunt singur c[ `n acea zi fatidic[ de 12 martie
mul\i scriitori rom]ni scriau, discutau, memorau
`nt]mpl[ri cu cel disp[rut `n mod nea;teptat.
Nu ;tiu de ce, `ncerc]nd s[ scriu despre "domnul
Dabija" `mi venea `n minte figura altui mare scriitor
din Republica Moldova, Grigore Vieru. La ultima
noastr[ `nt]lnire, se `nt]mpla la Satu Mare, `n
cafeneaua Poesis, marelui poet nu-i venea s[ mai
plece. Parc[ sim\ea c[ este ultima oar[ c]nd ne mai
vedem. Mi-a d[ruit un pix ;i o sticlu\[ de votc[. Eu
i-am dat, la schimb, o iconi\[ ;i o sticl[ de p[linc[.
Astfel de "trocuri" au mai avut loc, dar despre
acesta `mi aduc aminte datorit[ altei `nt]mpl[ri. ~ntro iarn[, particip]nd la zilele Eminescu de la Ipote;ti,
am v[zut pe marginea drumului un m[ce; plin de
fructe ro;ii care str[luceau pe albul z[pezii. Am vrut
s[ rup c]teva ;i s[ le duc poe\ilor prezen\i la Ipote;ti.
~ncerc]nd s[ rup crengu\ele de m[ce;, m-am zg]riat.
Aveam `ns[ un dezifectant `n bordul ma;inii< sticlu\a
de votc[ primit[ de la Grigore Vieru.
Lucrurile, `n cazul scriitorilor, se leag[ parc[
altfel. Parc[ ar fi fructele aceluia;i copac. Cum
spunea un poet, c]nd `nflore;te cire;ul la Chi;in[u,
se simte mireasma `n Maramure;. Nicolae Dabija o
spunea ;i mai frumos< "~n Taim]r, cu-o sanie cu reni/
acolo unde p]n' ;i vara v]scole;te-/ dat-am de un sat
de moldoveni/ ce uitaser[ - s[racii - rom]ne;te."
Odat[ cu dispari\ia poetului Nicolae Dabija
literatura rom]neasc[ r[m]ne f[r[ una dintre cele
mai puternice voci care au contribuit la rena;terea
culturii rom]ne;ti dincolo de grani\ele nefire;ti
trasate de o istorie vitreg[ `ntre rom]nii de dincoace
;i de dincolo de Prut.
Se poate scrie la modul b[;c[lios despre
Covid19? Iat[ c[ nu se poate. Realitatea vine peste
noi ;i ne arunc[, f[r[ nicio diferen\iere, `n bra\ele
mor\ii.

***
Cum n-am pagin[ de facebook, iar e-mailurile
le cercetez destul de rar, nesistematic, ve;tile
importante le primesc prin telefon, de la prieteni.
A;a se face c[ nu am ;tiut c[ Nicolae Dabija,
scriitorul din Moldova, a fost r[pus de nenorocitul
acesta de Covid 19, `n noaptea de 12 martie p]n[ nu
am primit un telefon de la scriitorul din Ia;i, Nichita
Danilov.
Comunitatea scriitorilor este relativ mic[ ;i ne
cunoa;tem personal aproape to\i. Pe Nicolae Dabija
`l cuno;team din scris pe vremea c]nd, la sf]r;itul
anilor ’80, la Chi;in[u ap[rea cea mai curajoas[
revist[ literar[ `n limba rom]n[, "Literatura ;i Arta",
publica\ie care profita din plin de perestroika lui
Gorbaciov ;i publica materiale curajoase, texte
literare care `n Rom]nia acelor ani erau
"nepublicabile". Faima revistei se datoreaz[ `n bun[
parte redactorului-;ef, nimeni altul dec]t Nicolae
Dabija.
L-am cunoscut personal la prima mea vizit[ la
Chi;in[u, `mpreun[ cu poetul Ioan Nistor. Devenise
parlamentar `n Parlamentul Moldovei, al[turi de al\i
scriitori moldoveni. Am participat la ridicarea de pe
soclu a statuii lui Lenin din Chi;in[u.
~mi pl[cea s[-i spun "domnul Dabija", nu
Nicolae. Un nume voievodal, drag poe\ilor mai cu
seam[ datorit[ poeziei lui Eminescu "Umbra lui
Istrate Dabija-voievod" din care, `n anumite
momente, poe\ii recitau "Cum trece-n lume toat[
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Miruna Mure;an

Austria
cum turnul meu de veghe
din care totul pare că se vede altfel
pare o închisoare a propriei imaginaţii
care mă osândeşte la o dimensiune-a neuitării
trecându-mă de uşa-nchisă-a unui timp à contre-coeur
de care nu mai pot să mă desprind
în turnul meu unde nu am nevoie de nimic
doar de poemul obosit pe care-l port
cum pe un prunc bătrân la sân
până în ieslea discursivă a misterului zidit
într-un abis care-l împarte cu un cariu incomod
cum într-un pod al veşniciei care-nvie
prin clipele-nvechite drumul înapoi
de care nu mai pot să mă desprind
prin umbra uşii-nchise mereu à contre-coeur
ce pune-n paranteză fiecare clipă
prin bezna discursivă de final
smulgând încet realul din real
prin pruncul obosit pe care-l port la sân

printr-un reflex al unui duh de nicăieri

prin care trece-un timp fără cuvinte

mă aşez uneori între spaima de haos
şi scrumul alegoric al unei zile de ieri

de care nu mai pot să mă desprind
doar să mă tem de moartea care le ascunde

uitată de cealaltă parte a timpului

în leagănul crescut din ochiul unui nuc
ascuns în scoarţa cerebrală-a altui nuc

acolo unde liniştea seamănă cu o ghilotină
în care îmi pot prinde scrisul oricând

pe care-l roade-un cariu la fel de incomod

prin alfabetul plăpând al lunii februarie

cum într-un pod al veşniciei cutreierat de frig

sau prin târziul unor neîncepute poveşti

ce pare-ntotdeauna un câştig

al căror sens se pierde încet în poem
prin pactul ironic al nopţii cu ziua de ieri

între ceva ce am pierdut şi altceva ce ar mai fi

dintr-un simplu reflex al ideii de lacrimă

prin chiar poemul martor de trăit

sau de ghilotină în care mi-aş putea prinde visul
în odaia goală unde nu mai e nimeni
să aprindă provizoriu pentru mine o candelă
5

Poesis

Poesis

POEMUL CONTEMPORAN

dintr-o nevoie orbitoare de plâns
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jertfindu-i zadarului jocul luminii de-a umbra
care-mi şopteşte că nimicul e o provocatoare ispită
a morţii care încearcă să-mi intre în voie

sau poate de scris prin căderea în patimă
în privirea lacomă al unui alt asfinţit

atunci când aflată la o tristeţe distanţă de mine
pare fascinată de riscul unei tăceri premature

despre care cred că am (mai) povestit

a cuvintelor care se zbat între rime tot mai puţine
sub o mască a lumii nefirească şi incomodă
care pare la modă între atâtea-ndoieli şi mii de dezastre

cine mai ţine oare minte hotarele inimii
răsfăţate îndelung de amurg

fără să-i lase luminii dreptul la replică
încât urmaşii seminţiei lui David
să poată (încă) povesti nepătrunsul poruncilor

încât o bucurie în plus ar putea să o coste
chiar scepticismul meu provocator şi cumva posesiv

schiţând vindecări prin răstignirea luminii
a cărei destinaţie e-ntotdeauna absenţa duratei

care mă ţine ostatică unui duh confesiv
al morţii care încearcă să-mi intre-n odaie

sau cine mai ţine oare minte o graniţă
a nopţii uşor demodată

jertfindu-i zadarului jocul (cu mine) de-a umbra

pe al cărei schelet uitasem cândva câteva stihuri

încât nevoia mea de linişte de care-aminteam

ţesute-n acord cu dreptul (meu) la aducere-aminte
de David poetul care împarte cu mine o pagină goală

devine un simplu pretext sau un preambul la uitare
fiindu-mi cu mult mai uşor atunci să exclam

(prin subteranele necuprinse ale memoriei cerului)
(mişcându-mă haotic în braţele timpului)
în piaţa plină de candoare a unui ev minimalist
că evul (deloc) eroic în care altădată visam
la doar o tristeţe distanţă de lume
sacrifică fără să vrea bucuria zilei de mâine

pe al cărui schelet aş putea (încă) să exist/rezist
prin lumina împărţită de-un felinar în psalmi
(într-un mod deloc egoist)

căreia i-ar fi extrem de greu să mă afle
între atâtea-ndoieli şi mii de dezastre

a căror destinaţie e absenţa duratei
la graniţa uşor demodată a nopţii

încât se va gândi mult şi bine
dacă e cazul să-şi mai piardă vremea cu mine

într-o privire aproape inutilă-a neputinţei
seminţiei lui David

atunci când printr-un faustic joc îmi va-mpleti
în locul mamei părul

care macină mai departe nepătrunsul poruncilor
ascunzând între mine şi cer un bocet etern
al morţii care poate plânge dar poate şi muri

fără ca prin ele să vindece timpul
pe care cine-l mai ţine oare minte de-atunci

încât mi-aş putea-o aminti într-o zi
când sub coaja destrămată-a nimicului
clipa va arde de nerăbdare să-şi mai piardă vremea cu
mine

lumina coboară în fiecare detaliu al unei iluzii
prin iarba care se prinde de pleoapele cerului

prin cuvintele cu răsuflarea taiată

întorcând nostalgia lumii-ntr-un punct
pe care nu uit niciodată să-l pun
atunci când timpul se frânge în colţul memoriei

a căror odisee încă mă poartă
la poarta unor fastuoase ruine
prin lumina care se frânge în colţul memoriei

fără a-i lăsa gloriei dreptul la replică
fără a-i lăsa gloriei dreptul la replică
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îngăduind trezvia inevitabilă-a umbrelor
prin ușa-ntredeschisă a unui hohot zadarnic

care părstrează în locul altor podoabe
doar scârțâitul tăcerii între ziuă și noapte

clipa vestește căderea în uitare-a cuvintelor
printr-un extaz interior deloc carnal

prin sufletul meu deloc glorios și aproape fictiv

Poesis

sălbăticit în cele din urmă de atâta absență
desăvârșind un plâns nesofisticat și aproape banal
căreia în lupta cu timpul pare că-i sunt de folos
prin protocolul unei tristeți ancestrale
cu o lacrimă așezată între streașina casei și cer
de îngeri boemi care decojesc între pagini

printr-un ecou de nicăieri ușor contemplativ

sufletul meu deloc glorios și aproape fictiv

încât nu mai știu ce vrea Dumnezeu de la mine
atunci când îmi uită fără nici un motiv

care poartă cu sine starea luminii de grație

miresmele dulci ale morții pe trup

căreia în lupta cu timpul pare că-i sunt de folos

printr-un triumf al lacrimii pe coridoarele tainei

(prin spovedania unei păsări rătăcite)

unde carnea limpezită de cer a cuvintelor
îngăduie trezvia inevitabilă-a umbrelor

încât nu știu nici acum ce vrea Dumnezeu de la mine
atunci când trece și duhul bătrâneții-n contul meu

prin protocolul aceleiași tristeți ancestrale
cu lumina așezată între streașina casei și cer

prin aceeași poveste cu gust de septembrie
căreia în lupta cu timpul pare că-i sunt de folos

de îngeri boemi care decojesc dintr-un singur motiv

cum și zilei de mâine ascunsă în ziua de ieri

sufletul meu deloc glorios și aproape fictiv

de aceiași îngeri boemi învăluiți în mister
încât nimic definitiv nu s-ar putea întâmpla
în carnea limpezită de dor a cuvintelor

(din volumul in pregatire, „Aproapele meu Dumnezeu”)
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Sandrino Gavriloaia

Mesia

Bestiar
(Durme, Hermoza Donzella...)

Stă răsădit răsadul
în pântecul seminţei…
Din oul
unde-şi visează zborul,
un gălbenuş în cuib
se zbate:
tremură,
tace,
ticăie,
cuminte...

Iele,
năluci
şi duhuri
ne cheamă,
rotind ca vulturii,
hoitari peste cântările înalte:
solzi, oase, molari și pene
se topesc în creta moale,
dorm calcarele morții,
dospind păcuri puturoase z
din osânza de om

Ca un scuipat,
un embrion e dat afară:
ce-a fost
o să mai fie
smuls
şi ce va fi
a fost!

dragoni,
balauri
și demoni,
își strigă
începutul
de eră furioasă.

Din cele întâmplate,
totul stă scris
aici,
în carte.

Timpul
înghite profeții,
jivine noi
mănâncă
idolii uitării.

Romanța unei nopți cu lună

Se-nalţă, sărată,
sudoarea pământului
şi picură rară
în mări.

Singur,
eu,
cu întunericul albastru
şi din ce în ce mai concentric,
ca pe vremea marilor poeţi.

Apa stinge lutul.
Praf se ridică
şi se așterne
în paradis...

Pierdută eşti, făptură,
inel fără piatră,
în lumina troienită
sub fereastră.

Aceeași zi,
același paradis.
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Iacob

Barocco

Trup cu gând
şi gând din trup
se-mpreună
în acest cuvânt.

Sub steaua
năruindu-şi
raza
spre alte
stinse astre,

Curg
seminţele
fierbinţi.

târziu,
clipește
fotonul
pierdut
de începuturi.

Carnea vrea carne,
larva caută vierme,
dar duhul stă
mut
să iasă
peste toate.
Făcut eşti, Doamne,
numai din tăcere!

Din clipa îngustă,
nisipul curge
prins
în coaja
de lumină rotundă.
Precum
un sâmbure quantic
în pulpa de calcit,
captiv stă
timpul
ce-și roade,
ombilicul tainic,
de sidef.

Deopotrivă
Copilărie în amurg
şi asfinţit născut din zorii altei lumi,
moşneagul ce-o să crească
ascunde-n sinea-i
pruncul morţii.
Trecut şi viitor,
deopotrivă zac
în datina
lumească.

Spirala
Mereu
am fost ce sunt:

Te naşti?: mă scutur!
Şi bun,
şi rău,
un spectator crezîndu-se actor,
muritul viu şi viaţa moartă
deopotrivă,
ne așteaptă…

prezentul doarme în trecut
şi visul rămâne amintire
val după val,
din zi, în noapte,
tăcerea soarbe şoapte:
să ies?
să plec??
să urc??!

Cuvântul
şi
fără-de-cuvântul
ne dezghioacă
din haos
în necuprinsa viață.

Dar unde!?
Ne zbatem
ca niște fire smulse de nisip
acolo unde totul se află-n toate.

9
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Un gând
e amintirea stinsă
din străbuni.
Iubirile
se-ntorc în prunci,
părinții
se potolesc trăiţi,
dar într-o altă viaţă.

martie 2021

Aripile se fac plămâni,
ombilicul gândului
prinde rădăcini,
ascunse înapoi,
spre începuturi.”

Colind

Ninsorile

eu
urc
în raza
de dorinţă

În ochii tăi
ca din icoane
se scuturau tăcerile Golgotei,
stingîndu-se
în tăuri negre, fără mâl.

ca un cristal
pulsându-şi clipa,
de sub copacii fără frunze
îmi pierd căldura de făptură,
un om șoptind, din colb, la stele...

Învins la pieptul tău
stă leşul,
nechezîndu-şi sufletul
fuior
la stele.
Sub lespedea apocalipsei,
cearcăne albe,
mărunte,
lipite
de maluri.

Exil
Ploaia şovăia,
întoarsă
din somn.

Înapoi

Facerea scutură din aripi,
rana din frunze
nu doare...,
nu plânge...,
nu ţipă…!

Mai doarme gândul
deschis ca un abis
în mine?
Sau a căzut
demult,
din nerostire?!

Alunecă tăcerea printre cuvinte
pînă la tigvele merelor
exilate
în copilărie
(prin iarbă, se strecoară, ud, un şarpe).

(Strivit de pleoape,
zace umed,
pe hârtie…)
Năvodul clipei trage greu
din veghea nopţii
orbecăind spre ţărm,
doar crezul coboară
în adâncuri:

Pescarul
Din gură moartă de aed
sub vâsle,
curge de mătase, valul.

“Pădure prinsă-n sâmburul tare,
așteaptă sufletul blajin,
precum e pruncul
dinaintea facerii din carne.

Spre steaua de la mal
homerul urcă
licărind din undă
cu luna prinsă
în năvodul nopții.

Respiră sângele matern
şi fâlfâie din branhiile străbune.
10
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La țărm

Mărul tristeții

Din tine
mă-ntorc în tine,
împovărat
de necuprinse
gânduri

Plouă
cu suspine mărunte,
negre și moi,
de omăt
ud.
Urc muntele
pe cărarea genomului,
cu toată mâhnirea acestei
aspre seminţii.

“Primeşte-ne!
Prea strâmt mi-e șanțul,
prea-ngustă teama,
la mal, mă scutur slut:
pulberi din stele
şi ce rămâne...,
restul,
neştiutul...!”

Trup între ape,
sângele meu târâtor,
mă-mbie
cu mărul tristeţii
să cobor,
să cunosc
și să curg
din strămoşi
în urmaşi.

Seară

Picură mărunt,
aici, sub pomul vieţii...
cu aminoacizi, proteine, enzime,
tristă celulă cu coadă de șarpe,
plouă cu sânge.

Sub pas
dospit din seară,
apune mierea,
roind
dintr-un salcâm de ceară.
În ambra moale,
şoapte și taine se cuibăresc
foșnind împovărata clipă.
Din firul tors al nopţii
țesută e cortina
ce cade peste
gros...
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Marcel Mure;eanu
spălat de lacrimile razelor-lăcustă
trecute prin vitraliile de la ferestrele
templelor netrecătoare.
Ea are un tron pe pământ, unul în cer
şi altul în întunericul dintâi.
Toţi arhonţii şi toate puterile o slăvesc,
se feresc să-i iasă în cale,
ştiind-o neiertătoare şi surdă.
O aberaţie e tortura celor neprihăniţi
asupra păcătoşilor stranii.
Modul său de a se mişca
este zborul!

Abia-abia
Întind palma. E goală.
Mai întind palma.
O monedă de aur
sclipește în largul ei!
Mai întind palma.
O pasăre cu pui
cuibărește în valea ei.
Vezi ce înseamnă
să fii darnic
și iubitor!
mă trezește duhul
corolelor cu o șuviță
din fumul său.

Stâlpi;ori – 2020
poetei Carmelia Leonte

Târziul

1
Lumea fără tine
va fi mai tristă
lumea fără mine
va fi mai tristă
cel mai mult
spaţiu din Univers
îl ocupă Tristeţea,
tăcuta, perla
cu şapte învelişuri
de sub care puterea ei
străbate până la noi.
2
Tu eşti acolo, la ţărm de mare,
eu sunt aici, într-o grădină sălbatică.
între noi aleargă melcul luminii!
3
Un câine flămând
linge sângele gladiatorului
din arenă. Roma e în delir!
Pe cer trece norul împăratului
Nero din Cetatea Eternă.
4
Mi-e dor de tine, de aceea
pe care n-am întâlnit-o încă,
aşa cum mi-e dor
de dealurile însorite, cu vii,
ale Toscanei dintr-o memorie
prigonită.
5
Nefericit cel care
nu moare
de moartea lui!

O lumânare pierdută
colindă lumea, de la casă la casă,
de la om la om.
Nu eşti a mea, nu eşti a mea
zic oamenii şi în întunericul lor
se ascund.
Într-un târziu vine vântul!
A mea eşti, te-am pierdut pe un ţărm!
Dar lumânarea nu s-a dus la el
decât atât cât să-i vadă faţa
sfârtecată de grindina verii.
Apoi şi-a adus aminte a cui este
şi a rostit un cuvânt neînţeles.

Un text montat greşit
Ştiţi voi ce înseamnă o aberaţie?
Ea este un diamant neşlefuit
căruia îi auzi inima cum bate!
Când e lăsată pe mâna copiilor
le arde faţa ca vitriolul
şi udă tufişurile poeţilor născuţi prematur.
O aberaţie se naşte din seninul cel mai pur,
din muzica desăvârşită a unei scântei,
din oprirea bruscă a unei galaxii
gata să calce o stea pitică!
O aberaţie este un altar
pe care nu s-a făcut niciun sacrificiu
12
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Petru\ P]rvescu
căderea inversă
motto: „…am ajuns într-un loc unde lumina e mută ” (Dante)
de şapte ori a stat soarele-n loc acolo
deasupra seminţelor
creierul meu o sărbătoare de patimi
rând pe rând ajungeam până la ghidon
până la pedale
trosnea pielea moale subţire întoarsă
pe trupul ei mândru gelatinos
râuri de sudoare mestecau cilindri
între picioare
nervos
scăpam din labă pedala dar nu mă lăsam
înaintam cu râvnă aproape curios
era însă uliţa strâmtă
şi prea adânci malurile albe rotunde
cel puţin aşa mi se părea când eram deasupra
călare pe situaţie

auzeam târziu până la cumpănă rădăcina fântânii
până către poale
cum bilele mici şi rotunde cădeau
una
câte una
direct în ţărână

acolo se sfârşea abrupt totul
desigur gândeam
se întâmpla ceva
despre care eu nu ştiam pe atunci mai nimic
bănuiam aşa vag absolut din născare
mă ridicam ruşinat în fund în genunchi în picioare
prindeam din nou coarnele ei mari nichelate
cu putere
ca pe un ham şi i z b e a m

cercuri în valuri tremura aerul tare gustos
podoabă ruinelor soarele băţ
a naibii situaţie
încurcată
păgână
împinge băăăăăăăăăăăă
strigau flăcăii de pe marginea şanţului
împingeeE eeeeeeeeeeee şi-o să m e a r g ă

firişoare scurte roşii
ciripind
alergau voioase prin venele moi
întreaga pădure venea rostogol în galop peste noi
muşchii solizi căutau frenetic teaca umbroasă
roata ei toată franjuri dinţată pe margine
spiţele lanţul gâfâiau
rotindu-se-n gol

cădeaM inverS
mă trezeam târziu
într-un gol enorm măreţ
şi împreună cu mine roata cilindru oglinda
bilele lanţul gros de abanos murdar de vaselină
şi ea peste mine
călare

doamne
pe valea vezii la deal dincoace de piteşti
în amiaza meşteşugului
ce sărbătoare

degeaba
printre spiţele tari uleioase mergând înapoi
se vedea cerul negru deasupra ca smoala
şi stele verzi
mici
s t r ă l u c i t o a r e!..

cu dăltiţe de aur şi cosoare de os
cum scobeau lingurarii în trupul ei tânăr propriul lor
chip
trosc
13
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George Vulturescu
Irina Petra; - EMINESCU `nceputul continuu
O re-editare sau o re-scriere?

dar păstrează lapidaritatea unor judecăți despre “undă”
(la Eminescu) și despre “rază” (la Macedonski) care
merită scoase în evidență: astfel, la Eminescu, autoarea
insistă asupra unui “recurs la morfologia undei - adică
la ceva care vine de niciunde și se îndreaptă
spre nicăieri/.../cucerind noi teritorii prin efortul
simultan al spațiului și al timpului, din aproape în
aproape, eliberându-se de chiar sursa inițială” (p. 60),
iar la Macedonski autoarea păstrează ca o caracteristică
principală “raza” - care va “defini viziunea poetică
macedonskiană” pentru că “are origine clară și o rigoare
rece a manifestării”. “Judecata” finală a autoarei este
pertinentă: raza “nu poate scânteia în afară”, precum la
Eminescu, ci, ea, va respecta doar circumferința “creată
în întregime pentru ea” (p. 61)

Irina Petraș reia “după 31 de ani” un studiu despre
Mihai Eminescu (Un veac de nemurire Mihai
Eminescu Veronica Micle Ion Creangă, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca,1989) cu “revizuiri și adăugiri”, cu
“fragmente” despre Eminescu pe care le-a scris “de-a
lungul a trei decenii” (p. 4). Studiu de acum, intitulat
“Eminescu începutul continuu” (Ed. Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021, coperta fiind semnată,
la ambele ediții de aceeași mână, dăruită cu har, a Laurei
Poantă) se dorește, în final, o “schiță de portret”.
Urmărind, în paralel, cele două volume distanțate în
timp, e profitabil să vezi procesul de devoțiune pentru
temă, tușele și diferențele ,cristalizările și adaosurile și,
pe alocuri, chiar re-facerea “portretului” spre care tinde,
dintru început, autoarea.
E un laborator de ezitări, îndârjire, persuasiune,
dorință fățișă de a “scutura colbul” de pe bătătoritele
pagini, re-formulări (pe linia unor noțiuni deja impuse
în spațiul critic de autoare - precum “romantitate”,
“obsesie noomorfică”, “muritudine”, “trionticitatea
persoanei”) prin sintetizare și limpiditate. Textul literar
- scrie autoarea -, acest “discurs care nu consumă
cuvintele”, ci le infinitiplică prin deschiderea spre
posibile interpretări, este unul care “așteaptă”, își
așteaptă lectura, dar “lectura nu rezolvă opera, ci o pune
în ecuație personală, de fertilă tensiune...” (p.6). Și
“recitirea” (după 31 de ani) e fertilă - provoacă
“tensiune” - nu numai în “raport de dorință” (R.
Barthes), ci și în raport cu ce s-a scris, între timp,
încercându-se, mereu, acea “deznădejde” a
contemporanilor de “a nu putea coincide cu ficțiunea
poetului” (Vladimir Streinu).
Astfel, textul scris de Irina Petraș în 1989,
rezonează, are imbricări și radianțe la cărți apărute, și
adăugate precum straturile pe bulgărele de zăpadă, de
prin 2002 (Ilina Grigori, Tudor Cătineanu), de prin 2003
(Aurel Pantea, Rodica Marian) sau 2005 (Cătălin Ghiță,
Călin Teutișan), 2017 (Constantin Cubleșan) până la
un text de dialog dintre Corin Braga - C. Presură din nr.
1, Steaua...2021! Că e o ...re-scriere, până în ultima
clipă, a textului inițial, ne arată și schimbările/ ordinea
unor capitole și re-formularea lor (de exemplu: cap.
“Veronica Micle - destin și poezie”, pp. 96-107 în
volumul din 1989 - devine acum parte în textul despre
poezia eminesciană al recentului volum subintitulat
“Codul erotic eminescian”, pp. 122-137) schimbânduse unghiul de vedere asupra lor.
Sau - la referințele din subtitlul “Eminescu Macedonski” (pp. 54-56, în vol. inițial) sunt reduse la
două paragrafe în paginile recentului studiu (pp.60-61),

Arc - între “începutul” și “sfârșitul” continuu
Într-o antiteză cu titlul-marcă al lui Ion Caraion
(“Bacovia sfârșitul continuu, Ed. C. R., 1977), Irina
Petraș ridică, parcă, un “gând” eminescian “sprijinit din
arc în arc” - “începutul continuu”. Nu e ceea ce s-ar
numi “provocare”, cât o ștachetă pe care și-o impune
singură - titlul e conținut în chiar volumul din 1989 “Să citești, să re-citești clasicii înseamnă să te situezi
într-un început continuu”. În viziunea autoarei, lectura,
e o “aventură a cunoașterii” care “se întâmplă pe un
drum bătătorit... Simțurile cititorului intră în alertă
pregătite să prindă nuanța inedită...” (p. 16).
Așadar, criticul alege provocare “plus cunoașterii”,
atât a operei poetului cât și a interpretărilor ei. Ce
câștigă opera eminesciană din acest unghi, al unui
început continuu, ne putem întreba. Dar dacă suntem
atenți la “magul/cugetătorul” din versurile lui Eminescu
care grămădește lumea “într-un singur semn” “sâmburul lumii” -,vom vedea că acel “punct de
mișcare” (Scrisoarea I) conține “în sine”, și începutul și
sfârșitul, “eterna pace” a contrariilor - “plantate într-un
atom”. Irina Petraș nu se îndepărtează de cugetarea lui
Eminescu, de acel “grăunte-uimit” (“Povestea
magului...”) care dă naștere și universului și omului,
deopotrivă (p. 44), pe care autoarea îl vede înscris întro “forță” care “se generează pe sine.
Un punct viu sortit să devină cerc” (citat după G.
Poulet, vezi pag. 44). Și de aici, putem vedea posibilă,
și profitabilă, relația dintre Eminescu-Bacovia (id. est
Petraș-Caraion), producătoare de sensuri noi, pentru
fiecare dintre cei doi poeți, purtători de foc “din esența
aceluiași foc însă diferit aprins de intensități inegale și
cu o distribuire legată de rigoarea sctructurilor”, cum
scrie, judicios, Ion Caraion. El spune că Bacovia “s-a
descoperit pe sine în Eminescu”, în acele “zone” în care
14
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găsim la Irina Petraș pagini care nu pot fi trecute cu
vederea (unele exemplificări sunt reluate în acest volum
din precedentul, “Limba stăpâna noastră” (vezi pag.
85-88), care rămân repere în critica eminescologiei.
Vom mai întâlni, așa cum am semnalat deja, și
noțiunile cu pecetea Irinei Petraș ,termeni care
“strujesc” mai profitabil coaja de pe unele sensuri,
repetate până la obsesiv. Astfel, “romanitatea” (care nu
exclude, bineînțeles, termenul “romantism”) are de
acoperit ne-limitarea și ne-sațul, insurecția spirituală și
voința exacerbată de explozie a centrului ființei,
deschiderea către tot într-o expansiune dureroasă a
“gândului activ”, dar și “capacitatea de a cataliza, și mai
ales, nevoia de expresie durabilă, impulsul creator” (p.
16).
Autoarea apropie sensurile “romanității ”, cu mult
curaj, de cele ale termenului “visceralism”, dat de
Marcel Moreau (tradus, adus în limba română cu o mare
devoțiune) lărgind și particularizând lirica lui Eminescu
, “romanticul târziu”, prin neliniște sa funciară și spiritul
său “insurecțional”: “Celebrul” eu “rămân ce-am fost /
Romantic” - poate fi receptat, subliniază autoarea “ca
dovadă a netei conșțiințe de sine. “Am fost” și “rămân”
sugerează atemporalitatea sau eternitatea unei condiții
(pag. 20). “Subteraneitatea gândirii viscerale, proprie
romanticului, ține mereu de durere în sensul unei
tensiuni violent întreținute” care-l apropie
de “dimensiunea plutonică” ,intuită de Ion Negoițescu,
prin acel cutremurător - “De-al meu propriu cânt
mistuit mă mântui”.
Pe această coardă, “mereu gata să se dezlănțuie, să
spargă și să cuprindă”, prin ek-stază, prin câteva trepte
care-i particularizează “tensiunile” versului: arcul,
cumpăna, cercul, coarda, care-i dau acces la
“singularitate” - acel “vârtej” în care poetul se închipuie
“față în față cu colapsul destinal al muritudinii” (p. 24).
Suntem, prin această implicare a “vieții individuale”
care “nu cunoaște altă ordine decât a conștiinței și altă
chemare decât a lucidității” (Mihail Sebastian) într-un
“pol cunoscător”, numit de autoare “obsesie
noomorfică” (După Camil Petrescu, căruia i-a dedicat
un studiu curpinzător - “Camil Petrescu, schițe pentru
un portret”, Ed. Demiurg, 1994), “cunoaștere noosică”,
“singura ca memorie” (p. 34).
Termenii “obsesiei noomorfice” cuprind, împacă,
balanța dintre “vocația filozofică” a poetului (Titu
Maiorescu, B. P. Hașdeu, L. Blaga, Mircea Eliade, C.
Noica) și “vizionarul bard” pentru care poezia nu e
“suferință”, ci “conștiința dramatică a ruperii acordului
dintre ființă și univers” (pp. 36-37).Pentru orice
cercetător a operei eminesciene aceste pagini, despre
“cronotopii fundamentali” ai universului eminescian (
cumpăna și unda) care “pun în ecuație poetică lumea”
și eludează “lumea ca nelume vestejind-o” (p. 44),
această obstinată “cunoaștere de sine hyperionică “cutremur al nervilor” (ms. 2255) - nu poate fi ocolită
decât în pierdere.
Fațetele “eu-lui multiplu, hyperionic” i-au sugerat
autoarei “relația eului eminescian cu lumea în termenii
trionticității persoanei” - Eu - ipseitatea, Tu- tuitatea,

el “seamănă apriori înaintașului său” (p. 463, ed. cit.).
Astfel că putem citi, în oglindă, “sfârșitul continuu” și
un “început continuu” ca rezultat al unei “tenebroase
căutări”, o “căutare în divorț cu ierarhiile lumii și ale
societății,” ierarhii ce intervin în zarea lor “ca ofensa și
ca damnarea” (p.11).
Paragraful “Eminescu - Bacovia” (pp. 48-50, din
primul volum) nu se mai regăsește aprofundat în
varianta aceasta din 2021, mai ales pe linia lui Ion
Apetroaie (“Eminescu și Bacovia”, 1978), care rămâne
necitat. Insist asupra acestor “diferențe”/ “adaosuri”
pentru a proba procesul continuu “de modelare și
interferență între operă și criticul literar” cu care
operează Irina Petraș: “Criticul, spune autoarea, se lasă
modelat, retrospectiv, de performanța operei pe care
tocmai a identificat-o ca Operă și modelează și el,
discret și prospectiv, preajma literară”. Pe scurt,
conchide autoarea, “literatura e vie, adică conservă
dreptul de a se răzgândi” (vezi - interviul cu Iolanda
Malamen, vol. V, “Scris și de scris”, integrat în vol.
“Divagări (in)utile viață și literatură”, Eikon, 2012,
p. 277). “Răzgândirile” Irinei Petraș nu sunt “rupturi”,
detașări de opinii, ci o deplasare spre un alt unghi care
restrânge cadrul pentru a accentua nuanțele.
Un “portret” la care să te întorci pentru a-ți reface
propria oglindire...
Care sunt aceste “linii” la care se întoarce,
continuu, adăugând, ștergând... Irina Petraș? Pot liniile
“retușa”, adăuga ceva la un portret, sau pot doar...
dezumbri portretul inițial? Se cunosc cazurile, aș zice
chinurile unor sculptori care își modelează lucrările
după cum știu că va cădea lumina și umbra în locurile
unde vor fi amplasate...Să detaliem această incidență a
căderii luminii asupra “schiței de portret” inițial la Irina
Petraș...
În primul rând avem un Eminescu al limbii,
ca “stăpână” a poetului, dar și ca “apartenență,
răspundere reciprocă, interdependență. Stare de veghe”
(p. 83). Despre “ambigenul” limbii și “feminitatea cu
nuanțe androgine” (p. 85) Irina Petraș scrie de mult
(vezi: “Limba stăpâna noastră Încercare asupra
feminității limbii române”, Ed. Casa Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, 1999), și cu exemplificări... eminesciene.
Astfel, ea ne asigură că la Eminescu avem, se manifestă
pregnant, o “androginizare a perspectivei poetice” (“În
orice om o lume-și face încercarea” etc.) motivând, în
nenumărate exemple, că limba, ca “stăpână”, “își ia în
seamă singură aceste ecouri și răsfrângeri, în numele
unui pattern ancestral...” (pag. 89).
E vorba despre o “feminitate a limbii” - după
frecvența femininelor, pe linia unui inventar făcut de
Luiza Seche (în “Lexicul artistic eminescian în lumină
statistică”/ Ed. Academiei, 1974) unde se numără 170
substantive “feminine”, 90 - “ambigene” și 40 “masculine”. Că poetul nostru și-a aflat bogăția lexicală
în “androginia” ambigenului românesc, că “materia”
aceasta este un semn al unui Eminescu “continuu”,
15

Poesis

CRITIC{ LITERAR{

martie 2021

încheiată mental, traducerea ei în cuvinte este actul
imaginat, actul realizării poetului în propria creație”,
care este un proces “copleșitor” și cere “credință” (p.
133). Mai reținem că autoarea nu citește în opoziție visul
de iubire - lume, nu îl așează sub semnul “deșertăciunii”
din umbra lui Schopenhauer, cât în opoziție cu un “rău
de lume ținând de structura sa interioară”, dezlipindu-l
de vechi clișee romantice pe Eminescu și lăsându-l în
sucul propriu pe care și-l oferă drept băutură.
Profunde sunt nuanțările despre “portretul fetei” în relație cu “îndrăgostitul”, “amantul” - contrastând
prin “exuberanță” și “imobilitatea contemplativreflexivă a tânărului” (p.128), dar Irina Petraș va citi
dintr-un unghi inedit “sublima senzualitate” și
“masculinitatea” din poezia “Ghazel” (mai rar
obiectivată de critică), în care descifrează “virilitatea în
plină agresiune ithyfalică” care răstălmăcește vechile
tablouri clasice, prin acea “alianță” efemeră dintre două
trupuri contopite în iubire: “Un corp am fost îngemănat
trăind o viață-obscură/ Demonic-dulce, amoros,
spasmotică, febrilă/.../Par-am trecut noi amândoi în
noaptea neființei,/ Ne-am sugrumat în sărutări, ne-am
omorât, copilă” (pp. 130-131).
Succesiunile basm - poveste de dragostegând filosofic sunt văzute în relația oximoronică a
“farmecului dureros” care proiectează “somnia”, ca pe
o condiție a introducerii “în arcanele Închipuirii” (N.
Balotă). Într-un fel, autoarea se atașează de acest punct
și prin acceptarea noțiunii de “instaurarea convenției”
(după Călin Teutișan- “Eros și reprezentare. Convenții
ale poeziei erotice românești”, Ed. Paralela 45, 2005),
care susține iubirea prin “gândirea proiectivă a
subiectului”.
Tot pe această cale, a lumii cunoscută prin vis, ca
“altă față a realității”, acea “materie neagră a universului
personal” (p. 139), autoarea abordează “fantasticul” din
proza poetului: “Personajele sale “închid ochii”, se
abandonează ochiului dinlăuntru și citesc într-un alfabet
inedit în fața căruia nu ezită” (p.139). Cuvintele poetului
- “sunt un fantast” (Nour, din “Geniu pustiu”) sunt
pentru autoare o cheie pentru o “privire endoscopică”
care efectuează “saltul la viziune” prin care poetul ia
distanță față de lumea cu datele ei reale “și le recompune
în tablouri cu ambiții vaste, în lumi deviate și autonome”
(p. 143). În fond, Irina Petraș respinge eticheta
“fantasticului” prin judecăți clare, prin accentuarea
necesității unei chei a “lecturii poetice” - “El își închise
ochii ca să viseze în libertate” (“Sărmanul Dionis”). Sau
mai concis: “Recuzita este a fantasticului, dar personajul
încetează a fi victima unor forțe oculte. Lui nu i se
întâmplă nimic în afara voinței sale, în afara minții sale”
(p. 147).
Prin astfel de judecăți, unele devenind concentrări
de aforism, studiul Irinei Petraș a deschis breșe
nebănuite în cercetarea textelor eminesciene, la care sa întors prin ani (a se vedea notele după “Caiete”
fotocopiate, proces la care a și participat), ca și cum ar
trebui să te întorci la un izvor ca să-i cureți impuritățile
depuse de mâluri, să-i redai adevărata limpiditate.

El - illeitatea ( termeni întâlniți la Eduard Pamfil și Doru
Ogodescu în lucrarea “Persoană și devenire”, Ed.
Științifică și Enciclopedică, 1976), care ar acoperi cele
“trei coordonate ale marii poezii”: imagine, gând
cuvânt” (p. 12). Pe această putere a “relației”, Irina
Petraș așază sensurile “declinației”, a nomotehului, a
onomaturgului, a poetului care “născocește nume pentru
nenumit” (p. 117).
Întreagă această forță trece asupra analizei pe care
o face “Luceafărului”: autoarea re-citește poemul
ca “dilemă” fecundă între real și imaginar, dilemă
profundă “și mereu omenească dintre ființa telurică și
proiecția sa în absolut”, urmărind îndeaproape alegațiile
lui Marin Mincu (din “Mihai Eminescu, Lucefărul”,
1978), un punct de răscruce în eminescologie, credem
noi. Astfel că lectura autoarei este una polimorfă,
interdisciplinară, o re-vizitare a interpretărilor
precedente.
Dar minuțiozitatea ei, ca aceea a unui detector
Gheigher de nuanțe, adaugă, prin noțiunea de
“muritudine” o ieșire-depășire a “programului”
romantic de către Eminescu, “un pas câștigat înspre
răzvrătirea disperată și creatoare a omului postmodern”,
pe care poetul și-l apropie printr-un “manifest (p. 96) al
morții anunțate” (cutremurătorul vers “Nu credeam sănvâț a muri vreodată” - Odă în metrul antic), printr-o
“știință a morții” care nu este altceva decât o “meserie
de a trăi” care se desăvârșește “în slujbă thanatică” (p.
102).
Avem în față, susține autoarea , “două feluri de
moarte” (moartea care “omoară spre a naște iară”,
și “moartea cea eternă”), viața devenind ,în concepția
ei, “infinitiplicată” (p. 100) iar “muritudinea este
preschimbată în blazon”, pentru că accentul eminescian
nu cade pe “supraviețuire” – ca variantă creștină -, ci pe
“renaștere”: “Aceasta lasă întreg privilegiul muritudinii,
îngăduind cultivarea unor scenarii viitoare, libere,
contradictorii” (p.103). Enigma morții nu mai e
conținută într-un “semn”, cercetătoarea o bifurcă într-o
răscruce - creația “ține de aceeași spaimă și de aceeași
victorie asupra spaimei” (p. 104).
O lectură prin codul “erotic” și codul “visului”
De neocolit pentru cei interesați de subteranele
eminesciene sunt capitolele despre “Codul erotic” și
“Despre proză. fantasticul”. Când crezi că s-a spus totul
despre “farmecul dureros” din iubirea lui Eminescu, tot
mai rămân de nuanțat câteva lucruri pe care autoarea le
re-citește, re-scriindu-le, prin nebănuite legături dintre
versuri lăsate în manuscrise și unghiurile noi dintre
luminile și umbrele care abundă în ... pădurea-templu a
textelor. Irina Petraș abordează “starea erotică” prin
nuanța ei “noomorfică”: a visa e același lucru cu a
medita: “visul de iubire va fi procurat de un efort al
gândului” (p. 125).
Autoarea pune semnul egalității între starea de
“imobilitate” a “îndrăgostitului” și contemplarea,
“atitudinea în fața operei de artă”. Astfel, notează
autoarea cu fermitate: “O dată plăsmuirea iubirii
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Ella Jakob
Horia G]rbea - Minunata via\[ a personajelor

Minunata viaţă a personajelor (editura Neuma,
Cluj-Napoca, 2020, ediţia a III-a, revăzută şi completată)
este o carte a cărei singularitate ei nu izvorăşte numai din
scrutarea lucidă a celor peste două sute de opere plăsmuite de autori clasici şi contemporani, într-un demers
menit să redea legătura de gemenitate a personajelor din
literatura română cu oameni vii.
Dincolo de ordonarea lucidă a materiei după criteriul
unor teme şi aspecte insolite, frapantă în sine, prevalentă
este impresia de călătorie într-un labirint al memoriei
omeneşti. O memorie fabuloasă, cum aveau în mitica vârstă de aur aleşii primei generaţii de zei veniţi pe pământ.
O memorie animată de o forţă străină condiţiei umane,
cum era, de pildă, în mitologia antichităţii greceşti, transfigurarea pământenilor ocrotiţi de muza Mnemosyne,
fiica lui Zeus. Solaritatea cărţii la care ne referim aici se
constituie dintr-o viziune coerentă, ingenioasă care mizează pe o ambiguitate a firului ideatic director: fie printrun exerciţiu al studiului pasional, înţeles ca modalitate de
a transcende limitele inerente vieţii de muritor, fie prin
atingere divină, memoria umană şi-a învins fragilitatea şi
evanescenţa. În acest sens, elocvente sunt absolut toate
capitolele din care se constituie Minunata viaţă a personajelor, fie că urmărim, cu detalii halucinante, preferinţa personajelor pentru anumite jocuri de noroc,
mijloace de transport arhaice şi moderne, patrupede, băuturi sau articole de vestimentaţie, porecle şi apelative, fie
că citim pagini despre profesii, meşteşuguri, vocaţii, pasiuni şi patimi, violenţe, ucideri şi sinucideri.
Scris într-un limbaj de mare limpiditate, irizat de o
fină ironie, lipsit complet de obositoare divagaţii, eseul

recreează dominantele unor lumi, temperamente, caractere, gradul lor de cultură şi civilitate. De pildă, băuturile
trădează tristeţea sau exuberanţa, măreţia sau decăderea,
spiritul gregar sau elevaţia: „Să nu se creadă că personajele literaturii române consumă doar alcool. E drept,
acesta e preponderent. Dar Ioanide bea ceai, văzând în el
transparențe.”
O parte substanţială a cărţii reconstruieşte formele
erosului şi ale erotismului în raportul lor indisolubil cu
suferinţa, violenţa şi moartea personajelor emblematice
din literatura română veche, clasică, modernă şi contemporană. Personajele lui Rebreanu, fie ei ţărani, ca în romanele Ion şi Răscoala, ori intelectuali, ca în Pădurea
spânzuraţilor posedă, ucid şi se sinucid. Intelectualii Ştefan Gheorghidiu, Ladima, Fred Vasilescu transformă luciditatea într-un elixir erotic, Gelu Ruscanu e atras
magnetic de trupul actriţei care a provocat sinuciderea tatălui său, Alta Gralla redescoperă voluptăţi uitate devenind amanta unui Don Juan de profesie. Personajele lui
Creangă par asexuate, pudoarea şi castitatea protagoniştilor din romanele lui Călinescu reprezintă antipodul erotismului juvenil precoce imaginat de Ionel Teodoreanu.
Marii nefericiţi sunt îndrăgostiţi de femei intangibile în
proza unor autori ca Anton Holban, Mihail Sebastian,
Garabet Ibrăileanu, Alexandru Ivasiuc.
În contrapunct, e evidenţiată partea tenebroasă a pasiunilor umane, de la forma blândă a senzualităţii excesive a exoticei Maitreyi, la grotescul seducţiei unei femei
aflate în cea mai târzie vârstă a sarcinii ei, cum se întâmplă în Craii de curte veche, până la patologicul incesturilor, întruchipat de personajele lui Caragiale sau Titus
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Popovici, al bisexualităţii şi pederastiei, suprinse atât de
viu în romanele lui Gabriel Chifu. Se desprind chipuri de
bărbaţi demni şi inumani, excentrici şi demenţi, comici
şi tragici, predestinaţi solitudinii şi pribegiilor absurde,
fericirii în cuplu şi patimilor, depravării întunecate ori
sfârşitului prematur. Ipostazele feminine trec din formă
în formă, de la inocenţa primelor vârste, până la inocenţa
ultragiată, de la magnetismul erotic, până la pulsiunile
subterane aducătoare de rău şi pierzanie.
Capitolele aşezate sub zodia violenţei şi a morţii revelează uimitorul arsenal de care dispun personajele
atunci când sunt stăpânite de instincte primare, sunt nevoite să ucidă ori ucid cu voluptate: ciomagul, şicul de
la baston, biciul, paloşul, hangerele, securea, baltagul,
pumnalul, spada, puşca cu sare, pistolul, puşca, spada.
Într-o sinteză ingenioasă, sunt redate ameninţări teatrale
cu sinucideri (Zoe Trahanache, Lefter Popescu, Stănică
Raţiu), sinucideri eşuate (Weissmann din Enigma Otiliei,
Andrei Pietraru din Suflete tari, Pomponescu din Bietul
Ioanide) sinucideri (intelectualii camilpetrescieni Ladima, Gelu Ruscanu, Fred Vasilescu, Silivestru din Cartea nunţii, Olguţa din La medeleni, eroina din Jar,
femeile lui Kiritescu, împătimiţii jocului ruleta rusească
din proza lui Mircea Cărtărescu), lupte corp la corp, asasinate şi dueluri, cu motivaţiile lor mărturisite ori tăcute,
aparente ori ascunse, luminând abisalul şi fragilitatea
graniţelor dintre inocenţi şi vinovaţi, victime şi călăi, lucizi şi nebuni: „Deciziile, cum ne asigură încă demult un
cronicar se luau la ospeţe unde voievodul se enerva şi tăia
fără judeţ. Pedepsele sunt fanteziste şi depind doar de imaginaţia celui care deţine puterea şi dreptul de a judeca.
Ele merg de la trasul în ţeapă la simpla pălmuire a vinovatului. La Sadoveanu, boierul îşi vâră argatul cu picioarele în lăptocul îngheţat al morii ca să simtă zimţii gheţii.
La Caragiale, un Ion este justiţiat ad-hoc printr-o bătaie
zdravănă pentru că are opinii estetice diferite de ale surorii sale, ajunsă boieroaică, şi nu îi place interpretarea
muzicală a unui măgar învăţat. În alte poveşti, cu haiduci
şi nu numai, aceştia sunt puşi în butuci, ţinuţi cu faţa în
fum de ardei, bătuţi cu harapnicul, etc .”
Există în cartea lui Horia Gârbea şi o acureteţe a
contextului istoric, menită să contureze întreaga stratificare şi dinamică a claselor sociale, mentalităţi, obiceiuri
şi tipologii umane specifice unor epoci, de la eroii baladeşti, la voievozi, fanarioţi, miniştri: „Fanarioţii judecau
după coduri proprii, pornind de la prezumţia de vinovăţie.
Princepele lui E . Barbu, prinzând un hoţ de codru, îl
graţiază şi îl face spion. Inspirată decizie pentru că acesta
îşi toarnă socrul care uneltea mazilirea Princepelui. Vodă
convoacă divanul în ziua de Crăciun şi îl judecă pe ticălos
pe bază de probatoriu scris. Sentinţa: va fiscos din dregătorie şi în locul lui va fi numit calul bătrân de paradă al
domnitorului.”
Un asemenea demers, atât de necesar exegezelor dedicate literaturii române, nu ar fi putut fi atât de bine articulat cum este, dacă nu ar fi fost creat de conştiinţa unui
rafinat cunoscător al teatrului shakespearian, în întregimea şi complexitatea lui, în dimensiunile criptice şi fanice
ale fiecărei piese, fie ea comedie, tragedie ori dramă. Ori,
ştim cu toţii că Horia Gârbea este traducătorul integralei
Shakespeare. Numai cine ştie cu precizie cât de importante sunt, de pildă, personaje ca spectrul bătrânului rege
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Hamlet ori actorii veniţi din depărtare la castelul Elsinor,
Horaţiu, Polonius, Ofelia şi Laertes în Hamlet, prinţul
Danemarcei, Gloucester, fraţii vitregi Edmund şi Edgar
în Regele Lear, Cassius în Iulius Cezar, Iago în Othello,
Tybalt şi Friar în Romeo şi Julieta, nebunii şi clovnii în
Cum vă place, Visul unei nopţi de vară, Mult zgomot
pentru nimic, putea scrie un eseu care fascinează prin similitudinea lui cu un spectacol grandios, hărăzit să aducă
în acelaşi spaţiu scenic un număr deconcertant de personaje româneşti, provenite din genuri şi specii literare cuprinse între creaţiile anonime străvechi şi cele mai recente
metamorfoze ale prozei postmoderniste de secol XXI.
Sub ochiul uimit al cititorului, se perindă, ca în dramaturgia bătrânului Will, o galerie întreagă de personaje,
cu vestimentaţia, gestica, mimica, vocea şi chiar apelativele lor, în locuinţe, în pădure, în trăsură, automobil, tren
sau avion, în sate fără nume, oraşe provinciale sau în capitală: haiduci, păstori, meşteşugari, ţărani, hoţi, pribegi,
spioni, lăutari, argaţi, vânători, soldaţi, războinici,
osândiţi, boieri, burghezi, aristocraţi, lăutari, profesori,
avocaţi, medici, arhitecţi, constructori; servitoare, prostituate, hangiţe, actriţe, mame, soţii, amante, fiice, surori.
Oameni placizi şi oameni spirituali. Fecioare şi femei angelice ori demonice, fecioare şi femei înzestrate cu intelect superior, spirit justiţiar sau har.
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Teodora Elena Weinberger
Un spirit critic ;i `n egal[ m[sur[ umanist
Nu este deloc o misiune uşoară aceea de a scrie
despre cel care rămâne, pentru toți cei care am avut
privilegiul de a-i fi studenți, Domnul Profesor Alexandru
Zotta. Poate o evocare puțin livrescă ar fi liantul menit
să conducă spre o necesară justificare a covârşitoarei sale
influențe modelatoare, dar şi a concepției Domniei Sale
despre rolul literaturii şi al criticii literare. Ȋmi amintesc
şi acum, de parcă timp şi spațiu s-ar estompa într-o
imagine învăluită în lumina adevărurilor pe care Maestrul
ni le împărtăşea; ne vorbea transpus, emoționant, despre
literatura care nu poate rezista în timp fără o valoare
existențială, despre necesitatea ca ea să producă revelație,
o prefacere a ființei spre trepte superioare şi menirea
criticului de a descoperi operele literare care au această
esențială funcție metanoietică, dar şi o perfectă adecvare
a limbajului la mesaj. Doar kalokagathia filozofiei
platoniciene, adică armonizarea deplină a binelui,
adevărului şi frumosului, a valorilor morale cu cele
estetice, ne redă cu fidelitate personalitatea profesorului
şi criticului Alexandru Zotta.
Această simbioză între exigența criticului şi spiritul
profund umanist se conturează şi pe tot parcursul celui
de-al patrulea volum al Intermitențelor critice,
subîntitulat Cronici şi eseuri literare şi nonliterare
(unele mai întâi prefețe ori postfețe, cele mai multe
apărute anterior în reviste literare precum „Poesis”,
„Mărturii culturale”, „Nord Literar”, dar şi în „Informația
de Duminică”) , publicat în 2020 la Editura Citadela din
Satu Mare. Umanismul rezidă atât în larga deschidere
către universalitate, către o cuprindere cât mai vastă a
domeniilor filologiei şi culturii, cât şi în deschiderea
generoasă, aplecarea asupra unei diversități de creatori,
fără a face deosebire între cel consacrat şi debutantul
uneori necesitând o orientare a talentului. Afirmația
concluzivă a profesorului şi criticului Gheorghe
Glodeanu din prefața la Intermitențe critice IV este
elocventă în acest sens: „Ȋmbinând cu talent interesul
pentru valorile naționale şi universale cu descoperirea şi
promovarea valorilor locale, recenta lucrare continuă şi
nuanțează cu real succes proiectele anterioare ale
exegetului” (p. 9).
Secțiunea Intermitențe literare, alăturând exegeze
ale liricului, epicului şi cronici dedicate teoriei, criticii şi
istoriei literare, începe, aşa cum era de aşteptat, cu un
etalon de valoare, o cronică denumită sugestiv Horia
Bădescu: Un exercițiu de admirație – la un volum de
poezii al lui Horia Bădescu (Decameronice din 2017),
poet român cu recunoaştere europeană şi carieră
diplomatică. Alexandru Zotta subliniază, în acelaşi timp
cu descoperirea profunzimilor mesajului liric de salvare
prin memorie a unui univers erotic de odinioară – ca întrun spațiu protector, „decameronic”, talentul poetului de
a recupera şi performa structuri vechi (baladeşti,

anacreontice, biblice) ale poeziei erotice. Asupra lui
Horia Bădescu, criticul mai revine în cuprinsul acestei
secțiuni de două ori, în Horia Bădescu: Receptarea unui
scriitor român în spațiul francofon remarcând deosebita
receptare a poetului şi gânditorului în spațiul francofon
– unde a activat în diplomație şi a creat o vreme (din
volumul Reflexe francofone, Şcoala Ardeleană, 2018),
dar şi în Horia Bădescu: Poezia și nevoia de idealitate
relevând contribuția sa (din comunicările ştiințifice
despre poezie şi interviurile acestuia reunite în volumul
Dacă Orfeu... din 2015) în redefinirea şi afirmarea
sensurilor filozofice şi estetice ale poeziei în actualitate,
principalul resort fiind conținut deja în lucrarea ştiințifică
a lui Bădescu despre condiția poeziei în relație
indisolubilă cu divinitatea – Memoria Ființei. Poezia și
sacrul.
Ȋn imediata apropiere a remarcabilului om de cultură
român este situat unul francez, Jean Poncet, la rândul său
poet, diplomat şi traducător al poeziei lui Lucian Blaga.
Despre volumul de poezii al acestuia – Lumina tăcerii
(Lumière du silence) din 2014 – domnul profesor Zotta
afirmă îndeplinirea funcției metanoietice a poeziei prin
căutarea sensurilor vieții în revelații metafizice care apar
la finalul unui „pelerinaj”, eroii simbolici arhetipali fiind
Pelerinul şi Păstorul. Se poate recunoaşte în acest
„pelerinaj”, drumul spre luminarea ființării
heideggeriene, dar şi cunoaşterea luciferică blagiană.
Chiar dacă nu toți autorii analizați se ridică la
altitudinea ce impune doar o reconfirmare a valorii,
criticul le acordă aceeaşi atenție, aşa cum este cazul
tinerei cercetătoare, traducătoare şi poete, adoptată tot de
spațiul francofon, Denisa Crăciun. Ȋn cronica Denisa
Crăciun: Un act poetic temerar, după o completă
identificare a motivelor şi configurației universului poetic
din volumul de debut al poetei, Incipit vita nova (Timpul,
Iaşi, 2018), deopotrivă cu „dificultățile textului”, inerente
în cazul „unui autor fără o bogată experiență anterioară
de creație”, aprecierea finală este menită să-i încurajeze
efortul de a aborda o tematică metafizică: „Pândit de
destule dificultăți, ideatice şi estetice, demersul îndrăzneț
al poetei, sprijinit pe o bună cunoaştere a liricii moderne
prefațează o creație substanțială şi actuală” (p.32).
Profesorul, poetul şi criticul Ioan Nistor beneficiază
de două cronici în această primă secțiune, prima – Ioan
Nistor: (Auto)portret la ceas aniversar evidențiindu-i
profunzimile şi performările lirice sapiențiale dintr-un
recent volum „aniversar”, Aproape, în timp ce a doua este
o prefață care prezintă Poetul în exercițiul criticii,
oprindu-se mai cu seamă la volumul bogat în tematici ale
criticii şi arii ale filologiei şi studiilor culturale Mirajul
ghilimelelor. Cărți, autori, texte (Citadela, 2018).
Ȋn arealul poeziei, la loc de cinste este situat şi
neobositul, prolificul poet, om de cultură, redactor şef şi
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cercetător George Vulturescu, cu volumul său publicat în
2019, Maladiile lămpilor, volum ce se remarcă, conform
afirmațiilor lui Alexandru Zotta, prin „radicalizarea
discursului poetic”, constituit într-o revoltă împotriva
„academismului”, „marginalizării, a desconsiderării sau
ignorării creației autorilor din provincie” şi dintr-o
reafirmare a rolului orfic, sacrificial, al poetului, totodată
cu aceea a resurselor divine, demiurgice ale imaginației.
Scurte eseuri cu rol de omagiere ori postfață sunt
dedicate poetului Dorin Sălăjan (la dezvelirea plăcii
comemorative, Vezendiu, 2017) şi actorului-poet Vasile
Blaga (la cartea Nechează timpul din 2017), din poezia
cărora criticul aminteşte simboluri şi metafore inedite
verbale definitorii pentru mesajul poetic, în concordanță
cu anumite predispoziții ale creatorilor, legați osmotic de
lumea satului, respectiv de cea pastorală, ambii poeți
pledând pentru conservarea acestor structuri de
civilizație.
Tot în aceeaşi categorie a eseurilor poate fi încadrată
şi postfața Epigramistul în cenaclu despre epigramistul
Ioan Tipu Sălăjanu (Caietul cu prieteni, Citadela, 2016),
căruia, în afara recunoaşterii contribuției la „terapia
destinatarului şi a comunității, ca un leac spiritual” şi a
poziționării într-un adevărat „tezaur folcloric”, îi
recomandă noi resurse pentru performarea acestei scurte
specii lirico-satirice prin situații de confruntare între
tradițional şi modern, precum şi noi modalități de
subtilitate a limbajului epigramei (jargon, argou,
anglicisme).
Regretatei profesoare, traducătoare şi scriitoare
Livia Mărcan îi este prezentat în Impulsurile creative ale
traducerii volumul bilingv de poezii întitulat sugestiv
Pasăre de-o clipă (Napoca Nova, 2017), analiza fiind
precedată cu abilitate de un portret evocativ al autoarei,
în consonanță cu trăsăturile volumului, pentru a găsi apoi
câteva conexiuni între preocupările de traducătoare şi
structurarea intertextuală a poeziilor, cu fragmente din
autori italieni. Finețea critică se suprapune imperceptibil
unei calde aprecieri a mesajului poetic, totul fiind
sincronizat cu semnificația titlului volumului, atunci
când, în finalul eseului, criticul însuşi surprinde printr-o
comparație metaforică a diversității tematice a discursului
liric cu „bătaia de aripi a păsării când întâlneşte dulceața
florilor” (p. 64).
Un ultim popas în zona liricului, cronica Dana
Criste: Virtuțile salvatoare ale erosului, despre volumul
Răsărit în ochiul nopții (Ecou Transilvan, 2018) al poetei
din Oaş, după prezentarea modalităților de configurare a
discursului liric erotic şi a mesajului, a particularităților
de limbaj revelatoare, se încheie echilibrând
recunoaşterea sensibilității şi profunzimii poetei, cu unele
sfaturi de cizelare poetică întru purificarea discursului
modern şi de revizuire a prezentării estetice a textului
poetic.
Din genul epic, în cronica Gheorghe Schwartz:
...absolut de aceeași părere contrarie Alexandru Zotta
se opreşte mai întâi asupra distopiei moderne, categorie
în care plasează cartea de povestiri a arădeanului
Gheorghe Schwartz, Hotarele istorice. Vocalize în re
minor (Junimea, 2015), autor căruia, deşi precizează de
la început că nu are „un context favorabil receptării”,
utopiile şi distopiile fiind considerate inactuale (nu şi
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acum!), îi recunoaşte arta parodierii şi a construcției
narative „în oglindă”.
Cartea de povestiri umoristice Femeia cu șapte
pălării a jurnalistei arădene Otilia Ţigănaş este pe larg
analizată în cronica Ȋn așteptarea romanului, redânduse investigațiile postmoderniste la nivel comportamental,
abilitatea construcției umoristice, amendând totuşi
implicarea excesivă a jurnalistei de profesie prin
semnalarea pe alocuri a unui ton prea personal, pentru ca
finalul să conțină încrederea în resursele scriitoarei, chiar
şi pentru specii epice ample.
Tot un volum de povestiri, tradus apoi şi editat la
New York, O vară ce nu mai apune (Editura Humanitas,
2014) a scriitorului, jurnalistului şi traducătorului Radu
Sergiu Ruba – îi prilejuieşte criticului în cronica Un
merituos povestitor sătmărean ocazia de a recomanda cu
deosebită căldură pe autorul sătmărean, ale cărui
povestiri sunt unificate prin naratorul-autor, dar şi prin
tematica de reconstituire a unor fragmente din istoria
zbuciumată a românilor (Marea Unire, al doilea război
mondial cu asuprirea hortystă, totalitarismul), reflectate
prin perspectiva mai multor povestitori, rude sau
cunoştințe ale scriitorului, istoricul fiind împletit cu
legendarul şi cu autenticitatea.
Prioritate autenticității, o cronică-prefață la o altă
carte de povestiri, Ȋn vâltoarea vieții (Editura Inspirescu,
Satu Mare, 2017), a venerabilului scriitor cenaclist, fost
ziarist, Mihai Sas, scoate în evidență principiul
autenticității preferat autorului, care, de asemenea,
prezintă memorialistic prefacerile istorice din trei
sisteme sociale – cu consecințe dramatice mai ales asupra
unității familiilor din comunitățile rurale; Alexandru
Zotta remarcă totuşi nişte imperfecțiuni de compoziție şi
de retorică, precum şi carențe imaginative în poveştile
erotice.
O scurtă prefață la volumul inedit, reunind literatură
de frontieră, schițe satirice şi un pamflet – Din jurnalul
unui matematician (Citadela, 2017) al cunoscutului
profesor Ovidiu T. Pop de la Colegiul Național „Mihai
Eminescu” apreciază talentul literar al acestuia, cu
deosebire în zona satiricului „rezultat al unei ținute
consecvent intelectuale şi al unei atitudini civice
intransigente” (p.110).
Tot specia povestirii este germenele volumului
memorialistic al renumitului ziarist Voicu D. Rusu,
Nisipul clepsidrei (Editura Inspirescu, 2017), autorul
fiind martor sau personaj la o serie de aventuri
existențiale. Şi în acest caz, în eseul Voicu D. Rusu: Dea lungul unei vieți există aprecieri ale pitorescului,
dramaticului, ale caracterizării comportamentale, cu toate
că domnul profesor Zotta păstrează anumite rezerve în
privința transferului între vocația de jurnalist şi aceea de
scriiitor, reciproca fiind cu totul altceva.
Ȋn categoria lucrărilor ştiințifice de filologie,
înaintea poeților – eseişti sau critici Horia Bădescu şi
Ioan Nistor, prezentați anterior şi prin vocația lor
principală, este situată lucrarea vastă de istorie literară a
universitarului sucevean Mircea A. Diaconu – şi anume
Biblioteca română de poezie postbelică (Studii, eseuri,
cronici), considerată în cronica Precauțiile unui demers
critic „o contribuție întrutotul remarcabilă la analiza şi
interpretarea unei producții poetice de dimensiuni fără
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precedent în istoria literaturii noastre” (p.118).
Respectiva lucrare conține aproape opt decenii de la al
doilea război mondial, autorii fiind reuniți din întregul
spațiu de limbă română – inclusiv din regiunile nedrept
înstrăinate (Bucovina, Basarabia, Banatul sârbesc) şi
chiar din diaspora actuală. Această copleşitoare lucrare
de istorie literară îşi propune temerar prezentarea
evoluției poeticului şi diversitatea formulelor auctoriale
individuale, fără să poată respecta mereu modalitățile de
selecție şi de sinteză ale istoriei, ceea ce îl determină pe
autor să o situeze la granița dintre istorie literară şi
dicționar (din care preia ordonarea alfabetică a autorilor),
alegând „Biblioteca” – mai potrivită diversității greu
încadrabile în tipare, dar şi a unor absențe din structură a
unor scriitori importanți.
M-am numărat şi eu printre autorii, care la început
de drum, au avut onoarea de a fi remarcați de ochiul critic
şi în acelaşi timp îngăduitor al profesorului Alexandru
Zotta. Cele două cronici pe care şi-a făcut timp să le scrie
despre cărțile mele care s-au constituit în ambițioase
cercetări asupra paralelei dintre Eminescu şi Shakespeare
(prima, Eminescu și performarea romantică a sonetului
shakespearian – mai întâi prefață a publicării lucrării de
licență, a doua – Despre congenialitatea creatoare, o
amplă cronică în trei părți despre publicarea tezei de
doctorat în filologie), deşi mă încurajează prin aprecieri
detaliate şi argumentate, mă obligă totodată să continui
performarea discursului critic, având permanent ca model
siguranța şi eleganța, claritatea şi profunzimea celui al
Maestrului.
A doua secțiune a cărții, Intermitențe nonliterare,
combină eseuri şi comentarii din şi despre diverse
domenii culturale, conexe literaturii, respectiv jurnalul
de călătorie, discursul politic, problematici religioase şi
etnologice.
De o deosebită sensibilitate, microeseul – jurnal de
călătorie La marginea de miază-zi a pământului evocă,
în contextul contemplației peisajului oceanic grandios din
Australia (mai precis din farul de la Cape Leeuwin), cu
abilitate asociativă, un fragment din eminesciana poezie
Stelele-n cer: „După un semn / Clătind catargele /
Tremură largele / Vase de lemn . // Niște cetăți / Plutind
pe marile / Și mișcătoarele / Pustietăți”. Gestul simbolic
şi impresionant de a însemna omagial aceste versuri în
Caietul de impresii al Muzeului de Istorie din Augusta,
în anul 2017 exact de Ziua Culturii Naționale, reprezintă
o sugestivă inițiere a impulsionării actului de receptare
universală a operei lui Eminescu, chiar şi „la marginea
lumii”. Cuvintele omului de cultură Alexandru Zotta sunt
relevante în acest sens: „Ajuns tocmai în această
binecuvântată zi la marginea de miază-zi a lumii, am
îndrăznit să las acolo un semn de prezență românească
desprins din inegalabilul tezaur al creației eminesciene”
(p.198).
Discursul politic al lui Alexandu Vaida-Voievod,
rostit în Parlamentul de la Budapesta în 18 octombrie
1918, constituie, cu ocazia Centenarului Marii Uniri din
2018, o preocupare specială pentru criticul Alexandru
Zotta. Acesta, în eseul Alexandru Vaida-Voievod: Un
discurs politic exemplar, mereu însetat de extinderea
cunoaşterii, interesat de esențe şi consecințe chiar şi în
istorie sau politică, reuşeşte să înțeleagă în ce a constat
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importanța diplomatică a discursului omului politic şi
patriotului de la 1918; identificarea, după modelul
retoricii romane – ce o influențează pe cea a literaturii şi
ştiinței– a strategiei discursului, în care predomina
componenta argumentativă cu forță de persuasiune,
eliminându-se părți de incipit ale discursului clasic în
favoarea logicii împrumutate din ştiință (autorul fiind
medic), îl conduce pe critic la concluzia înlocuirii
aproape totale a patetismului romantismului patriotic cu
o modernitate ştiințifică care asigurase succesul
discursului.
Comunicarea ştiințifică Imaginea evreului în
mentalul rural maramureșean, rezultat al unui program
de cercetare din 2006 al studenților de la „RomânăEngleză” - condus de universitarul Alexandru Zotta (din
partea Universității de Vest „Vasile Goldiş”, Arad) şi de
conf. univ. dr. George Achim (de la Universitatea de Nord
din Baia Mare), adaugă un alt domeniu eseului nonliterar
– despre mentalități şi etnii şi anume despre comunitatea
evreiască din Maramureş, ajunsă acolo începând cu
secolul al XVI-lea; este reliefat modul de integrare al
populație de altă etnie şi religie pe diferite planuri:
economic, cultural, religios, uman, precum şi reuşita
acestei integrări datorată proverbialei ospitalități
româneşti şi respectului reciproc al celor două etnii.
Relația dintre religie şi istorie sau chiar dintre religie
şi putere, dar mai ales funcția culturală a bisericii, sunt
cercetate solicitând reflecția profundă – în cartea
Credință și cultură, vicisitudini și speranță a
venerabililor profesori sătmăreni Rozalia şi Gheorghe
Cosma. Chiar dacă omul de cultură şi criticul nu
împărtăşeşte exaltarea autorilor în afirmarea
catolicismului drept credință creştină primară şi esențială
ce leagă poporul român de latinitatea sa, le respectă
opiniile şi apreciază efortul acestora direcționat spre
scoaterea la lumină a aspectelor istoriei şi rolului bisericii
greco-catolice în arealul sătmărean.
Un eseu despre o lucrare de etnologie - Adnotări la
o lucrare de etnologie - încheie volumul, descoperind,
în contextul actual al presiunii globalizării, valori
identitare ale unei zone din spațiul sătmărean în cartea
Destinul în mentalitatea din Ţara Oașului (Citadela,
2017) a profesorului şi publicistului Ştefan Haiduc. Sunt
scoase în evidență calitățile de judicioasă şi atent
instrumentată cercetare, cu apel la mitologie, arhaicitate,
folclor, pictură, arhitectură, ritualuri ale nunții (împletitul
miresei) – criticul însuşi, prin explicațiile şi reflecțiile
suplimentare, dovedind încă o dată vastitatea
preocupărilor sale culturale.
După ce am parcurs cu maximă atenție complexul
volum Intermitențe critice IV, putem constata cum, la
confluența între stilul critic maiorescian şi larga
deschidere umanistă a lui Tudor Vianu, nepăstrând din
caracteristicile fondatorului criticii române decât justețea
judecății de valoare, Alexandru Zotta, din generozitatea
sa definitorie, ştie întotdeauna să dozeze actul critic
pentru a avertiza asupra lacunelor literaturii şi culturii
contemporane. Aşteptăm cu nerăbdare alte cărți prețioase
ale Maestrului, care să ne îmbogățească orizontul cultural
şi să ne inspire prin forța exemplului.
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Lucian Scurtu
Avantajele t[cerii
nostalgii ușor deprimante și rememorări vag exultante,
centrate pe o stradă & piațetă încărcate de semnificații, pe
o clădire emaciată, dar resurgentă, pe cartierul prolet și
insipid, toate acestea încercând să-l abstragă din
recluziunea năucitoare în care se află, dar, paradoxal,
efectul este tocmai invers, îl afundă mai abitir într-un areal
cețos, poziționat la convergența tristeții cu fantazarea,
rezultând un hiterland luxuriant în austeritatea și
crepuscularitatea sa.
Cu siguranță este poezia undergroundu-lui
timișorean/bănățean al sfârșitului mileniului II și
începutului mileniului III (bacovian spune „și trec ba viu,
ba mort/ prin burg”), în deplină asonanță și consonanță cu
frondeurii petrecuți dincolo de Styx, Monoran, Pruncuț,
Derlea, Dorgoșan, congeneri și afini autorului de față, cu
toții damnați ai clipei și refuzați ai sorții, care și-au asumat
lucid spleen-ul și acid maledicția (dar le-au și stilizat!),
experți ai autenticității și rafinați înnăscuți ai precarității:
„Scriu ca și cum aș înghiți/ cu mădulare, cu oase cu tot, o
halcă de pământ/scriu în timp ce aerul se decantează,/ se
deconspiră/în cenușia îmbarcare/ a universului odată cu
primele unde matinale./ Scriu, nu e inspirația mea această
inversă/ încifrare./ Scriu cu inspirația rea, mutilată/ scriu
zeificat de toate infirmitățile lumii/ scriu, am această
rușine”/ (p.35).
Inserțiile biografice nu sunt puține, reprezentând un
pretext al sinapsei cu imaginarul coșmaresc, iar atunci când
se produce climax-ul preeminent, de cele mai multe ori cu
alonje ființială, confesiunea irizează reflecții sincrone
trăirismului stufos în evenimente, cu accentuate striații
escatologice aflate în avanscena nimicniciei ontologice ori
abuliei cronice. Hamletian la limita disperărilor trăite
cartezian până aproape de evanescența viziunilor
închipuite, a fi sau a nu fi reprezintă pentru poet
apoftegmaticul răspuns cioranian „nici una, nici alta”, întrun aliaj emoțional crud, glacial, acid, căci tenebra sugerată
cu acribie este chiar labirintul prin care rătăcirea aparentă
(„Alcoolizat de gâlgâitul bătrân al zilei”) este recuperarea
evidentă a unor vremuri care au sau nu mai au răbdare cu
ignoranții, fariseii ori sicofanții. Adesea, detaliul este
hiperbolizat cu o emergență lăuntrică devastatoare, alteori
panorama este minimalizată cu o forță reductivă
distrugătoare, încât pe ruinele fumegânde ale acestor
mici/mari apocalipse personale se naște poemul așa cum e
el, în splendoarea nuanțelor cognitive și frumusețea
carnalității intuitive. Zădărnicia și absurdul efemeridei care
i/ni s-a dat, sunt relevate de poet în timpul unei banale și
mărunte activități bricolante („Azi mi-am tăiat în sfârșit
unghiile/o cam luaseră razna de la o vreme/ deveniserăăsta e adevărul!-agresive”), prilej de introspecții
existențiale majore, concluzionate pe temelia fragilă a unui
construct hieratic ce pare a fi chiar nimicul, transmis
genetic și emis frenetic de o încrengătură umană
împovărată de tentaculele răului, ce nu mai ține cont de

Eugen Bunaru face parte din optzecismul hard al
poeziei timișorene, alături de nume sonore, bine conturate
în peisajul literar național ( Monoran, Bârsilă, Morar,
Tolcea ), care s-a impus treptat, încă din anul 1981 cu
volumul de debut, „Alegerea surâsului”.
Un poet discret, dar select (are dreptate Gellu Dorian
să îl definească „un optzecist retras în talentul și timiditatea
sa”), format în perioada fastă a Cenaclului „Pavel Dan”,
care, iată, după editarea a șapte volume de versuri, revine
în forță cu o elegantă și necesară antologie, „fragmente de
tăcere”, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Colecția Opera
Omnia, Editura Tipo Moldova, 2020. Parcimonioasa notă
bio-bibliografică revendică, dacă mai era nevoie, faptul că
Bunaru este un poet reprezentativ, din moment ce despre
poezia sa au scris elogios Laurențiu Ulici, Marin Mincu,
Mircea Mihăieș, Alexandru Cistelecan, Cornel Ungureanu,
Ion Pop, Iulian Boldea, Șerban Foarță, Mircea Bârsilă, etc.,
dar, paradoxal, numele său este relativ marginalizat, cu mai
multă știință și mai puțină conștiință, de către unii
alcătuitori de clasamente, topuri ori ierarhii.
Poemele antologate sunt alese cu măiestria
profesionistului care știe să facă diferența între un poem
reușit și unul mai puțin izbutit, poetul fiind înzestrat cu
elevația (dar și evlavia) gustului rafinat, format în timp și
mediu favorabil, a cărui vocație este indubitabilă, având el
de unde și ce selecta, din moment ce toate volumele au
titluri semnificative, „Alegerea surâsului” (1981),
„Datorii nocturne” (1985), „Fragment de tăcere” (1991),
„Ochiul postum” (1994), „Travestire în transparența unei
zile” (1996), „Noblețea din aer” (1999), „Tinerețea unei
umbre” (2003), de o elongație epifanică expandată tocmai
din abisalitățile și deambulările sale efective și
suavitățile/epifaniile nu mai puțin afective. Titlurilor de mai
sus le sunt adăugite opt inedite care fac un corpus comun
poemelor mai vechi, evidențiind un profil și mai articulat
operei sale poetice.
Poetul este un profesionist al cuvântului scris
(„încărunțind/ în groapa comună a unui cuvânt”, cum
recunoaște într-un poem), un orfevru care intuiește abil și
inteligent momentul g al inițierii și înălțării poemului
(catastaza?) , dar și când pe parcursul său frenetic, sinuos,
eteric sunt abandonate una câte una treptele vizionare , ca
mai apoi să sfârșească rece și impenitent într-un imagism
sagace, neguros, aproape distant, marca Bunaru.
Insomniac dovedit, autorul este un abulic controlat
(iertată fiindu-mi tautologia), rătăcitor printre interstițiile
amăgitoare ale unui cotidian de cele mai multe ori indigest,
rezidual, bântuit de clocharzi emaciați de alcool și
abrutizați de instincte primare aflate mai mereu în ebuliție,
instrumente ale unui infern parțial avuabil, mai mult
execrabil, veritabilă hologramă kafkiană a disperării și
angoasei, a decrepitudinii și morții. Locurile de peregrinare
sunt impregnate de vetustețe cronică, pe un fundal vădit
anacronic cu timpul prezent al mărturisirii, invadat de
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nimeni și de nimic, ilogică până în proximitatea
(in)suportabilității și haotică până la granița eligibilității.
Întipărite adânc în memorie, la fel sunt unele
întâmplări, evenimente, fapte, gesturi (amorul ilicit cu o
Mariana/Marika; rătăcirea pe câmp, de-a lungul unei căi
ferate, un mort întins pe trotuar, divagațiile unui doctor
despre pacienta sa, etc.), ce revin anamnezic pe retina eului
liric (nu întâmplător titlul volumului din 1994 se intitulează
„Ochiul postum”), de fapt tot atâtea pretexte obsesive, dar
mai ales digresive, de a transla imaginarul spre zonele
tulburi ale unui burlesc de alcov ori grotesc de mucava,
concluzionate sentențios ori aluziv la limita derizoriului
suportabil ori asociate substanțialității regnului uman așa
cum e el, imprevizibil, dar mai ales rizibil: „Împovărat ca
și ispitit/ de umbra ce-mi ține isonul/ cu ochii ca două
simptome sinucigașe/ caut locuri mâhnit-însorite/ ale unui
cândva Paradis/ sângerând încă de amintirea unei aripi
căzute (...)”, (p.158).
Bunaru nu proclamă negația, doar o sugerează la
modul discret, asumându-și vinovăția golului/vidului din
preajmă, scanată mărturisitor pe ecranul senzorial al unei
lucidități amare, desprinse din cotidian și răspândite în
diafan la modul nostalgic-confesiv, deopotrivă cu irizări
moralizatoare, fiind el un melancolic incurabil, dar mai ales
irecuperabil, parte și întreg al unei lumi deformate de
micile/marile monstruozități ale mușuroiului din care face
parte, pe care îl refuză cu obstinația aceluia care nu mai
vrea să fie fericit, dar vrea să fie conștient. Ba chiar pare ași reproșa că odată, inocent, a muncit iluzoriu la înălțarea
și consolidarea lui inutilă, palidă utopie a unui vis spulberat
definitiv, suferința
acumulată estetizându-i purificarea prin intermediul
poeziei.
Poemele de dragoste sunt ale unui Werter tipic
bănățean, melanj calin al dăruirii și refuzului, al emoției și
disimulării, iubirea fiind una extrem de lucidă, disecată
(aproape sfârtecată!) cu exactitatea tipică îndrăgostitului
platonic în formă, dar romantic în fond, consumată, nu atât
în închipuire, cât într-o privire, gest, cuvânt, părere, tot
atâtea stări ale unei chimii nebuloase, dar spectaculoase,
ce dă consistență aparenței și carnalitate evidenței. Și totul
într-un joc erotic în care ea cochetează iar el flirtează sedus
de clocotul lavei interioare, cea care pârjolește cu
încetinitorul până la scrum trăirea, sentimentul, empatia,
căci toate iubitele/iubirile lui Eugen au o finalitate vecină
aluziei și afină iluziei. Adică neantului ce pare a-i
cotropi/înmărmuri memoria cu chipul femeii iubite,
precum în acest splendid Tipar pentru o despărțire:
„Buzele îi mărturiseau până la filtrul țigării/ Că totul poate
fi acceptat, înțeles dintr-o bucurie lucidă a imensității/ Și
că acea lipsă de fericire e lipsa lor de vinovăție/ Ea privea
cu uriașă atenție măsuța aceea/ Devenită dintr-odată nu
se știe de ce un obiect atât de profund/ Poate datorită
faptului că din când în când el o îndemna/ Să bea cafeaua
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care se și răcise/ Apoi acel bărbat din fața ei, a cărui
tinerețe/ Rămânea totuși o ciudățenie de neuitat/ Asemeni
altor întâmplări neînțelese, a tăcut”, (p. 19).
Birtul/spelunca este arealul revelator unui timp
aiuritor, mai ales în poemele de dinainte de 89 („Și sunt de
nesmuls aici la o masă/ Unde sticlele și paharele s-au golit
pe rând”), disecat homeopatic în acele „fragmentuțe din
mine însumi”, decerebrate până la anomalie și destructurate
până la entropie, ca mai apoi poemul să (re)nască din acea
distopie mai mult afectivă decât volitivă, consubstanțială
trăirilor actantului liric împovărat de contingență și aureolat
de imanență. Un fel de joc al vieții și al morții prin sinele
bulversat, dar mai ales stigmatizat de pustietatea
deșertăciunii, compasiunii și a evanescenței, introspectate
cu acribia eremitului care își conștientizează ruminația și
își acceptă, dar nu chiar resemnat, expierea. Elogiul diafan
al derizoriului aureolează și cele opt inedite,
consubstanțiale celorlalte poeme ale căror sonuri citadine
sunt când mai înăbușite, când mai relevante, aflate în
balans abia sesizabil între realitate și vis, lumină și
întuneric, uimire și indiferență, poetul, cu simțurile mereu
în alertă maximă înregistrându-le la scară mărită, „între
cutele cerești ale memoriei”, intensitățile și contururile,
malformațiile și tensiunile, din moment ce reiterează
„Insomniac veritabil/ de-o viață întreagă/ umblu pe străzi/
cu nări dilatate/ de lup singuratic (…)”. Se substituie
conștient, de asemenea, unui măscărici, unei paiațe menite
a-l deturna subversiv și abrupt în iluzie, în sinuozitatea
gesturilor insignifiante, a obiectelor anodine, dar numai ale
acelora care îi atentează singurătatea sau îi diminuează
intimitatea, dispus aproape a recunoaște că este un înfrânt
prin urbea cu modulații habsburgice , „târându-se” constant
în proximitatea acediei cotidiene și a stehanoriei
autoimpuse. Tăcerile lui Bunaru sunt sinonimele acelei
„tăceri asurzitoare” ale colegei sale de generație,
Magdalena Ghica, cu deosebire că cele ale autorului de față
sunt mai silențioase, mai retractile, mai introvertite și mai
pliate unui topos restrâns, de factură barocă, dar, paradoxal,
și mai puțin fragmentate prozodic decât ale Magdei
Cârneci, deși titlul cărții sugerează contrariul.
Frumusețea unor imagini încărcate de miez dă poeziei
lui Bunaru forță și profunzime, carismă și noblețe, incitănd,
dar și iritând un lector dispus în a înșira pe un șnur imaginar
doar acele perle care dau strălucire clipei și măreție
eternității, întâmplării și necesității, fantasmei și evaziunii,
adică întregului în amploarea sa. Iată câteva: „Te miri de
atâta liniște. Îți poți privi bătăile/ inimii atingând aerul”,
„mă reazem/ de o privire osândită în oglindă”, „caligrafia
bizară a liniștii”, „ochii tăi ca două sfârcuri materne”,
„ochiul ispitit de o stirpe a golului”, „sfârcul vulgar al
privirii”, „Sângele îmi înfruntă ca pe-o viziune/ Tristețea”,
etc.
„Fragmente de tăcere” reprezintă antologia selectă
a unui poet admirabil.
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Drago; Niculescu
Mircea Vulcănescu - De la filozofia religiei
la retrăirea jertfei cre;tine
Puţini au fost intelectualii înzestrati cu credinţă
care, puşi în situaţii-limită de existenţă, să nu se fi dezis
de ea prin comportamentul lor. Prin greşelile,
compromisurile şi uneori abjecţiile pe care le-au
săvârşit, ei au arătat că între teoria despre religie şi viaţa
practică în graniţele aceleiaşi religii nu există nici o
legatură. Tocmai de aceea scrierile lor despre credinţă
şi religie nu-ţi pot inspira încredere. Le citeşti ştiind că
totul e teorie scrisă şi nu traită. Nimic din toate acestea
nu are valabilitate în cazul lui Mircea Vulcănescu.
Scrierile lui despre religie îşi trag valabilitatea din chiar
felul tragic în care acest om a ales să-şi încheie viaţa.
Şi astfel, citindu-le în lumina jertfei lui Vulcănescu
din închisoare, textele lui interbelice îţi inspiră o
încredere fără reticenţe. Sunt pagini uimitoare, în care,
din loc în loc, trăieşti cu convingerea că ai de-a face cu
gânduri premonitorii, vestind ceea ce urma să se
întâmple. Şi numai aşa înţelegi că, în tot ce a scris
despre religie sau credinţă, Vulcănescu nu minţea, nu
făcea teorie, ci mărturisea ce trăia el însuşi, se
mărturisea pe sine.
Vulcănescu este un caz unic de intelectual al cărui
adevăr creştin s-a dezvăluit o dată cu moartea lui. De
aici şi importanţa textelor lui religioase.

o lucrare mai amplă şi deşi nu redau în toata amploarea
gândirea sa filozofico-creştină, de care au beneficiat
contemporanii săi, dar mai ales prietenii şi partenerii de
discuţii din şcoala lui Nae Ionescu. Acest din urmă
aspect voia Noica să-l evidenţieze când spunea, la
finalul unui articol comemorativ: “Nimic din ce a rămas
nu-i dă măsura”.
Aflat la doctorat la Paris, Mircea Vulcănescu ia
contact cu personalităţi ale filozofiei creştine, precum
Jacques Maritain, Etienne Gilson sau Nicolai Berdiaev;
în România, întâlnirea cu Nae Ionescu nu putea fi mai
potrivită pentru pasionatul de gândire religioasă. Toate
aceste personalităţi vor exercita influenţe directe asupra
sa, dupa cum el însuşi marturiseşte de mai multe ori.
Cel puţin despre ultimul, declara tranşant: “Prin
cursurile lui de filozofia religiei, gândirea mea s-a
ciocnit cu mintea lui Nae Ionescu într-un conflict de
probleme care îmi ţineau mai mult la inimă decât toate
logicile din lume”. Şi mai departe: “Şi dacă influenţa
lui n-a fost izvorul de-nceput al renaşterii noastre
religioase, această influenţă a fost totuşi puterea
hotarâtoare care a ajutat «apele tulburate» să se întoarcă
iar în vad şi să descoperim ceea ce Lucian Blaga ar
numi «matca stilistică» a experienţei noastre
religioase”.

▪ Mircea Vulcănescu, filozof fără sistem al
religiei

▪ Conflictele şi posibilităţile filozofiei
creştine

Mircea Vulcănescu este cunoscut în istoria
filozofiei româneşti prin două contribuţii importante: un
proiect filozofic autohtonist şi o serie de teoretizări ce
ţin de filozofia religiei. Ca şi proiectul autohtonist, care
era rodul unui profund patriotism, preocuparea pentru
filozofia religiei izvora dintr-o credinţă autentică (după
mărturiile celor ce l-au cunoscut îndeaproape), chiar
dacă viaţa sa a fost o desfăşurare tumultuoasă în zona
laicului, s-ar putea spune astazi, când viaţa si opera sa
au devenit cunoscute. A fost însă, chiar şi din această
zonă, un activist creştin încă din tinereţe, când face parte
din Asociaţia Studenţilor Creştini din România, dar şi
mai târziu, intervenind public cu numeroase conferinţe
şi articole prin care încerca să determine modul de a fi
creştin. Nu mai e un secret că era o strădanie în care
excela (Constantin Noica nota că “avea vocaţie de
teolog în acelasi timp augustinian, tomist şi bizantin”),
fapt ce nici nu ar fi putut fi altfel, de vreme ce orice
domeniu ce îi trezea interesul devenea pentru el un ţinut
aproape fără mistere.
Scrierile sale de filozofia religiei sunt şi astăzi
demne de studiat, deşi el nu le-a reunit sistematic într-

Cu disponibilitate sufletească pentru religie şi aflat
în vecinătăţi filozofice potrivite, Mircea Vulcănescu este
încredinţat de posibilitatea filozofiei creştine, începând
să se exprime în acest sens. Simte nevoia să-şi
demonstreze această posibilitate, cu toate că, afirma
gânditorul nostru, o simplă privire în istoria filozofiei
ar putea face acest demers inutil: patristica, scolastica,
chiar raţionalismul modern, cu Descartes, Malebranche
şi Leibniz, iar în prima parte a secolului XX,
neotomismul (Maritain), neoaugustinismul (Blondel)
sau propunerile răsăritean-ortodoxiste (Soloviov,
Berdiaev, Nae Ionescu) sunt filozofii creştine.
Vulcănescu nu se mulţumeşte cu aceste repere, ci caută
în continuare răspuns la întrebarea dacă poate fi creştin
filozoful. Augustinismul scotist refuză asocierea: “Orice
încercare de filozofare, în locul rugăciunii şi admirării,
opreşte făptura păgâneşte asupra ei şi o îndepartează de
Dumnezeu”. Cea de a doua orientare fundamentală,
tomismul, cu rădăcini în gândirea lui Aristotel, acceptă
cercetarea raţională a lumii ca lucrare a lui Dumnezeu.
Soluţionarea acestui conflict este văzută de Vulcănescu
24

martie 2021

ESEU

în admiterea ideii că “faptul de a crede nu înlătura
curiozitatea de a şti”; credinţa chiar stimulează
cunoaşterea, deschide prespectiva înţelegerii; se petrece,
în fond, acelaşi proces ca în ştiintă, unde ipotezele au
un rol fecund, unde “orice lucru pe care-l crezi te ajută
să presupui alte lucruri”. Filozofia creştina, prin
urmare, ca orice filozofie, “primeşte şi porneşte de la
elemente iraţionale”. O dată stabilită posibilitatea
filozofiei creştine, misiunea ei se înscrie pe două
coordonate: una apologetică, de a coborî “sensul
experienţei creştine în sfera experienţei umane pure şi
simple”, şi una filosofică propriu-zisă, în care
decantează problemele “lumii în curs” şi ale filozofiei
vremii pentru a le reda semnificaţiile creştinismului”.
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gândirea religioasă revine în perioada actuală, dupa
lovitura pozitivistă din secolul XIX, când religia mai
avea sens doar ca temei al moralităţii. Criza religiei a
fost însă atât de puternică, încât, la sfârşitul
menţionatului secol, ea a devenit o formă specială a
unor ştiinţe umaniste. Psihologia şi sociologia au
încercat “să-şi însuşească faptul religios şi să-i smulgă
caracterul tainic, misterios, de legatură transcendentă”,
în formele psihologiei şi sociologiei religioase. Prima
reduce viaţa religioasă la stările sufleteşti ale
subiectului, a doua, la o relaţie intersubiectivă.
Vulcănescu le respinge, folosind, în acest sens, şi o
exprimare plastică: “(...) ele sunt tot atât de puţin
capabile să cuprindă faptul religios, pe cât de puţin
poate servi forma unei litere la înţelegerea sunetului pe
care îl reprezintă”. La restabilirea statutului religiei au
contribuit mai întâi trei filozofi importanţi – H. Bergson,
W. James şi M. Scheler, care au restabilit autoritatea
conştiintei, trăirii şi experienţei proprii, deschizând
drumul curentelor izvorâte din confesiunile religioase.
În catolicism, apar curentele neotomist şi
neoaugustinist, opuse modernismului (Maritain,
respectiv Blondel), în protestantism, o filozofie a
existenţei religioase (cu Paul Tillich şi Karl Barth, pe
urmele lui Kierkegaard), în ortodoxie, “o întreagă şcoală
religioasă” (Florenski, Berdiaev, Bulgakov ş.a.), cu o
ramură şi în România (Lucian Blaga, Nichifor Crainic,
Nae Ionescu). Aşadar, la începutul secolului XX are loc
o adevarată renaştere a filozofiei religiei.

▪ Relaţia filozofiei creştine cu epoca sa
De aici rezultă că filozofia creştină se află în relaţie
cu epoca sa, nu este ceva perimat care se referă la
anumite stări de lucruri din trecut. “Veacul”, cum plastic
spune autorul român, intră în discuţie în gândirea
filozofică creştină, mai întâi material, prin înglobarea
problemelor veacului în experienţa creştină, şi apoi
formal, prin înglobarea unor elemente din sistemele de
gândire deja realizate în structura filozofiei creştine.
Într-un alt studiu, Mircea Vulcănescu descrie
relaţia creştinului în general (deci şi a filozofului
creştin) cu lumea modernă (ce se regăseşte în mare parte
şi în lumea actuală) mai degrabă drept conflictuală. El
defineşte creştinismul, ca religie a lui Isus Hristos, “o
trăire a legăturii omului cu ceva sau cineva care-l
depăşeşte”, omul având sentimentul că fiinţa
transcendentă pătrunde prin Hristos în lume şi că
revalorizează toate lucrurile acestei lumi, având apoi
sentimentul iubirii de aproape (un sentiment de
solidaritate în suferinţă şi de comunitate de soartă în
păcat) şi având speranţa în mântuire (ceea ce înseamnă
că lumea aceasta nu prezintă mare importanţă pentru
creştin). Defineşte, în continuare, lumea modernă prin
două “caractere”, unul teoretic, prin care lumea este
“smulsă” din interpretarea teologică asupra existenţei şi
prinderea ei într-o explicare naturalistă, şi unul practic,
prin care omul este înDumnezeit, pierzând sentimentul
transcendenţei, caractere ce constituie două răsturnări,
la rândul lor cu trei consecinţe – (1) triumful acţiunii
asupra comunităţii spirituale, (2) triumful
individualismului asupra comunităţii spirituale, (3)
risipirea omului în faptă, concomitent cu pierderea unei
ierarhii stabile de valori, diferite de “propria lui
făptuire”.

▪ Două tipuri de filozofie medievală
După cum s-a văzut pâna acum, Mircea
Vulcănescu a fost mult preocupat de problema
existenţei filozofiei creştine şi de formele în care ea se
desfăşoară. În afara sistematizărilor domeniului,
clarificărilor conceptuale, vine deseori cu soluţii proprii,
fecunde, care îi trădează în unele cazuri apartenenţa la
ortodoxie. Din ce s-a spus mai sus, se mai întrevede şi
faptul că gânditorul român îşi propune rezolvarea
problemelor de filozofie creştină în funcţie (în principal)
de două mari împărţiri teoretice: filozofie creştină
apuseană – filosofie creştină răsăriteană, iar în cadrul
primeia, augustinism-tomism.
Un studiu relevant în acest sens este Două tipuri
de filozofie medievală, elaborat pe linia de gândire a lui
Etienne Gilson, motiv pentru care s-a spus, exagerat
totuşi, că “este un rezumat, elegant şi sistematic, al
ideilor şi tezelor lui Gilson, cu sursa trecută sub tăcere”.
Aici, creştinul Mircea Vulcănescu foloseşte un “ton” ce
îi trădează admiraţia pentru o epocă esenţial religioasă,
despre care a declarat că n-a fost o epocă de întuneric,
ci una a luminii. Este o admiraţie pentru o vreme când
universul era “o ţesătură de semnificaţii”, nu “o plasă
de apariţii fără noimă” ca astăzi, când lucrurile erau
semne ce trebuiau interpretate şi înţelese, cu grade
diferite de realitate, într-o structură ierarhică. Concepţia
asupra existenţei în Evul Mediu presupune şi că
lucrurile toate sunt creaţia lui Dumnezeu, făcute după
un plan şi un scop, având un rol providenţial, spre

▪ Renaşterea modernă a religiei şi a
filozofiei religiei
În urma acestor consideraţiuni, Vulcănescu
constată o stare de conflictualitate între omul creştin şi
cel modern. În lumea actuală, totuşi, se constată, susţine
el, renunţarea la individualismul sălbatic şi organizarea
practică “a fericirii câtor mai mulţi”, moment în care
creştinismul ar putea juca un rol. În mod surprinzător,
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deosebire de concepţia despre lume de azi, mult
“împuţinată” în înţelesuri; de asemenea, cea medievală
mai presupune că scopul creaţiei divine este omul, dotat
cu libertatea de a se salva sau de a se nimici prin păcat.
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o asemenea structură se desfăşoară şi cele cinci probe
ale lui Toma.
Problema individuaţiei. Ilustrată pe baza
“înţelegerii omeneşti” această problemă ia urmatoarea
formă: distincţia aristotelică dintre intellectus possibilis
şi intellectus agens conduce la ideea că, datorită
primului, care îşi suspendă uneori activitatea (în somn,
inconştienţa), fiind o potenţă, conştiinţa omenească pare
a avea şi alt suport, separat şi impersonal, un fel de
suflet al tuturor oamenilor. În această accepţie,
intellectus agens ar fi chiar Dumnezeu. În continuare,
dacă sufletul nu există în mod individual, cade şi
problematica mântuirii. Pentru tomişti, de aceea, este
necesară afirmarea unui intellectus agens propriu
omului, ceea ce ar salva “individualitatea reală a fiinţei
concrete, pe care cealaltă doctrină o destramă în
întâlnirea pur trecatoare a materiei individuante a
trupului cu forma generală a unui suflet impersonal”.
Dificultatea se transferă şi în discuţia asupra îngerilor.
Ce îi individualizează pe îngeri? Dacă materia este
principiul de individuaţie, atunci îngerii devin entităţi
diferite doar prin legătura cu trupul (augustinismul), dar
astfel nu se poate salva spiritualitatea lor distinctă.
Tomismul încearcă să salveze această spiritualitate,
afirmând ca acţiunea însăşi e individuantă; “deosebirea
îngerilor poate fi înţeleasă şi fără intervenţia materiei şi
îngerii pot fi concepuţi ca fiind spirite pure”.
Filozofia morală. Augustinismul leagă morala de
voinţa divină, neacceptând o morală naturală, ci doar
codul normativ al celor zece porunci şi al predicii de pe
munte. Tomismul, “fără a desface morala de orice
legatură cu religia, (...) va tinde s-o constituie oarecum
ca pe ceva de sine stătător, distinctă de «trăirea vieţii de
har»”. Precum este posibilă o cunoaştere diferită de cea
revelată, tot astfel se poate constitui o morală
omenească, chiar dacă nu se va renunţa niciodată la
“ajutorul lui Dumnezeu”.
Concepţia politică. În doctrina politică creştină în
general, cârmuitorul este “prepusul lui Dumnezeu” pe
Pământ, ce are drept scop realizarea binelui obştesc. În
acest fel, creştinul devine cetăţean a două lumi, cea de
aici şi cea de dincolo. Vulcănescu discută acum
diferenţele dintre Răsărit şi Apus, fiindcă “aici nu mai
stau faţă-n faţă tomismul şi augustinismul. Stau însă
sigur (...) spiritele lor”. În Răsărit, biserica nu s-a
amestecat în afacerile puterii lumeşti, în Apus,
cârmuitorul temporal se subordonează bisericii, de unde
în istorie au aparut mai multe conflicte pentru
supremaţie între puterea religioasă şi cea lumească.
Problema salvării. În aceasta problemă, nu mai
există opoziţie, mântuirea fiind văzută ca obţinuţă de
către om prin faptele lui.

▪ Şapte probleme filozofice
Acestea fiind caracteristicile generale ale viziunii
despre existenţa medievală, Vulcănescu trece la a arăta
care este specificitatea fiecăruia dintre cele două mari
curente apusene ale timpului, ale celor două “cununi
danteşti” augustinismul şi tomismul – sau, luând
cuvintele autorului român, la a arăta care “este tipul
deosebit de filozofare al fiecăreia din cununile danteşti,
felul lor de a pune problemele şi resorturile adânci care
mişcă gândurile fiecărui tip într-o direcţie mai curând
decât într-alta”, luând în calcul şapte probleme
filozofice:
Orientarea generală a preocupării filozofice.
Augustinismul este îndreptat către înăuntrul omului,
către sufletul său, de unde acesta va scoate şi realitatea
lumii şi realitatea lui Dumnezeu. “Filozofarea
augustiniană va fi deci mai mult o vorbire a sufletului
cu sine, despre Dumnezeu, decât o filozofie obiectivă”.
Tomismul se îndreaptă către lumea exterioară; lucrurile
sunt captate prin simţuri, iar intelectul le abstrage
esenţa. Filozofia este, pentru tomism, un domeniu al
gândirii, iar Dumnezeu, lumina care “îndrumă cugetul”.
Legatura dintre Dumnezeu şi lume sau problema
cosmologică. Pentru ambele orientări, lumea este
creaţia lui Dumnezeu, “plăsmuirea unui gând
dumnezeiesc, devenit formă sensibilă, materială”.
Există totuşi şi diferenţe. Augustinismul susţine că
lucrurile sunt produse fie direct de Dumnezeu, “printro hotărâre a voinţei sale, fără nici o raţiune distinctă”,
fie prin “germeni predeterminativi (...), ca tipare ale
fiinţelor”, aşezati de Dumnezeu în materia din care sunt
făcute (şcoala lui Bonaventura, pe filiera arabă).
Lucrurile nu sunt autonome, fiind sub vrerea
creatorului, “semne” ale lui. Tomismul refuză lucrurilor
statutul de creaţii directe şi controlate (pentru a evita
responsabilitatea lui Dumnezeu în privinţa răului),
acordându-le existenţă autonomă. Dumnezeu e cauza
primă a lumii, dar nu orice lucru îl are drept cauză
primă, intercalându-se o serie de alte cauze.
Existenţa lui Dumnezeu. Augustinienii susţin
dovada lăuntrică, Divinitatea e “o fiinţă care nu poate
fi gândită decât ca fiind” (argumentul lui Anselm).
Obiecţia că “gândirea existenţei nu e totuna cu existenţa
de fapt”, trecerea fiind nelegitimă, nu e convingătoare
pentru augustinieni, întrucât Dumnezeu e fiinţa necesară
descoperită prin iluminare, “ceea ce arată că proba (...)
ontologică este mai mult o mărturisire de credinţă, decât
un argument valabil logiceşte, cum s-ar putea să fie la
Descartes”. Tomiştii ajung la Dumnezeu mediat, prin
raţionament, ridicându-se “din concluzie în concluzie”.
Pentru ei, “lucrurile sunt, [deci] Dumnezeu este”. Se
înaintează din cauză în cauză, până la prima cauză. Pe

▪ Cearta universaliilor
Cearta universaliilor nu este relevantă pentru
Vulcănescu raportată doar la filozofia medievală, ci la
întreaga filozofie europeană, chiar dacă, admite el,
“această opoziţie nu rămâne fără urmări pentru
problematica creştină, care încearcă să traducă, în tot
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veacul de mijloc, când în limbajul uneia, când în
limbajul celeilalte, concepţiile ei fundamentale:
înţelegerea treimii, a întrupării, a creaţiei, a libertăţii, a
bisericii şi a mântuirii”.
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a fi separată ontologic de prezenţa lui, pentru că totul e
în Dumnezeu”. În fine, în Răsărit, Creaţia şi Harul nu
sunt esenţial distincte.
Acestea ar fi, pe scurt, după părerea noastră,
principalele coordonate ale filozofiei religiei la Mircea
Vulcănescu. El s-a mai oprit însă punctual şi asupra
altor probleme în scrieri risipite în publicaţiile vremii,
de la chestiuni specific teologice la chestiuni ce ţineau
de practicile instituţionale ale bisericii creştine, mai ales
ale celei ortodoxe. A prezentat, de asemenea, teorii ale
altor filozofi creştini precum Toma de Aquino, J.
Maritain, N. Berdiaev sau Nae Ionescu. Nu s-a sfiit să
intre în polemici cu conţinut religios, cum ar fi aceea
iscată de Biserica Ortodoxă Română cu privire la
modificarea datei sărbătorii pascale sau aceea iscată în
jurul prefeţei lui Nae Ionescu la cartea lui Mihail
Sebastian De două mii de ani, în problema iudaismului.

▪ “Logos şi eros în metafizica creştină”
Nici în studiul Logos şi eros în metafizica creştină
Mircea Vulcănescu nu renunţă la abordarea paralelistă.
Dinspre tomism, raportul dintre logos şi eros va fi unul
“de sinteză”: “Tomismul va acorda supremaţia absolută
intelectului asupra voinţei în ordinea speculativă, o
supremaţie prin esenţă, subordonând însă inteligenţa
voinţei în tot ce priveşte ordinea acţiunii. Într-adevăr,
spun tomiştii, obiectul inteligenţei este superior
obiectului voinţei, căci obiectul inteligenţei este binele
în general, luat în esenţa lui, deci un obiect mai pur, mai
spiritual decât obiectul voinţei care are drept obiect
bunurile particulare. Inteligenţa caută să prindă lucrurile
în esenţele lor, în vreme ce obiectul voinţei este binele
luat în existenţa lui concretă. Toată ordinea vine din
inteligenţă, continua ei, şi chiar Duhul Dragostei se
capătă prin unirea cu Fiul, cu Logosul. Iar viaţa veşnică
constă tocmai într-un moment de cunoaştere, într-o
vedenie a lui Dumnezeu faţă către faţă, în care vom fi
într-un singur cuget cu Dumnezeu. Dragostea şi
fericirea nu sunt pentru tomişti decât consecinţe ale
acestei viziuni unificatoare”. Augustinismul, chiar pâna
în secolul XX, la Blondel, va avea o poziţie ierarhizantă:
“Împrumutând metoda de cunoaştere a misticii, Blondel
cere cunoaşterii adevărate să depăşească discursivitatea,
lumea conceptelor, a simbolurilor, şi să se adâncească
în noaptea neştiinţei spre a intui dincolo adevărurile pe
care inteligenţa le ascunde. Cunoaşterea nu mai poate
înainta decât subordonându-se iubirii “.

▪ Mircea Vulcănescu, în spiritul filozofic al
vremii
În faţa preocupării vulcănesciene pentru filozofia
creştină apuseană, Nae Ionescu, “răsăritean” convins,
s-a arătat nedumerit, întrebându-l, la un moment dat,
referitor la un anume eveniment, cum de este “ucenicul”
său şi totuşi se pregăteşte să vorbească într-o conferinţă
despre filozofia lui Toma de Aquino. Nae Ionescu s-a
mai exprimat în acel context că, la Toma, “toate
problemele se succed într-o ordine perfectă şi se rezolvă
pe rând, ca în cursul de pedagogie al lui G.G.
Antonescu”, dar încerca totuşi să scoată în evidenţă
rădăcinile damaschiene ale filozofiei tomiste, încercare
ce a constitiut, se pare, şi calea de scăpare pentru
Vulcănescu, răspunzând tot printr-o întrebare: “Atunci
ce te mai miră preocuparea mea de dânsul?” Din
respect, probabil, pentru Profesor, care avea, se ştie, o
poziţie antiapuseană, Mircea Vulcănescu, un ortodoxist
de asemenea convins, nu i-a răspuns totuşi neechivoc
că nu se poate face filozofia religiei fără marea
contribuţie occidentală.
Aceasta a fost însă o simplă “dojană”, venită din
partea cuiva care-l iubea pe Vulcănescu şi care l-a
încurajat pe calea filozofiei religiei. În epocă, acest tip
de filozofie a fost primit şi cu ostilitate, cu dispreţ, fiind
atins, desigur, şi autorul nostru: Comarnescu declara că
“misticismul ar fi caracteristica noii generaţii”, Petrovici
sau Ralea îl socoteau “snobism”, iar Rădulescu-Motru,
“nevroză” sau “misticism comercializant”. Cel din
urmă, de pildă, a atacat direcţia reprezentată de ziarul
“Cuvântul” şi revista “Gândirea”, direcţie care a reuşit
să patrundă şi în Universitate şi care promovează o
“filozofie beletristică”, un misticism religios, o
“filozofie pentru uzul gazetarilor improvizaţi în
salvatori ai lucrului public”, spre deosebire de “filosofia
ştiinţifică”, de tradiţie maioresciană, ce stă “în serviciul
dorinţei de a pricepe în chip cât mai obiectiv lumea
înconjurătoare”. El ţine să invoce chiar în sprijinul sau
autoritatea lui Maiorescu: “Presupunerea numai că Titu
Maiorescu s-ar fi scoborât vreodată la rolul de filozof
în slujba intereselor bisericeşti sau a intereselor

▪ Distincţii în relaţia Dumnezeu – Univers
Cum am mai spus, o altă mare împărţire prezentă
în gândirea filozofica religioasă a lui Mircea Vulcănescu
este cea dintre Apus şi Răsărit, pe care am lăsat-o la
urmă, întrucât autorul român îi gaseşte concepţiei
răsăritene multe afinităţi cu augustinismul. În Răsărit,
ca şi la Augustin, “totul e în Dumnezeu, totul există şi
subzistă deopotrivă prin el, ci nu prin cauze secunde.
Esenţele, care sprijină nu numai formal, ci şi direct,
existenţa lucrurilor, fiind deopotrivă forme şi cauze, nu
sunt decât ideile Harului Dumnezeiesc, exemplarele
intelectului divin din Logos”. Răsăritul nu consideră
Universul independent de Dumnezeu, care l-a creat şi
“îl ţine”. O asemenea separare transformă Universul în
haos, nicidecum în lumea ordonată de origine
aristotelică. Este, de fapt, arăta Vulcănescu, o poziţie de
mijloc între panteism, care identifică Universul cu
Divinitatea, şi teismul tomist, care-l consideră o materie
independentă de Dumenzeu, cauza lui formală. Această
poziţie intermediară a fost confundată de Apus cu însuşi
panteismul; în fapt, este vorba de aşa-numitul
panenteism, după care, “deşi Dumnezeu se deosebeşte
după fire de totul acestei lumi, aceasta nu e susceptibilă
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monarhice, ar fi ofensiva[sic] memoriei sale”. Noul tip
de filozofie, prezent de puţină vreme şi în România, nici
măcar “n-a reuşit să se cristalizeze într-o scriere de
valoare”. Mircea Vulcănescu răspunde că filozofia e în
acelaşi timp şi “intuiţie originară axiologică a
existenţei”, şi “căutare raţională a rosturilor ei” şi aşa
apare la toţi clasicii invocaţi în acel articol de C.
Rădulescu-Motru, prin urmare, nu ştiinţificitatea dă
conceptul clasic filozofiei, deci, nici nu trebuie exclusă
filozofia neştiinţifică din învăţământ. Mai mult, se pare
că şi stiinţificul acesta nu e decât o modă ca orice modă,
ceea ce se poate proba istoric, şi, deci, obiectivismul nu
e o atitudine necesară. Concluzia finală este că, de fapt,
ambianţa culturală a momentului trebuie să determine
prezenţa în învăţământ a unuia sau altuia dintre tipurile
de filozofie.
Constantin Rădulescu-Motru nu şi-a imaginat însă
ce va urma după 1947, când orice formă de filozofie
autentică a fost interzisă, fie ea “ştiinţifică” ori
“beletristică”, şi când nu ar mai fi manifestat nici un fel
de intoleranţă la adresa unui asemenea stil de filozofie,
întrucât mai era totuşi filozofie. Mircea Vulcănescu
avea să ajungă la închisoare, unde îşi va gasi sfârşitul
într-un mod care îl aşază alături de filozofii martiri ai
istoriei şi care dovedeşte (aşa cum a notat inspirat şi
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editorul pe coperta ultimei reeditări ale studiilor
filozofico-religioase vulcănesciene) că tot ce a scris în
filozofia religiei nu a fost vorbă în vânt. Poate de aceea
Mircea Eliade scria că ceea ce ştim cu toţii despre
ultimele sale momente din temniţă “ne e de-ajuns ca sa
înţelegem cât de totală i-a fost victoria. Victorie
împotriva călăilor, desigur, dar mai ales victorie
împotriva Morţii”.
Emil Cioran, nu se ferea să scrie că “păcatul
strămoşesc, vădit în noi toţi, nu se arată în el, în el care
era atât de bine legat în trup şi în care se adăpostea,
paradox miraculos, un sfânt ieşit dintr-o icoană” (Emil
Cioran, Scrisoare către Viorica Vulcănescu, în vol.
Mircea Vulcănescu, Ultimul cuvânt, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1992, p. 165).
Nu l-a interesat niciodată gloria. Se pare ca acest
aspect nu i se părea important. Emil Cioran a surprins
faptul într-o scrisoare catre una din fiicele lui
Vulcănescu: “(...) el, înconjurat de autori, nu a năzuit
niciodată să fie unul, voinţa de a avea un nume îi părea
de neconceput, în nici o clipă nu a fost ademenit de
glorie, această ispită a omului căzut şi care roade pe toţi
muritorii, afară de câţiva izolaţi, care au regăsit
nevinovăţia la extremităţile spiritului” (Emil Cioran,
Scrisoare către Viorica Vulcănescu, în vol. cit., p. 165).
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Delia Muntean
Petru Cârdu. Poeme pentru ziua de miercuri
Născut la 25 septembrie 1952 în localitatea
Sâmianăș-Barice, aproape de granița sârbo-română, Petru
Cârdu – poet, traducător, critic literar, jurnalist, editor – a
primenit substanțial lirica din Voivodina, aducând-o mai
aproape de marea poezie europeană. A inițiat legături
absolut necesare cu scriitori din România, înlesnind astfel
mai buna pătrundere a operei lor într-un spațiu sociopolitic
și cultural având numeroase dimensiuni comune, în ciuda
frontierelor geografice.
Mai mult decât atât – așa cum remarcă Ana
Blandiana –, „într-o vreme în care România își renega
geniile răspândite pe glob, românul Petru Cârdu, poet de
limba română și sârbă și cetățean al Iugoslaviei, îi vizita
și le lua interviuri, care apăreau în marile ziare de la
Belgrad, lui Emil Cioran, lui Eugène Ionesco, lui Mircea
Eliade”1.
*
Petru Cârdu a făcut primele clase la Barice, iar în
1967 a terminat ciclul superior la Vârșeț, unde a urmat și
Liceul „Borislav Petrov-Braca”, secția în limba română
(absolvit în 1971). Studiile universitare le-a făcut la
Belgrad (1972-1974; Filologia – Literatura iugoslavă și
universală) și la București (1975-1978), unde își va lua și
licența în Istoria și teoria artei (1988). Încă din studenție a
fost redactor la „Tribuna tineretului”. În septembrie 1973
a participat la prima ediție a Taberei de Creație a
Scriitorilor Români din Voivodina („Colonia Literară”),
desfășurată la Fântâna Fetei, în Dunele Deliblății, sub
egida Societății de Limba Română2. La 22 de ani a devenit
membru în redacția revistei „Lumina”, iar din 1977
redactor la Casa de Editură a Comunei Literare Vârșeț –
Književna Opština Vršac (KOV)3.
După retragerea, în 1983, a lui Vasko Popa, funcția
de președinte al instituției a ocupat-o, până la pensionare,
Petru Cârdu. La reuniunile organizate la Vârșeț, „cel mai
important salon literar la sud de Viena” (Marcel Tolcea),

participau creatori din toată lumea, conferind astfel
orășelului din margine de provincie un iz cosmopolit. „E
un lucru firesc – afirmă, în iulie 1994, Petru Cârdu – să
publici, să intri în competiția valorilor și nicidecum în
«competiția» culorilor naționale. Nu mi se poate cere să
scot o revistă pentru țăranii din jurul Vârșețului. Jos
pălăria, am toată admirația pentru «calitatea» de a fi țăran,
dar și acel țăran să aibă înțelegerea necesară pentru «new
age» sau pentru «postmodernism». Nu mai putem să ne
întoarcem la opincă și la Ienăchiță Văcărescu”4. Ies cu
totul din canon maniera și spațiile în care aveau loc, de
pildă, lansările de carte: pe linia de frontieră dintre
România și Serbia, în mijloace de transport în comun
(autobuz, avion), în penitenciare, spitale ori pe marginea
șoselei internaționale Belgrad-Timișoara.
Noul președinte al organizației a inițiat și o distincție
literară – Premiul European pentru Poezie KOV5 –,
acordată la început din doi în doi ani, apoi anual. „Am
fondat acest premiu deoarece poezia are nevoie de premii
pentru a fi citită” – explică Petru Cârdu într-un interviu
acordat „României literare”6. Totodată, la casa de editură
și în revistele literare ale Comunei Culturale Vârșeț au fost
publicate, traduse în limba sârbă de Petru Cârdu însuși,
numeroase scrieri ale unor autori români: Ștefan Augustin
Doinaș, Eugen Ionescu, Lucian Blaga, Emil Cioran, Ana
Blandiana, Paul Celan, Mircea Eliade, Urmuz, Dumitru
Țepeneag, Herta Müller și alții. Acestora li se adaugă
cărțile tipărite la Novi Sad, Belgrad ori Podgorica
(aparținând unor autori precum: Nichita Stănescu, Ion
Caraion, Gellu Naum), având același traducător.
Despre ceea ce a reprezentat pentru Petru Cârdu actul
traducerii găsim câteva mărturisiri într-un dialog cu
jurnalistul Costa Roșu, din 18 octombrie 1980. În viziunea
sa, „a traduce poezie înseamnă a practica o meserie la fel
de nobilă ca și creația poetică”. „Am căutat – declară Petru
Cârdu – lectura unui sentiment pe alt tărâm și în spiritul

1

Ana Blandiana, Constructorul unei rare solidarități poetice, în rev. „Secolul 21”, nr. 7-12/2013 (Petru Cârdu, un
poet al metaforei), p. 8-9.
2

Înființată de universitarul Radu Flora – scriitor, critic literar, lingvist, dialectolog – în 1962.

3

KOV, organizație unică a scriitorilor, a tipografilor, a tineretului școlar și studențesc, a fost înființată de Vasko Popa
în 1972. Din toamna anului 1981 până în 2006, când clădirea a fost confiscată pentru a fi retrocedată fostului proprietar,
întâlnirile culturale s-au desfășurat la Casa Sterija; de aici și denumirea sub care erau cunoscute seratele literare: „Miercuri la Sterija”.
4

Marius Morariu, „A pune embargou pe spirit înseamnă a miza pe nimicnicie...” [interviu cu Petru Cârdu], iulie 1994,
în „Secolul 21”, ed. cit., p. 84.
5

Denumit, după moartea poetului, Premiul European pentru Poezie „Petru Cârdu”; dintre autorii români, au obținut
această distincție Ana Blandiana și Ștefan Augustin Doinaș.
6

Mirela Giura, Dialog cu Petru Cârdu, în rev. „România literară”, nr. 38/2008, reprod. în Petru Cârdu, Starea vremii
– poezii și interviuri, antologie gândită și alcătuită de Ioan Pintea, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, p. 218.
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altei vorbiri”7. Din același interviu aflăm despre efortul și
consecvența cu care a izbutit să redea în limba sârbă
„capcanele și năzdrăvăniile” poeziei lui Nichita Stănescu:
„Am lucrat pe brânci”; „arar am găsit echivalente fericite
ale stării și viziunii sentimentelor, am transpirat destul și
n-am încetat s-o iau de la început”8.
Personalitatea lui Petru Cârdu s-a manifestat
deopotrivă în jurnalistică și în domeniul dramaturgiei.
Astfel, din 1984 a lucrat, în calitate de corespondent, la
Redacția programului în limba română a Postului de Radio
Novi Sad, pentru ca ulterior să fie angajat ca redactor și
comentator al emisiunii „Radiospectru”. În cadrul
acesteia, a difuzat o serie de interviuri, luate personal, cu
scriitori din mai multe spații culturale ale Europei, printre
ei aflându-se și autori români, din țară sau din diaspora:
Mircea Eliade, Marin Preda, Emil Cioran, Eugen Ionescu,
Nichita Stănescu, Constantin Noica.
După reînființarea, în 2003, a Teatrului Profesionist
Românesc din Voivodina9, acesta prezidează, în condiții
de voluntariat, Consiliul artistic și pune în scenă, la Teatrul
Național „Sterija” din Vârșeț, spectacole moderne, având
ca suport opere semnate de Matei Vișniec, Marin Sorescu,
Franz Kafka și alții.
Autorul s-a stins din viață la Vârșeț, în dimineața zilei
de 30 aprilie 2011. A fost îngropat de doi preoți: un român
și un sârb.
*
Generozitatea și pasiunea cu care s-a dăruit
solidarizării prin dialog intercultural („Nu m-am născut ca
român, ci ca ins care trebuie să lase un mesaj”10), în pofida
unor considerente de natură politică ori ideologică („Nu
cu mult timp în urmă, de pildă, am scos, la Editura KOV,
pe care o conduc, o poetă croată în același volum cu un
scriitor sârb. În cărțile pe care le editez, un sârb și un croat
pot să trăiască alături, chiar și în timp de război”11), i-au
lăsat mai puțină energie pentru propria activitate creatoare:
volumele sale de versuri, reduse ca număr, au apărut la
mari intervale de timp.
Petru Cârdu a debutat revuistic la 21 ianuarie 1968,
în săptămânalul „Libertatea”, cu poezia Capriciu, iar
editorial spre sfârșitul liceului, cu placheta Menire în doi,
subintitulată Autosugestie pentru un nume și două
persoane (Editura Libertatea, Panciova, 1970). Cartea a
fost premiată la concursul literar organizat de „Lumina”
(pentru „resursele poetice destul de variate și chiar bogate
ale tânărului bard” – după cum opina președintele juriului,
Ion Bălan), autorul obținând – împreună cu Ioan Flora și
Miodrag Miloș – Premiul al III-lea. În aceeași perioadă iau apărut poezii și în revista „Lumina” (Celulă de pace,
Nedumerire, Târziu, Închinare, Plouă, Vine cerul),
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publicație în care va semna, decenii la rând, numeroase
traduceri (proză, poezie, eseu), precum și interviuri. Îi
întâlnim semnătura și în alte periodice din Serbia („Polja”,
„Savremenik”, „Delo”, „Oko”, „Razledi”) ori din
România („Luceafărul”, „Steaua”, „Familia”, „România
literară”, „Săptămâna”).
Alte volume: Aducătorul ochiului [poezii], Editura
Libertatea, Panciova, 1974; Pronume/Zamenice [poezii],
ediție bilingvă, KOV, Vârșeț – Editura Libertatea,
Panciova, 1981; Căpșuna în capcană [poezii], Editura
Libertatea, Novi Sad, 1988 (volum apărut și în limba
sârbă, în același an, la Editura Bratsvo-jedinstvo, Novi
Sad, iar în 1990, în limba engleză, la Editura Forest Books,
Londra); În biserica Troia [poezii], Editura Libertatea,
Panciova, 1992 (apărut în sârbă la Editura Rad, Belgrad,
în același an). Traducerea versurilor în limba sârbă îi
aparține poetului, îndeletnicirea convertindu-se într-o
modalitate de mai profundă comunicare cu sine: „Îmi
place să-mi traduc poeziile. Traducând, fac cunoștință cu
mine însumi. Volumele mele bilingve sunt imaginea stării
existențiale a imaginației și trăirii în două limbi”12.
În ceea ce privește activitatea de antologator,
menționăm volumele: Popodne n gradu (După-amiază în
oraș). Antologie de poezie românească din Voivodina,
selecție, traducere și prefață de Petru Cârdu, Ed. KOV,
Vârșeț, 1983; Efemera mea veșnicie (Din lirica slovenă),
antologie și traducere (în colaborare), Ed. Univers,
București, 1984; Rumunska avangarda (Avangarda
românească), în cotidianul „Delo” (mai multe numere),
Belgrad, 1986; Antologija rumunske poezije (Antologie de
poezie românească), selecție, traducere și postfață de Petru
Cârdu, Ed. Svetovi, Novi Sad, 1991.
Scriitorul a participat la diverse festivaluri
internaționale de poezie (Struga, Vilenica, Rotterdam, Tel
Aviv, Klagenfurt, Craiova); la ediția întâi, din 1993, a
Festivalului de Poezie „Drumuri de spice” de la Uzdin,
Petru Cârdu a obținut Marele Premiu „Sf. Gheorghe”.
*
Beneficiar al unei duble formații universitare –
belgrădeană și bucureșteană –, cunoscător îndeaproape al
curentelor majore din lirica lumii, Petru Cârdu s-a
remarcat, de la prima plachetă de versuri, prin maniera
aparte de a scrie, în răspăr cu estetica tradițională din
Voivodina. Refuzul modalităților încetățenite de creație
(identificabil și la poeți precum Slavco Almăjan, Ioan
Flora, Pavel Gătăianțu sau Ioan Baba), recuperarea și
readucerea în actualitate (la ani buni după estomparea ei)
a esteticii avangardiste europene i-au determinat pe
exegeții care s-au aplecat asupra scrierilor sale să-i atribuie
„o îndrăzneală de tip iconoclast, de copil teribil care

7

Costa Roșu, A traduce și a crea [interviu cu Petru Cârdu], în Interviuri (1970-2000), vol. I, Ed. Libertatea, Novi
Sad, 2002, p. 52.
8

Idem, p. 51.

9

Închis în 1956, după doar șapte ani de funcționare.

10

Petru Cârdu, Despre literatură, poezie și condiția poetului, în „Secolul 21”, nr. cit., p. 90.

11

Doru Branea, „Fac tot ce vreau în cultura sârbă” [interviu cu Petru Cârdu], aprilie 1995, în vol. Starea vremii..., ed.
cit., p. 83.
12

Petru Cârdu, Despre literatură..., în vol. citat, p. 90.
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sfărâmă, în general, vechile imagini frumoase ale
lirismului13”. „O acțiune de șoc, frenetică, anarhică,
îndrăzneț-inovatoare, avangarda impusă de acest poet –
este de părere criticul voivodinean Virginia Popovici –
are o funcție regeneratoare și deschizătoare de drum.”14
Petru Cârdu intră așadar în vizorul criticii de
timpuriu. Abia la un an de la publicarea plachetei Menire
în doi, cuprinzând șaisprezece poezii, grupate în
secțiunile: Menire în doi și Tu adusă în mine, Radu Flora
îl include în antologia dedicată ultimului pătrar de
literatură voivodineană (1946-1970), cu toate că, în acel
moment al devenirii sale lirice, poetul nu i se pare suficient
de convingător. În textul Ars poetica, de pildă,
teoreticianul descoperă „asociații vagi, parcă golite de
conținut”15, iar în secțiunea a doua a cărții, alocată iubirii,
identifică „ușoare parafraze erotice, foarte vagi și,
oarecum, fără suportul imagistic necesar”16.
După vreo trei decenii, prin 2008, evocarea primilor
pași în literatură îi va stârni scriitorului o ușoară nostalgie,
mai ales că devine cu timpul tot mai exigent cu sine și cu
ceea ce lasă după el17: „Mi-amintesc doar de un manuscris
pe care l-am pierdut aflându-mă la Lacurile Plitvice (acum
în Croația). Manuscrisul se intitula Menire. Făceam curte
unei domnișoare (asta era menirea poeziei). Astăzi însă nu
mai pot face curte, deoarece și cele mai înzestrate muze
au devenit extrem de capricioase și tot mai greu bat la ușa
imaginației mele, pururea deschisă. Le mai trag eu și de
plete, le mai mângâi pletele”18.
Placheta surprinde – pornind de la backgroundul
cultural al unui licean sensibil și citit – multitudinea
ipostazelor ființei umane, imposibilitatea cunoașterii
depline și a stăpânirii lumii interioare („Spun eu până când
/ Odată cel mai eu sânt / Și în același timp / Odată cel mai
puțin eu sânt” – Invitație la eu), precum și complexitatea
relațiilor dintre îndrăgostiți. Eul liric îndeplinește simultan
condiția de regizor, actor și spectator al propriului destin:
„Mă văd în vis cum visez / Visez fără să văd ce / Visez că
sunt cel care visez / Visez pe cineva care mă visează”
(Pân’ la refuzul prezenței neclintite).
Exploatând unele asocieri provocatoare de cuvinte
(„geneza încă nenăscută”, „sentimente verzi”, „sânii
mersului”, „pieptul picioarelor” etc.), preocupat și de
muzicalitatea versurilor („Aici m-așteaptă pe mine o dată
/ Aici m-așteaptă pe mine încă o dată / Plătesc tribut lui
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«tu» / Să nu m-ajungă să nu m-ajungă când / Dintr-însul
eu sunt plecat” – Pân’ la refuzul...), adolescentul de
șaptesprezece ani își caută, cu puterile de atunci, un loc al
său în peisajul literar din Iugoslavia.
Travaliul artistic, privit ca proces de metamorfozare
a spicelor de grâu în pâine, este de-abia la început.
Frapează nerăbdarea, entuziasmul cu care „micul
Rimbaud” (Slavco Almăjan) se aruncă înspre întâlnirea cu
poezia, accentul ludic, dinamismul imagistic –
particularități ce conturează un lirism în stare incipientă:
„Fugărește pâinea pe livezi / Pier ucise spicele călătoare /
Peste care a înflorit păienjenișul mâinilor / Jăratec în
pieptul picioarelor / Dogoarea buzelor a trecut linia gurii
/ S-a furișat sub limbă / Până nu-i târziu / Eu din mine fug
/ Mă va înghiți pâinea / Deocamdată coaja pâinii / Pe mine
la tălpi mă gâdilă / Deocamdată de-a ascunselea / Cu
spicele călătoare mă joc” (Ars poetica).
În 1974, Petru Cârdu publică volumul Aducătorul
ochiului, căruia i se acordă, în cadrul concursului organizat
de „Lumina”, Premiul întâi. Textele de aici orbitează în
jurul câtorva concepte și idei-forță (Întâia încercare de a
fi văzut, A doua încercare de a fi văzut, A treia încercare
de a fi văzut, Vânătoarea de aer și Rostirea păsării),
conturând o poetică a privirii pe măsura constituirii ei.
Volumul se deschide cu o Precuvântare, ce
individualizează perspectiva lirică și ontologică propusă
de autor: „Acest ochi l-a lăsat cineva care nu există decât
pentru un timp oarecare. Îmi face de dragoste, sau de
deochi, dar numai pentru a mă putea convinge că sunt
singurul care văd inexistentul”. Artistul garantează așadar
cu trupul și cuvântul lui („Se-nchide ochiul și întâmplarea
odată cu el” – ar spune confratele Nicu Ciobanu)
propunerile de realitate adăpostite în text.
Cititorul poate lesne depista o serie de linkuri înspre
stilul și simbolistica lui Nichita Stănescu, datorate, printre
altele, și preocupărilor lui Petru Cârdu de a-i traduce
creațiile în limba sârbă, încununate cu volumul apărut
peste câțiva ani19: „Nu-mi clătina ochiul din vârf de frunză
verde. / Te rog, nu-mi clătina ochiul verde. / Tu povesteștemi albastru, numai albastru, / vântul bate, iarba fuge / din
deal în vale, / din vorba mea la tine-n cale. // Nu-mi clătina
ochiul din vârf de frunză verde. / Numai ochiul, numai
ochiul / în privirea ta se pierde. // El așa zicea: / mi se
leagănă privirea / așa-n șapte rădăcini, așa fierbinte, / prin

13

Ștefan Augustin Doinaș, Poezia lui Petru Cârdu, prefață la vol. Școala exilului, Ed. „Pasărea Măiastră”, Craiova,
1998, repr. în vol. Complicitate. Poeme alese, Ed. Libertatea, Panciova, 2007, p. 133.
14

Virginia Popovici, Jocuri verbale în poezia lui Petru Cârdu, în Carmen Dărăbuș și Virginia Popovici, Literatura de
limba română din Serbia și antropologia culturală, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca și Ed. Fondul European, Novi Sad,
2012, p. 130.
15

Radu Flora, Literatura română din Voivodina. Panorama unui sfert de veac (1946-1970), Ed. Libertatea, Panciova,
1970, p. 105.
16

Idem, p. 106.

17

O dovadă o constituie și faptul că, în culegerea de poeme alese publicate în 2007, sub titlul Complicitate, nu a inclus
niciun text din placheta Menire în doi, aspect de care a ținut seama și editorul Ioan Pintea în realizarea antologiei din
2017.
18

Mirela Giura, Dialog..., în „România literară”, nr. cit.

19

Nikita Stanesku, Stanje poezije, Ed. Rad, Beograd, 1980.
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geamul deschis de-acum / de trei părți și două stele / pe
înaltul drum” (Ideea de pe frunză și nemișcarea).
Autorul din Vârșeț are acum 22 de ani. El se
delimitează programatic de lirica unora dintre predecesori,
încă în lucrare și cu putere de influență asupra
contemporanilor („Toți seamănă cu împărăția vântului /
toți seamănă cu niște șoapte / parcă demult, / cei ce caută
cerul / în care-au dormit azi-noapte. // Doamne, și iar
doamne, / de la fereastra ferecată – în jos / îmi trimit un
cer deschis / să-l caut în palme pe dos. // Stau la capătul
privirii, / venind de la jumătatea lumii, / sprijinită-n stâlpi
de lut. / Cum mă lovesc de mine însumi / abia ascult. //
Mă gândesc la ei / de sub cer de mohor / de parcă ar fi
inimi / suspendate în aerul de dor” – Bătrânii cerului),
oferind un mod de a scrie în care dinamica afectivă e
strunită cerebral („Ca și cum ar fi fost un poem dureros, /
asmuțindu-ne trupurile. // Numai ce am ajuns cerul / dintrun cireș în floare, / toți și-au pus pe ochi niște cuvinte
enorme / și se uită prin ele la inima cea mare. // Singurul
ei amant a fost șarpele. / Să pună ochiul pe el, / bătăile
pasului pe el” – Reflexul atât de repede).
Următorul volum (Pronume/Zamenice) cuprinde 23
de poeme, ce vizează acomodarea cu sinele și
întâmpinarea Celuilalt, întreprinderi presupunând o
anumită abilitate în gestionarea contrariilor, surmontarea
de prejudecăți și convingeri, cât și o mai înțeleaptă
relaționare cu sfârșitul de secol. Singurătatea ființei în
satul global, multitudinea de roluri/măști cu care se
înfățișează pe scena lumii („Ne schimbăm rând pe rând
locurile. / [...] Cineva se mută în noi, / în vreme ce noi /
ne mutăm în altcineva” – Timpul de acum),
vulnerabilitatea expunerii („Un om se trezește în vorbirea
sa / și întreabă: / chipul meu oare a trecut pe-aici?” – Logos
și existență) îndârjesc poetul în căutarea esenței proprii
(„Eu strig după mine / precum norii după ploaie” – A
aștepta e-un adevăr întâmplător), a numelui. Fiindcă
numirea și, în felul acesta, eliberarea de formele
pronominale falsificatoare pentru ființă („Stau și privesc /
în ce limbă un om seceră cuvintele / la jumătatea drumului
dintre sine și nimeni” – Logos și existență; sau: „Unul a
trădat, cum se întâmplă” – A aștepta e-un adevăr
întâmplător; sau: „A murit cineva fără mine” – Acest eu)
reumanizează, dau sens individului, îl fac să fie cu
adevărat („Un om se-ascunde în îmbrățișarea realului, /
condamnat să vorbească cu inima” – Logos și existență).
Scriind și scriindu-se pe sine, Petru Cârdu numește; în
egală măsură, își investighează autodefinirea. Operează,
altfel spus, trecerea – prin poezie, adică prin numire – de
la viermuiala cotidiană și de la faptă (denotative) la miez
și la rosturile ființei (conotative). Numirea – putem spune
– ațâță conotațiile latente care există în orice denotație.
Pe de altă parte, dedublarea înlesnește
autocunoașterea în contextul alterității, permițând instanței
lirice să-și evalueze mai lucid perspectiva, inhibând
eventuale elanuri excesiv afective: „Acolo unde ies din
mine însumi, / veghează înțelepții pe la colțuri” – Din mine
cineva privește). Versurile se dovedesc, de aceea,
„lapidare, transparente, sentențioase, avare” (Ion
Negoițescu), poezia astfel construită neputând fi decât
„seacă, cerebrală, sceptică, ironică, vizionară prin gândire
și nu prin sentiment”20.
20
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Mai consistent decât volumele anterioare (include
peste cincizeci de poezii), Căpșuna în capcană (1988) se
extinde și tematic prin deconspirarea relației individului
cu istoria și cu politicul. Ca ins aparținător unei minorități
etnice care a suportat ea însăși consecințele jocurilor de
putere, Petru Cârdu trăiește cu febrilitate metamorfozele
cotidianului și caută să le tălmăcească, să le exprime în
limba lui. Ochiul și pana poetului-cetățean se află acum
„la datorie”, consemnând cu nerv, gazetărește („scrie
trimisul special al informației de seară” – Deschidere
festivă) știrile zilei: „ninge cu mare răspundere (în balcani)
/ odată cu venirea maestrului / un vultur disperat se
prăbușește în cuib / ouăle clocind” (La locul faptei) și
militând pentru libertatea semenilor („Omul ăsta are
dreptul să dispună de capul său / are dreptul la metafizică
la limba maternă” – Starea vremii).
Aplatizarea conștiințelor („vorbitorul cu ciomagul în
mână / a făcut educația viitorului / în plus aici / în minus
dincolo / pe buturugă contează doar ghilotinajul total / al
florilor de ceai / și gloria regelui din ninive” – Restul nu
mai contează), lupta pentru putere și reconfigurările
teritoriale („Încep noile migrări ale popoarelor /
ierusalimul se mută la constantinopol / punctul de vedere
al nato e ideea de descurajare / a îndoielii / fumez și eu
pipa păcii la conferința / internațională a trandafirilor / un
pas important în calea dialogului est-vest / stare de urgență
în paharul cu apă promulgată / în februarie la greenwich
la ora ceaiului” – Arta de a confisca ferestrele),
pseudoevenimentele („concetățenii noștri au ridicat cu
propria lor mână / un enorm wc / acesta e de-a dreptul
opera lor de artă / slava a fost fără hotare” – Deschidere
festivă) alternează cu scene domestice ecranizate în tempo
rapid („Amiază liniștită / la jumătatea drumului dintre doi
sâni / o judecată aspră după colț / trăiesc cinci minute / mă
achit de obligații” – Săpunit în casă; ori poemul Cu viteza
vântului) și cu secvențe din intimitatea laboratorului de
creație („Ura / la miezul nopții începe secerișul / într-un
pat străin desfășor / o activitate obștească // treptat aleg
titlul / Căpșuna festivă în capcană”), unde artistul
peticește ceea ce au pervertit vremile: „Fixarea omului
rupt în bucăți / fixarea ideii (între)rupte / fixarea penelor
arse” (Fază experimentală). Ironia face casă bună cu
ludicul, iar tratarea serios-responsabilă a unor întâmplări
minore ale vieții și ale cunoașterii transformă contextul
într-un bâlci al deșertăciunilor văduvit de ierarhizări,
construit axiologic după principiul postmodernist și/și:
„Mă gândesc să fac mari considerații / pe marginea
nimicului / la ședința de luni am să discut despre casandra
/ la punctul doi am să stărui asupra poeților romantici /
care s-au retras din manualele școlare / și despre iubitele
lor care s-au cufundat în vârsta / îngerilor / la punctul trei
cei care n-au înțeles explicațiile / se prăvălesc deghizați în
concluzii / la punctul diverse vom da un citat din filozoful
conta / «o, nimic, cât ești de mare»” (Discuție liberă).
Survin în acest volum metamorfozări și în ceea ce
privește geneza textului liric: poetul participă acum cu
toate ale lui (Cititorul în ziua de post; sau: „Scriu cu mâna
pe hârtie albă / hai faceți și voi ca mine / e cea mai
cumplită zi din an / când sufletul mormăie / nu poate să se
întâlnească / cu propria formă / hai imitați-mă / îmi includ

Ion Negoițescu, Poetul Petru Cârdu, în „Secolul 21”, nr. cit., p. 26.
32

martie 2021

ESEU

măruntaiele / scriu un poem pentru ziua de miercuri /
degetele domnului împart focul” – Miercurea de hârtie),
cu trecutul său (Scrierea cu sânge), cu spaimele și
incertitudinile omului uitat „între paranteze” (Da, cu
siguranță nu).
De reținut și poemul „unistih” cu care debutează
volumul: „Întâiul vers e orb de la naștere” (Teamă și
îndoială).
Cu o somație-îmbărbătare în Grai haiku începe,
programatic, următoarea carte, În biserica Troia (1992):
„Ridică-te / să te sărut / cu limba în cioburi”, pentru ca
tabloul apocaliptic să se încheie mai încolo, retoric, cu un
vocativ: „Sună clopotele / sângele face sluj / în grădina
vecinului / învingători fără răsplată / ai neamului intrat cu
glotura / în ospiciu // dumnezeule” (Ilion novum). Sunt
printre puținele repere, din perspectiva axiologică a
volumului de-acum, care i-au rămas omului și care l-ar
putea duce mai departe: poezia și credința, cuvântul și
Cuvântul. Ideea logosului catalizator al devenirii personale
și al celei colective o întâlnim și la alți autori voivodineni,
printre ei aflându-se și Nicu Ciobanu, cu poemul Cumplite
și-nfiorătoare dimineți: „Călătoriile noastre nu se vor
curma niciodată / Cumplite și-nfiorătoare dimineți / Sentind necruțător. Urmăm sensul cuvintelor – / Pete
minuscule, înșirate peste veacuri. / Vechi metafore, /
Banale, uzate – fastuoase odinioară – ne însoțesc. //
Îmbrățișezi cuvintele într-un vârf de umbră-ți apar
semnele – contururi, arătări, / emoționante himere –
singurul lucru care / te mai împinge / de-a lungul
rătăcirilor tale”.
În textele de față, Iugoslavia, aflată în plin „sezon de
vânătoare”, învață să moară („zloată e-n pântecul patriei
chinuite” – Nu tună nu fulgeră) și experimentează,
simultan, „un rău de culoare roșie / un rău de culoare
neagră” (Ficțiune și comentarii). E o vânzoleală ubicuă
cu istoria și cu Geloasa ideologie a animalului, cărora toți
le sunt complici și care dezlănțuie remușcări de durată: „și
noi patrioții / [...] am participat pe cont propriu / la crimă
și pedeapsă” – Descrierea generală a cuvintelor).
Scriitorul însuși e prins în acest freamăt („am dat buzna
în piața victoriei / am răcnit ritos” – Lehamite estetică),
transformându-se în gazetar nevoit să consemneze la cald,
telegrafic, știrile zilei („ultimul salut / amână descrierea
cuvintelor” – Descrierea generală a cuvintelor). „Încetez
să mai alerg / după cuvinte / exist” – ar spune Vasa Barbu.
Precum cetatea Troiei cândva, noul Ilion, Sud-Vestul
european, își așteaptă declinul. Este o reiterare a
proceselor istorice, cu toate etapele aferente („trecutul este
doar ceea ce n-a trecut niciodată”21), pe care poetul din
Vârșeț o zugrăvește lucid, fără menajamente: „timpul are
conștiința murdară în amiaza / mare” – Meteorologie; sau:
„istoria se scarpină în cur / și nu se face roșie la față” –
Ordinea întunericului). Balcania „în flăcări” zgândărește
sentimente amorțite („amarnică-i eternitatea țărilor ce
dorm / pe hărți de ceară” – Biografia pădurii; sau: „rup în
două cuvântul pâine” – Nu tună nu fulgeră). E o lume
pângărită, nebună, violentă, în care „binele se naște cu
pumnul” (Sezonul de vânătoare), dragostea se
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desolemnizează (Tragere sentimentală), iar mesagerii
cerești ating derizoriul (Geografia îngerului).
Atari dimensiuni ale epocii amprentează discursul
liric, împovărându-l cu o invazie de imagini suprarealiste,
sfârtecându-i cursivitatea și alienând instanța poetică
(Obiect de cugetare). Se apelează la estetica urâtului
(Târfa balcanilor), la argoul amoros văduvit de pudoare
(Rupere). Maniera în care scrie acum Petru Cârdu denotă
„curajul de a scuipa în față frumusețea tradițională a
versului, de a-l expune fără niciun ritm sau rimă, ca pe un
bici viu care șfichiuie, de a-l obliga să nu se sperie de
sarcasm, de cinism, de vulgaritate, de sacrilegiu; cu alte
cuvinte, de a face din propria sa expresie lirică o lume la
fel de stigmatizată, la fel de grotescă, la fel de nemiloasă
ca și existența – datată sau nu – la care se referă”22.
Portativul tematic (vremelnicia condiției umane,
ravagiile istoriei, politicul, soarta poetului exilat, erosul,
sacralitatea) se menține, în general, același în volumul
Cerneala violetă (1998). Realitățile întâmplate și
neîntâmplate se fugăresc unele pe altele prin memoria,
deloc selectivă, a poetului, căpătând autenticitate grație
limbajului și foii de hârtie (Am visat că mă mușcase de
deget un câine). Ele sunt tot atâtea propuneri de dialog
(mai rare, de astă dată) cu creatori și opere din alte spații
și epoci (Vita Nuova, Reiner Kunze, Ovidiu, Goya etc.),
dar și pretexte întru problematizare („totul ar fi fost altfel
/ de-am fi știut că vom pieri / dar nu ne-a trecut prin minte
/ să nu ne agresăm singuri” – Marșul dispariției). Căci
spaimele istoriei încă lucrează, flăcările mai ard, în
tribunale se caută vinovații, iar de pe front nu contenesc
să sosească scrisori ale celor pieriți cândva (Viața
călătorilor). Precum în celelalte volume, nici acum
individul – răstignit între zgomotul și furia vremilor – nu
are un timp doar al lui, în care să-și cerceteze în tihnă
sinele, să-și lămurească marginile, să iasă din serie, din
marșul năuc și năucitor spre ceva nesigur, fără scop.
Frecvent întrerupt de blancuri, discursul probează
competențele livrești ale cititorului („oamenii pământului
/ de o parte și de alta / a lutului / sfârșesc într-un veac / și
încep / în prefața vechiului testament // se aude chemarea
soarelui” – Chemarea soarelui) sau așază hotare între
vremea faptei și momentul confesiunii („această mărturie
o fac cu cerneală violetă / în jurnalul de vârșeț” – Cerneala
violetă).
Delimitarea de estetica tradițională e reformulată
răspicat, însă efectul se dovedește – spre sfârșit de secol
douăzeci – mai puțin bulversant decât în anii debutului
liric. E semn că gusturile și expectanțele consumatorului
de poezie se adaptează, la rândul lor, noilor curente
literare: „Luna în crai-nou părăsită de opinia publică / nu
se încumetă să dăinuie // era cândva o pisică de pluș /
tăiatu-i-am calea în miez de noapte // iar cântecul / oricât
de liber ar fi fost / s-a prefăcut în pluș” (Acest cântec e
condiția pisicii de pluș). Observăm, totodată, o incisivitate
sporită a expresiei și mai multă îndrăzneală în exploatarea
elementelor tabu.
Nu mai încape îndoială, avem de-a face cu un stil
personalizat, al unui autor de prim raft, un continuator
valoros (cum s-a afirmat deseori) al lui Vasko Popa.

21

Mirela Giura, art. cit., p. 220 (Petru Cârdu face referire la o afirmație a lui Ivo Andrić).

22

Ștefan Augustin Doinaș, Poezia lui Petru Cârdu, în vol. citat, p. 137.
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Gheorghe Glodeanu
Mircea Eliade despre “un am[nunt din Parsifal”
Numeroși cercetători de prestigiu au investigat de-a
lungul timpului legenda celebrului cavaler Parsifal și a
Sfântului Graal. În acest sens, îi putem aminti pe Julius Evola,
Joseph Campbell și pe Mircea Eliade. Acesta din urmă a
revenit asupra problemei de mai multe ori de-a lungul
timpului. Deja în 1938, autorul Domnișoarei Christina a
publicat un studiu intitulat Un amănunt din Parsifal, reluat și
în volumul Insula lui Euthanasius din 1943. Ulterior, istoricul
religiilor a analizat ciclul Graalului și iubirea cavalerească în
volumul al III-lea din Istoria credințelor și ideilor religioase
(p.98-121). Meditațiile asupra condiției Regelui Pescar și a
întrebării juste nu lipsesc nici din amplul roman metafizic
Noaptea de Sânziene, unde lucrurile sunt proiectate în
parabolă și în imaginar.
În studiul din 1938, Eliade atrăgea atenția asupra unui
episod semnificativ din legenda lui Parsifal. Este vorba de
boala Regelui Pescar (le rois péschéor), o boală stranie, pe
care nimeni nu o poate vindeca. Ea se caracterizează prin
devitalizarea neobișnuită a personajului. În unele texte
medievale, Regele Pescar era considerat Regele Graalului,
potirul sfânt care, potrivit legendei, a fost adus în Europa de
Joseph din Arimatheea. Eliade nu insistă prea mult asupra
semnificațiilor denumirii „Rege Pescar”, peștele fiind un
simbol al reînnoirii, al renașterii și al nemuririi. Potirul
Sfântului Graal se confunda uneori – precizează exegetul –
cu „bogatul pescar”, așa cum se întâmplă în lucrarea lui
Robert de Baron, Joseph dʾArimathie. Istoricul religiilor
precizează că în legenda Graalului au pătruns și o serie de
influențe din mitologia nordică. Și în tradiția celtică se
vorbește de un „pește al înțelepciunii” (salmon of wisdom),
care poate fi pus în legătură cu Graalul și cu Regele Pescar.
În acest sens, Eliade trimite la lucrarea din 1888 a lui A. Nutt,
Studies on the Legend of the Holy Grail.
Este ciudat că boala Regelui Pescar nu provoacă numai
o stranie devitalizare a monarhului, ci a întregului său regat.
Natura însăși se confruntă cu o maladie neobișnuită. Râurile
nu mai curg, pomii nu mai înverzesc, pământul refuză să mai
rodească, iar florile nu mai înfloresc. Până și zidurile castelului
încep să se degradeze într-o manieră accelerată, măcinate de
o putere nevăzută. Pentru a prezenta cât mai veridic decăderea
ținutului și misterioasa boală a regelui, Eliade trimite la două
surse citate de Jessie L. Weston. Prima are în centrul ei figura
lui Sir Gawain, în timp ce a doua redă povestea lui Parsifal.
Faima Regelui Pescar atrage numeroși cavaleri. Aceștia
sunt însă atât de șocați de degradarea castelului și de boala
misterioasă a regelui încât uită de scopul călătoriei lor, soarta
potirului sfânt. În loc să se ocupe de esențe, ei sunt marcați
de aparențe, compătimindu-l pe monarh. Drept consecință,
după fiecare vizită, boala misterioasă se agravează și mai
mult.
Lucrurile se schimbă în cazul lui Perceval/Parsifal, un
cavaler atipic atunci când își începe călătoriile inițiatice. În
momentul în care ajunge la Castelul Graalului, el nu știe de
boala Regelui Pescar. Eliade este contrariat de faptul că poetul
medieval Chrétien de Troyes îl descrie ca pe un bufon. Totul
pentru a exalta harul divin care pune stăpânire pe castelan.

Spre deosebire de ceilalți musafiri, el nu a primit încă o
educație specifică codului cavaleresc, fapt ce vorbește despre
naivitatea și despre puritatea personajului. Nu întâmplător,
cavalerii râd de el în momentul în care observă maniera în
care urcă pe cal și sunt contrariați când văd că acesta se
folosește de un bici pentru a-și ghida animalul. Parsifal
continuă să uimească prin comportamentul său insolit și
atunci când ajunge la curtea regelui. În momentul în care
întâlnește o fată, el se repede la ea să o sărute, deoarece a fost
învățat că așa cer legile curtoaziei. Drept consecință,
personajul nu acționează astfel atât din prostie, cât din lipsă
de educație. Nu trebuie uitat că personajul a fost crescut de
mama lui, care l-a ferit de obiceiurile de la curte. Cavalerul
poate să pară nebun în ochi celorlalți dar, în realitate, el
rămâne omul pur, care nu a fost corupt încă de lumea în care
trăiește. Văzând comportamentul buf al personajului, Eliade
vede în el un admirabil prototip al lui Don Quijote.
Comparându-i pe cei doi, în spatele aparențelor, istoricul
religiilordescoperă niște întâmplări asemănătoare și o
psihologie identică. Exegetul este contrariat mai ales de
stupiditatea celor doi cavaleri rătăcitori. În spatele prostiei și
a ridicolului, Eliade descoperă faptul că în cazul lui Parsifal
lucra Harul și în cel al lui Don Quijote, Visul. Autorul Nopții
de Sânziene regretă faptul că Miguel de Unamuno nu a
cunoscut scrierile lui Chrétien de Troyes, deoarece ar fi putut
realiza o interesantă paralelă între Cavalerul Tristei Figuri și
Perceval le simple. Deși ignoră principalele reguli ale
conduitei cavalerești, acesta din urmă se dovedește a fi
adevăratul purtător de Har și este în măsură să îi transforme
pe cavalerii medievali.
Parsifal ajunge însă la curtea Regelui Pescar de două ori.
Eliade remarcă faptul că, la prima lui vizită, acesta nu este
încă un „trimis”. Drept consecință, el își ratează misiunea.
Abia după ce pleacă i se spune că trebuie să îl întrebe pe
Regele Pescar despre Graal. Drept consecință, la cea de a doua
sa descindere la castel, el se apropie de Regele Pescar și,
punându-i întrebarea justă, întrebarea necesară, acesta se
vindecă în mod miraculos și întinerește. În paralel, se
regenerează întregul ținut. Este semnificativ faptul că, datorită
calităților sale, Parsifal primește și o a doua șansă. Aceasta în
contextul în care celor mai mulți dintre cavalerii Mesei
Rotunde accesul la Graal le rămâne interzis pe viață.
Legenda lui Sir Gawain este paralelă cu cea a lui
Parsifal. Acesta pune o întrebare asemănătoare. El se
interesează de Lancea cu care a fost străpuns Mântuitorul pe
Cruce, un substitut al Graalului. Punând întrebarea potrivită,
întregul ținut se trezește la viață.
Eliade menționează că ajunge o singură întrebare pentru
ca minunea să se înfăptuiască. Tot el precizează însă că
întrebarea lui Parsifal era așteptată. Totuși, ea întârzie
deoarece „niciun cavaler nu era atât de pătruns de nebunia
căutării Graalului, încât să treacă peste orice regulă de bună
creștere (să nu întrebi un om bolnav) și să afle taina sfântului
potir”. Acesta este motivul pentru care se agravează boala
regelui și se alterează „ritmul întregii vieți cosmice”. Parsifal
nu pune o întrebare banală așa cum au procedat predecesorii
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Eliade vorbește apoi despre importanța întemeierii unor
noi ordine călugărești, precum Ordinul călugărilor din
Chartres în 1084 și Ordinul Cistercienilor, la Citeaux, lângă
Dijon, în 1098. La acestea se adaugă ordinele călugărilor
stabiliți în 1120 la Prémontré, ordinele întemeiate de Sfântul
Dominic (1170-1224) și de Sfântul Francisc de Assisi (11821221). Este vorba de niște organizații religioase care vor juca
un rol important în viața spirituală din următoarele secole.
Deși nu detaliază rolul trubadurilor și al doctrinei lor în iubirea
curtenească, Eliade remarcă inovațiile radicale ale acestora în
exaltarea femeii și a amorului extraconjugal. Aceasta într-o
perioadă în care căsătoriile erau aranjate în funcție de
interesele financiare și/sau politice, consecința fiind conduita
brutală sau indiferentă a soților. Trubadurii au avut meritul de
a milita pentru dragostea adevărată într-o societate în care
poziția femeii era una inferioară. Amorul exaltat din secolul
al XII-lea presupunea o cultură superioară, o veritabilă mistică
a iubirii. În această perioadă trăiesc numeroase femei erudite
și influente precum Alienor de Acvitania, nepoata lui
Guillaume de Poitiers (1071-1127), primul trubadur cunoscut.
Ea a devenit, pe rând, regină a Franței, mai apoi a Angliei.
Eliade vorbește despre numeroșii prinți, baroni și cavaleri,
precum și de ducese și contese care s-au format într-un mediu
cultural privilegiat, dominat de Marie de Champagne, fiica lui
Alienor. Se vorbește chiar de existența unei Curți a Dragostei,
un tribunal insolit care judeca în funcție de un Cod specific, o
veritabilă Ars amandi. Femeile încep să își exercite influența
într-un mod nou și delicat. Bărbații erau captivați, călăuziți și
educați. Tema creațiilor era întotdeauna dragostea exaltată și
enigmatică. Cum iubita era o doamnă căsătorită, ea era
conștientă nu numai de valoarea ei, dar și de nevoia de a-și
păstra reputația și poziția socială. De aici rolul decisiv al
secretului. Având în vedere statutul social al îndrăgostiților,
aceștia erau despărțiți prin numeroase obstacole. Pe de o parte,
bardul lăuda calitățile de excepție ale iubitei sale. Pe de altă
parte, el descria suferințele provocate de iubire, speranța să o
zărească fie și în depărtare, să îi atingă hainele, să îi fure o
sărutare. Eliade precizează că „această îndelungată etapă de
inițiere amoroasă constituie, dimpotrivă, o asceză, o
pedagogie și un ansamblu de experiențe spirituale”. Femeia
devine un model de frumusețe fizică și de însușiri spirituale.
Datorită lor, îndrăgostitul pătrundea într-o lume paralelă de
imagini și simboluri. Eventuala posesie „era încoronarea unui
ceremonial elaborat, călăuzit deopotrivă de asceză, elevație
morală și pasiune”. Deja Marie de Champagne a făcut
distincție între unirea conjugală și pasiunea îndrăgostiților.
Spre deosebire de soții care aveau obligația să se supună unul
altuia și nu își puteau refuza nimic, iubiții se înțeleg deplin
fără să se gândească la răsplată. Eliade menționează caracterul
ritualic al acestui scenariu erotic, pe care îl compară cu
tehnicile sexuale tantrice. Istoricul religiilor vorbește despre
valoarea mistică a „dragostei pasiune”, care presupune
desolidarizarea totală de societate și de valorile ei morale.
Această direcție se găsește într-o contradicție vădită cu tradiția
creștină a căsătoriei.
Unul din subcapitolele cele mai interesante ale
investigației lui Eliade se intitulează Esoterismul și creațiile
literare: trubadurii, Fedeli dʾAmore, ciclul Graalului.
Istoricul religiilor precizează că, pentru prima oară după
gnozele din secolele II și III, dragostea curtenească exaltă
„demnitatea spirituală și valoarea religioasă a Femeii”. Se pare
că trubadurii provensali s-au inspirat din lirica arabă prezentă
în Spania, „care glorifica femeia și amorul spiritual pe care îl
suscită”. La acest strat s-au adăugat influențele celtice,

săi. El pune „întrebarea justă, singura așteptată, singura care
putea fructifica”. Spre deosebire de interogațiile născute din
mirare sau din politețe, cea a salvatorului pornește „din nevoia
urgentă a cunoașterii adevărului și mântuirii – pentru că asta
simboliza pentru lumea medievală potirul Sfântului Graal:
adevărul și mântuirea”. Nu răspunsul privind locul unde se
găsește Graalul, ci simpla pronunțare a întrebării juste este în
măsură să producă regenerarea cosmică.
Acest episod din legenda lui Parsifal i se pare
semnificativ lui Eliade pentru întreaga condiție umană. Poate
că este în destinul nostru – consideră exegetul – să refuzăm
întrebarea justă, „necesară și urgentă, singura întrebare care
contează și fructifică”. În loc să ne întrebăm „unde este
adevărul, calea și viața”, preferăm să „rătăcim într-un labirint
de întrebări și de preocupări care pot avea un anumit farmec
și chiar anumite însușiri, dar care totuși nu fructifică întreaga
noastră viață spirituală”. Exegetul menționează faptul că acest
episod din Parsifal demonstrează admirabil faptul că, înainte
de a oferi un răspuns pe măsură, simpla întrebare „regenerează
și fertilizează”. Și nu numai ființa omenească, ci Cosmosul
întreg. Nimic nu oglindește mai bine „ratarea omului care
refuză să se întrebe asupra sensului existenței sale, decât
această icoană a firii întregi care suferă în așteptarea unei
întrebări”.
Generalizând, Eliade afirmă că „firea întreagă suferă de
nepăsarea omului față de întrebarea centrală”. Pierzându-ne
vremea cu întrebări frivole, nu ne omorâm doar pe noi, ci, prin
solidaritate, distrugem o parte din univers. Când omul uită
unde se găsește izvorul mântuirii sale, întreaga natură devine
stearpă. Iar aceasta este un admirabil simbol al solidarității
omului cu universul. De aici decurge importanța celor aleși,
care nu șovăie să se întrebe asupra adevărului și a vieții.
Asemenea lui Parsifal, dramele acestora izbândesc cultura
fiecărei națiuni. Eliade crede că am deveni peste noapte sterpi
și bolnavi dacă în fiecare țară și în fiecare moment istoric nu
ar exista niște oameni luminați, în măsură să își pună
întrebarea justă.
2. Mircea Eliade își reia comentariile asupra ciclului
Graalului în volumul al III-lea din Istoria credințelor și ideilor
religioase. Versiunea românească a lucrării a apărut în 1988.
În capitolul XXXIV, cercetătorul miturilor investighează
Catolicismul apusean de la Carol cel Mare la Gioacchino da
Fiore. După ce vorbește despre înțelesurile religioase ale
cruciadelor, Eliade analizează Semnificația religioasă a artei
romanice și a iubirii curtenești. Exegetul menționează că
perioada cruciadelor este și epoca celor mai grandioase creații
spirituale. Iată ce spune cercetătorul miturilor: „Este epoca
apogeului artei romanice și a avântului artei gotice, a
dezvoltării poeziei erotice și religioase, a romanelor ciclului
arthurian și al lui Tristan și Isolda; este epoca triumfului
scolasticii și a ordinelor călugărești și a predicatorilor
itineranți. Totodată, este epoca unei proliferări excepționale a
mișcărilor ascetice și eshatologice, în majoritatea lor în
marginea ortodoxiei sau deschis heterodoxe”.
În sprijinul ideilor sale, istoricul religiilor menționează
că aceasta este perioada în care își desfășoară activitatea câțiva
din cei mai importanți teologi și mistici, cum ar fi Sfântul
Bernard (1090-1153) sau Meister Eckhardt (1260-1327). Lor
li se adaugă mai mulți filosofi de real prestigiu, precum
Anselmus din Canterbury (1033-1109) și Toma din Aquino
(circa1223-1274). Deși elaborate în vremuri tulburi, creațiile
acestora reușesc să modifice profilul spiritual al Occidentului.
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gnostice și orientale, redescoperite și reactualizate în secolul
al XII-lea. Pe de altă parte, cultul Fecioarei readuce în centrul
atenției femeia, îndeosebi în ipostaza ei de mamă. Peste un
secol, Dante (1265-1321) o divinizează pe frumoasa Beatrice,
deși aceasta era soția unui nobil florentin. Iubita inaccesibilă
este considerată superioară îngerilor și sfinților, fiind plasată
în imediata vecinătate a Fecioarei Maria. Nu există un alt
exemplu mai strălucit de venerare a unei femei, spune Eliade.
Nu întâmplător, Beatrice întruchipa teologia, adică misterul
mântuirii. Prezentând propria sa viziune despre Rai ți Iad,
Dante demonstrează faptul că arta reprezintă nu numai o
modalitate de a comunica o metafizică și o teologie, ci și o
manieră de mântuire pentru individ.
Eliade descrie apoi rolul jucat de mișcarea intitulată
Fedeli dʾAmore, care vorbea despre funcția soteriologică a
Dragostei și a Femeii. Exegetul este de părere că gruparea
presupunea „o gnosă ocultă și probabil o organizare de tip
inițiatic”. Reprezentanții Fedeli dʾAmore sunt menționați
începând cu secolul al XII-lea în Provența și în Italia, dar și
în Franța și în Belgia. Este vorba de o oaste secretă ce are drept
scop cultul „Femeii unice” și inițierea în misterul dragostei.
Pentru ca doctrina lor să nu devină accesibilă și oamenilor de
rând, ei utilizau un limbaj secret. Printre cei mai cunoscuți
reprezentanți ai mișcării s-au numărat Francesco da Barberino
(1264-1348) și Jacques de Baisieux. În viziunea acestora,
inițierea prin dragoste reprezenta o experiență de ordin
spiritual. Femeia – spune Eliade – constituia un simbol al
intelectului transcendent. Dragostea este cea care îl trezește
pe adept din letargia în care a căzut lumea creștină. Fedeli
dʾAmore este o mișcare care nu le mai recunoaște papilor
prestigiul de lideri spirituali ai creștinismului.
Eliade prezintă apoi rolul pe care l-au jucat secretele în
artă începând cu secolul al XII-lea. Asemenea reprezentanților
sectelor religioase, îndrăgostiții au propriul lor limbaj esoteric,
recurg la o serie de semne și simboluri specifice. Limbajele
secrete și proliferarea personajelor legendare și a aventurilor
prodigioase constituie – spune Eliade – niște fenomene
parareligioase. Dovada acestui lucru este identificată în
romanele consacrate Regelui Arthur și cavalerilor Mesei
Rotunde în secolul al XII-lea. Vechile Chansons de Geste în
centrul cărora se găsea Carol Magnul nu mai rețin atenția
auditoriului, locul lor fiind preluat de legendele bretone despre
Regele Arthur. Acestea aduceau în centrul interesului o serie
de povești de origine celtică, cărora li se adaugă elemente
creștine, gnostice și islamice. Dintre figurile evocate se
detașează Regele Arthur, Perceval, Lancelot, Gawain și
Regele-Pescar. Interesul pentru romanele Mesei Rotunde a
fost declanșat deChrétien de Troyes, bardul protejat de Marie
de Champagne. Nu s-au păstrat prea multe informații despre
poet. Se știe că a început să scrie în jurul anului 1170 și că a
elaborat cinci romane în versuri. Cele mai cunoscute dintre
acestea sunt Lancelot, Erec și Perceval. Eliade consideră că
romanele Mesei Rotunde „întemeiază o nouă mitologie, în
sensul că ele dezvăluie audienței «istoria sacră» și modelele
exemplare ce trebuie să călăuzească comportarea cavalerilor
și a îndrăgostiților”. Mai mult, istoricul religiilor este de părere
că „mitologia cavalerismului” a devenit mai importantă decât
istoria sa propriu-zisă. Eliade identifică prezența elementelor
arhaice și a motivelor inițiatice în aceste texte. Întotdeauna
este vorba de o Căutare (Quête sau Quest) lungă și dramatică,
în care realul se împletește cu miraculosul. Această experiență
presupune, printre altele, pătrunderea eroului în lumea
cealaltă. Istoricul religiilor identifică printre regulile de
admitere în rândul cavalerilor o serie de probe inițiatice
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specifice confreriilor secrete. Perceval, de exemplu, este
obligat să petreacă o noapte singur într-o capelă alături de un
cavaler mort. Urmează alte încercări dificile: traversarea unui
pod păzit de diferiți monștri, evitarea unor capcane etc. Eliade
identifică în aceste scenarii niște tipare specifice trecerii în
lumea cealaltă, coborârii în infern. La sfârșitul procesului
inițiatic, cavalerii sunt pregătiți să aspire la tron sau reușesc
să vindece boala misterioasă a Regelui Pescar și astfel
regenerează Țara Pustiită a acestuia.
Texte precum Lancelot de Chrétien de Troyes mizează
pe mitologia onoarei cavalerești și pe exaltarea Femeii. Nu
întâmplător, tragica poveste trăită de Tristan și Isolda devine
cea mai cunoscută poveste de dragoste din perioada
medievală. Eliade consideră că romanele Mesei Rotunde sunt
pline de motive și scenarii inițiatice, care la un moment dat
riscă să se transforme în clișee. Faptul că această literatură sa bucurat de un mare succes de public demonstrează că ea
răspundea unei nevoi profunde a omului medieval. Pe de altă
parte, autorii resimțeau nevoia să transmită prin intermediul
textelor lor o anumită tradiție esoterică. Inițial, tema Graalului
a fost ignorată în primele romane bretone. Ea a fost introdusă
– precizează Eliade – prin 1180 de către Chrétien de Troyes.
Cu toate acestea, cea mai complexă poveste a Graalului a fost
realizată de către germanul Wolfram von Eschenbach.
Parzivalul acestuia a fost elaborat în perioada 1200-1210.
Eliade rămâne surprins de numărul mare și de importanța
elementelor orientale prezente în lucrare. Se pare că Wolfram
era foarte bine informat asupra realităților din Siria, Persia,
India și China, cunoștințele sale fiind dobândite de la cruciați
și de la negustorii italieni întorși din Orient. Dar, pentru
demersul realizat de istoricul religiilor, mai importante decât
realitatea se dovedesc miturile, credințele și riturile legate de
Sfântul Graal. Eliade menționează că, spre deosebire de
Chrétien de Troyes, Wolfram insistă pe rolul lui Amfortas,
Regele-Pescar. Acesta era conducătorul unui ordin cavaleresc
numit Templeisen. Asemenea Templierilor, aceștia au depus
jurământ de castitate. Ei erau considerați niște aleși ai lui
Dumnezeu care trebuiau să își asume niște încercări pline de
primejdie. Pornind de la o bibliografie remarcabilă, Eliade
ajunge la concluzia că simbolismul Graalului „reprezintă o
nouă sinteză spirituală, în care se pot identifica tradiții
diverse”. În spatele interesului pentru Orient este descoperită
„dezamăgirea adâncă produsă de cruciade, aspirația către o
toleranță religioasă care ar fi încurajat apropierea de islam,
nostalgia unei «cavalerii spirituale», după modelul
adevăraților Templieri (acei Templeisen ai lui Wolfram)”.
Integrarea simbolurilor creștine precum euharistia sau Lancea
și prezența elementelor hermetice demonstrează faptul că
legenda Graalului reprezintă o amplă sinteză. Eliade
menționează apoi că „e imposibil de știut dacă încercările
inițiatice suferite de cavaleri corespundeau sau nu unor
ritualuri propriu-zise”. Asemenea miraculosului tărâm
Shambala din tradiția tibetană, insula Avalon pe care s-a retras
regele Arthur face parte dintr-o geografie mitică. Același lucru
este valabil și precum Orientul în care a fost transferat Graalul.
Rămâne importantă – precizează Eliade – ideea ocultării
Graalului, care exprimă „inaccesibilitatea unei tradiții secrete
începând de la un anumit moment istoric”. Cercetătorul
miturilor observă că mesajul spiritual al Graalului continuă să
stârnească imaginația contemporanilor noștri. Aceasta
deoarece „mitologia Graalului face parte din istoria religioasă
a Occidentului, chiar dacă, așa cum se întâmplă adesea, ea se
confundă cu istoria utopiei”.
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Anca S`rghie
~n acest an, Radu Stanca s-a `ntors acas[, la Sibiu
De când am aflat acum doi ani de la Ioan Cândea,
sculptorul sibian care și-a dovedit talentul în realizarea a
peste 50 lucrări monumentale dedicate unor personalități
importante ale culturii române, că a terminat bustul lui
Radu Stanca, emoția m-a copleșit la gândul că în mod
simbolic poetul care afirma cu un aparent narcisism: “Sunt
cel mai frumos din orașul acesta” se întoarce acasă, la
Sibiu. Nu întâmplător, aceste cuvinte figurează pe soclul
monumentului care a fost sfințit în 23 decembrie 2020 de
Î.P.S. Laurențiu. Dincolo de autoportretul expresionist pe
care și-l face Radu Stanca în capodopera sa intitulată
“Corydon”, începând tocmai cu acest vers, putem
considera că poetul se închipuie cu o intuiție exactă „...Sau
numai un turn rătăcit între case,/ Un turn de pe care cad
pietre prețioase”. Un asemenea turn cu pietre scumpe a
fost Radu Stanca între concetățenii săi sibieni. Puțini știu
astăzi că ”Sunt cel mai frumos din orașul acesta”,
afirmația incipit și de final a poeziei “Corydon”, a devenit
forma jovială de salut pe care Radu Stanca o folosea când
se întâlnea cu actorii de la Teatru. Aceasta a fost instituția
pe care a slujit-o cu o imensă pasiune, punând în scenă
peste 30 de spectacole, cele mai multe absolut
memorabile. Cu trecerea timpului, posteritatea a dovedit
adevărul ce se ascundea în spusele sale, căci astăzi Radu
Stanca este personalitatea cea mai complexă și valoroasă
pe care în contemporaneitate a avut-o Sibiul și astfel
prinde sens superior versul „Sunt cel mai frumos din
orașul acesta”.
Realitatea este că orașul de pe malurile Cibinului nu
și-a onorat suficient scriitorii care au trăit aici și au dat
măsura talentului lor. Ne vom rezuma la un singur
exemplu, cel al unui clasic al literelor române, George
Coșbuc, care și-a petrecut “anii cei mai rodnici” ai creației
lui la Sibiu. Aici a publicat în ziarul „Țribuna” capodopera
sa, poemul „Nunta Zamfirei”, alături de alte poezii
precum „Rada”, „Iarna pe uliță”, „Numai una” etc. Deși
realizată de mulți ani, o placă de marmură pregătită să fie
pusă pe casa cu nr. 35 de pe str. Avram Iancu, unde a locuit
cea mai lungă perioadă din cei doi ani sibieni, zace la loc
ferit, întocmai bustului creat lui Avram Iancu, din cauza
birocrației care face casă bună cu inerțiile de tot felul.
Există în centrul orașului nostru o frumoasă statuie
dedicată de sculptorul Corneliu Medrea lui George
Coșbuc, dar prea puțini tineri, și mă refer îndeosebi la
liceenii din Sibiu, au băgat-o în seamă. De aceea, mă
întreb de ce nu se folosesc „săptămânile altfel” la licee,
dacă nu spre a fi cunoscute în primul rând valorile
culturale ale localității în care trăiesc tinerii, aflați în plin
proces de edificare intelectuală. Cine va reuși să pună
capăt acestei stări letargice prezente va îmbogăți
patrimoniul cultural al Sibiului ca oraș turistic de prestigiu
european.
Un alt adevăr este că, deși mulți poeți ai urbei s-au
inspirat din pitorescul istoric al burgului, niciunul nu l-a

egalat ca baladist pe Radu Stanca. Poetul mărturisea:
“Intru-n Sibiu cum intră-n ceață luna,/ Mai mult alunecând
decât cu pasul,/ Și-n liniștea ce-nchide-n ea furtuna/
Ascult cum bate-n turnul straniu ceasul...” („Nocturnă”).
El s-a îndrăgostit de frumusețea orașului nostru și prin ce
a scris despre el ne-a făcut și pe noi, cititorii lui de versuri
și de eseuri, să-l pricepem cu adevărat. Îi sunt cu adevărat
îndatorată lui Radu Stanca pentru câte frumuseți ale
Sibiului mi le-a semnalat.
Singurul descendent al familiei regizorului la Sibiu
este doamna Nana Sofronie, fiica surorii care, după
măritiș, a devenit Doina Jitianu, cum au cunoscut-o multe
generații de elevi. Cu ocazia recentului eveniment de
dezvelire, în 23 decembrie 2020, a bustului cu Radu
Stanca, sculptorul Ioan Cândea ne-a surprins cu vestea că
la Liceul de Artă din Sibiu a studiat biologia cu profesoara
Doina Jitianu.
Dintre amintirile depănate cu încântare de distinsa
doamnă, reținem faptul că în locuința protopopului
Sebastian Stanca de pe str. Andrei Șaguna, nr. 8, et. I,
Sibiu, în 3 camere locuiau „la grămadă” opt persoane.
Vremurile erau grele după Război, căci bunicul doamnei
Nana era bolnav, bunica Maria nu avea nicio formă de
venit, dar era o gospodină de excepție. Radu era tot mai
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afectat de tuberculoză, de care suferea din adolescență, de
la Cluj, de unde s-a mutat la Sibiu ca student după Diktatul
de la Viena din 1940. De aceea, salariul profesoarei Doina
Jitianu era foarte important prin 1947, când ajunsese
singura sursă de trai a familiei. Radu o iubea pe sora lui
cu 7 ani mai mare ca el și pe soțul acesteia, colonelul
Alexandru Jitianu, care primise în timpul lui Antonescu
Decorația “Mihai Viteazul”, pentru felul cum luptase pe
front. Fiica lui s-a uitat și recent la brevetul purtând
semnăturile mareșalului Antonescu și Regelui Mihai I de
România, ea amintindu-și că tocmai această dovadă de
eroism, la o epurare din perioada stalinistă, l-a scos pe
tatăl ei din armata română socialistă. Deși avea doar 12
ani când Radu a murit la Clinicile din Cluj, Nana știe că
lângă el a stat în permanență fratele său Octavian, care
fiind medic procura aparatele cele mai eficiente pentru
respirația bolnavului, dar pe fața lui Radu au rămas urmele
măștilor de respirat aplicate de doctori. Cum a murit la
doar 42 de ani unchiul ei? Radu a întrebat pe fratele lui ce
zi este și Octavian i-a spus că este Crăciunul. Atunci
muribundul a exclamat glumind că va veni și la el Moș
Crăciun. I s-a împlinit dorința de a o mai vedea pe Doti,
soția adorată, dar pe Barbu nu l-au adus la patul tatălui
care murea, ca să nu se sperie de aparatele la care el era
conectat. Radu a murit în noaptea de 25 spre 26 decembrie
1962. Interesant a fost faptul că Doina, sora scriitorului, a
murit exact în ziua de 5 martie, când în familie prin
tradiție se aniversa tocmai nașterea lui Radu. Ea s-a stins
în anul 1993 și ultimele cuvinte pe care le-a rostit în vis
au fost tocmai “Radule, Radule”, ca și când s-a refăcut un
moment din copilăria lor fericită, cu veri fierbinți
petrecute la Ocna Sibiului, unde fiii Mariei Stanca erau
găzduiți de sora acesteia, care locuia pe str. Podului. Vom
desprinde din amintirile dnei Nana ideea că legătura
viitorului scriitor cu Sibiul și împrejurimile lui a fost
veche, datând din chiar primii ani ai vieții lui.
Iată-ne revenind la evenimentul dezvelirii bustului,
așezat în părculețul din fața Teatrului Național “Radu
Stanca”. Cu o seară înainte am poposit acolo și am văzut
bustul înfășurat în materiale negre, bine încins cu
frânghii, ce coborau de la vârful monumentului până la
baza soclului. Era ultima noapte misterioasă a baladistului
care s-a închipuit „Un cneaz valah la porțile Sibiului”,
poezie în care fascinația muzicii pe care o aude îl face pe
acesta vulnerabil în fața dușmanului. „Dar nu blestem. De
clipa libertății/ E la un pas acum oștirea mea. Și de-am
căzut la porțile cetății/ Întins pe scut, ca mâine, intru-n
ea.” Deosebit de alegoria acelei intrări simbolice, acum,
în zi de decembrie, Radu Stanca este readus în preajma
Teatrului, în care dăduse măsura geniului său regizoral,
ca să rămână vertical în demnitate, așa cum plecase spre
a fi numit prim regizor al Teatrului Național din Cluj, cu
începere de la 1 octombrie 1961, îndurerat de lipsa
recunoștinței celor pe care i-a condus spre celebritate pe
scena sibiană. Numele lui Ion Besoiu, așezat cu mândrie
pe clădirea Centrului Cultural din vecinătate, amintește
rodnicia muncii de călăuzire a regizorului, care l-a format
pe celebrul actor de mai târziu.
O jumătate de ceas înainte de ceremonia dezvelirii
bustului, monumentul era îmbrăcat într-o hlamidă albă,
așa cum cerea tipicul unui asemenea eveniment artistic.
Se aduna lume, dar din cauza pandemiei, oamenii păreau
puțin derutați. La eveniment au participat oficialități ale

martie 2021

Primăriei orașului, ale Bisericii Ortodoxe, ale Universității
“Lucian Blaga” din Sibiu, reprezentanții mass-mediei
locale, oameni de cultură, actori și invitați, toți respectând
măsurile de distanțare fizică și de purtarea măștii. Actorul
Constantin Chiriac în calitate de director general al
Teatrului sibian a moderat evenimentul. Odată ce pânza
cea albă a căzut la baza soclului, chipul lui Radu Stanca a
apărut în toată frumusețea și distincția sa. Da, sculptorul
Cândea a prins nota specifică a personalității regizoruluipoet. Avusesem o aceeași uimire a împlinirii artistice
atunci când asistasem la dezvelirea monumentului ce-l
reprezenta pe Lucian Blaga din holul Senatului
Universității sibiene sau la Copșa Mică când am admirat
expresia sculpturală a Regelui Mihai I al României,
realizată de același zămislitor de frumos. Acum când am
izbutit să privesc direct opera lui Ioan Cândea s-a lăsat în
sufletul meu o liniște deplină. Imediat ce sculptorul
terminase lucrarea în anul 2018, el m-a rugat să-l ajut să
trimită soției regizorului, actrița Dorina Stanca, câteva
poze făcute lucrării lui din mai multe unghiuri. Doamna
Doti a aflat astfel că i se împlinea un mare vis, acela de a
vedea imortalizat chipul soțului ei într-o sculptură de certă
valoare artistică. Peste un an, respectiv în 25 august 2019,
la vârsta de 91 de ani, Dorina a murit. Ea s-a stins având
cugetul împăcat că, după plecarea la Domnul a lui Radu
și a lui Barbu, copilul lor, întreaga ei viață a fost dedicată
promovării creației poetului, eseistului și dramaturgului,
care a fost Radu Stanca. Acum primesc un sens deplin
cuvintele prorocirii din poezia “Doti”, care se încheie cu
versurile: ”Hoinarule, căzut în mreaja mea! /Ia-mi palma
desfăcută și citește:/ Nu soarta mea e-n ea, ci soarta ta!”
Legătura de destin dintre cei doi soți s-a bazat pe o iubire
extraordinară, una care a animat-o pe Doti până la finele
existenței sale. Semnificativă în același sens este dedicația
”Lui Doti, Înger deznădăjduit al tuturor nădejdilor mele”
pe care poetul o face la ciclul “Ars doloris”.
Am cercetat cu atenție noul monument donat de ing.
Ioan Tușinean în numele Fundației I.C.M.J.- I.A.C.M. Construcții S.A. Sibiu, care este un bust din bronz al
marelui poet Radu Stanca. De jur împrejur, bustul
scriitorului se sprijină pe cărți care în concepția sa pot săi reprezinte opera. Sculptorul a ales chiar niște titluri
încrustate în bronzul cotoarelor de cărți. Pe laterala
monumentului figurează numele sculptorului și anul 2018
când a fost terminată lucrarea. Am regăsit numele
artistului menționat și în partea din spate a soclului, întrun loc mult mai vizibil. Urmează și denumirea
întreprinderii donatoare și dedesubt Teatrul Național
„Radu Stanca” donator al soclului elegant pe care a fost
așezat bustul.
Ceremonia sfințirii noii opere de artă a fost oficiată
de însuși Mitropolitul Ardealului. „Astăzi am săvârșit un
gest al libertății înalte și creatoare, al recunoștinței. -a spus
IPS Mitropolit Laurențiu Streza- Suntem datori cu toții
urbei noastre și înaintașilor noștri, pentru ca viitorul să fie
unul pe măsura celor care l-au fundamentat, l-au
temeinicit. Îl binecuvântăm pe maestrul nostru, directorul
Teatrului din Sibiu, pentru toate inițiativele sale, și pe toți
cei implicați în această activitate. De aceea am venit cu
drag să stăm câteva clipe împreună. Vă dorim Sărbători
fericite, un An Nou, binecuvântat cu încredere! Să
încercăm să lăsăm frica, teama, grijile care ne depășesc
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cu totul și să lăsăm o rază de lumină să pătrundă în sufletul
nostru, o speranță care vine numai de sus!”
Trasând un arc de la personalitatea lui Radu Stanca
și până la creația finită pe care toți cei prezenți am
celebrat-o, actorul Constantin Chiriac a spus: “La 100 de
ani de la nașterea marelui poet, dramaturg, om de teatru,
Radu Stanca - Patronul Teatrului Național din Sibiu,
reușim să punem în fața Teatrului Național din Sibiu,
bustul marelui om de litere, om de teatru, lider al Cercului
Literar de la Sibiu, omagiat cu o stea pe Aleea
Celebrităților încă din anul 2014. Ne bucuram că în Ajunul
Nașterii Domnului Iisus reușim să facem în fața
comunității sibiene acest eveniment. Ne bucurăm de
sprijinul prietenilor care ne-au susținut, pornind de la
domnul Tușinean, care a dorit să doneze această lucrare
la Primăria din Sibiu și le mulțumim tuturor celor care neau fost alături în acest an atât de greu, pentru a putea să
aducem acest semn al luminii înaintea Nașterii
Domnului”.
Criticului de artă, dr. Olimpia Tudoran Ciungan i-a
revenit sarcina de a face câteva considerații cu referire la
valoarea noii creații a sculptorului Ion Cândea, care în
zecile de lucrări dăruite culturii române a reușit să
portretizeze expresiv figurile marilor oameni pe care i-a
modelat în bronz, reușind totdeauna să surprindă nota ce
singulariza pe fiecare dintre ei.
Cel mai impresionant dintre toate a fost cuvântul
profesorului -sculptor Ioan Cândea, a cărui mărturisire nea apropiat de partea cea mai subtilă a travaliului său: „ Am
încercat să pătrund în esența figurii marelui om de cultură
Radu Stanca, o persoană de o eleganță, de o discreție, de
o noblețe sufletească rar întâlnită. Nu întâmplător și versul
“Sunt cel mai frumos din orașul acesta” este poate relativ
ironic, pentru că în modestia sa nu a vrut niciodată să fie
în centrul atenției. Era un caracter absolut extraordinar.
Ne bucurăm astăzi că îl omagiem. Cu siguranță, ne vede
de acolo, de undeva, de sus. Ne aflăm în preajma
Sărbătorilor de iarnă. În această perioadă, se oferă
cadouri. Fie ca această lucrare să fie un dar al nostru, al
tuturor, pentru orașul Sibiu. Fie ca Radu Stanca să
vegheze și să ocrotească Teatrul sibian care îi poartă
numele. Să fie într-un ceas bun!”
Viceprimarul Sibiului Corina Bokor a surprins
importanță generală a momentului, afirmând în sens
angajant:„ Am avut parte de un an atipic. Orașul nostru a
sărbătorit cultura dintotdeauna, nu doar prin evenimentele
culturale, ci și prin respectul pe care l-a arătat oamenilor
de cultură și muncii depuse de aceștia. Sărbătorim astăzi
un eveniment și involuntar ne întoarcem în trecut, cu
gândul la personalitățile care și-au adus contribuția la ceea
ce reprezintă Sibiul în ziua de astăzi.”
Ca exeget al operei scriitorului sărbătorit de-a lungul
întregului an 2020 ca centenar al nașterii sale, am oferit
câteva exemplare din cartea mea intitulată „Radu Stanca.
Evocări și interpretări în evantai”, publicată la Editura
TechnoMedia Sibiu în anul 2016 atât sculptorului, cât și
reprezentanților Primăriei și Bisericii Ortodoxe. Din
partea ziarului “Tribuna” jurnalista Liuba Starii mi-a
solicitat un interviu din care voi reține doar argumentarea
ideii că prin ridicarea acestui monument amplasat în fața
Teatrului sibian, în fapt, Radu Stanca revine acasă. Deși
în orașul Sebeș, în care s-a născut în 5 martie 1920, a
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rămas numai doi ani, ca la Cluj să facă studii liceale, să
debuteze ca scriitor și să-și înceapă studenția la Facultatea
de Filosofie și Litere în toamna anului 1938, printr-o
conjunctură politică, în urma Diktatului de la Viena, el șia continuat din 1940 studiile la Sibiu unde s-au refugiat
câteva facultăți de la Universitatea „Regele Ferdinand I”.
El revenea la Sibiu acasă de pe atunci, considerând că
vacanțele sale de elev se petrecuseră la Ocna Sibiului, la
familia mamei lui. La Sibiu și-a dat licența și a decis să
rămână chiar și în 1945, când Universitatea s-a întors la
Cluj, ceea ce a însemnat o dureroasă despărțire de prietenii
lui cerchiști. Dar la Sibiu el a găsit un teren propice pentru
ctitorirea Teatrului de Stat, din care a făcut una dintre cele
mai invidiate scene ale țării noastre, chiar dacă repertoriul
acelor ani grei de proletcultism din „obsedantul deceniu”
era impus politic, după model sovietic. Dacă prin
prestigiul său, regizorul Stanca a reușit să impună textele
unor autori români și universali de certă valoare, în
schimb, ca dramaturg, a simțit eșecul de a nu izbuti să
monteze niciuna dintre cele 15 creații scrise de el. Care a
fost secretul succeselor lui ca regizor? Conform concepției
sale, el lăsa actorul să-și gândească și să-și construiască
singur rolul. Regizorul își rezerva sarcina de a le
transmite la repetiții actorilor exigența de a da tot ce aveau
mai bun pentru interpretarea rolurilor încredințate.
Ca trăitor în acest oraș istoric transilvan și cunoscând în
anii adolescenței direct spectacolele puse în scenă de
talentatul regizor, am realizat ca teză de doctorat un prim
studiu monografic dedicat lui Radu Stanca. Până în
prezent i-am dedicat patru cărți, dintre care două, respectiv
“Dăltuiri”, 2012, și „Radu Stanca Profil spiritual”, 2015,
au fost publicate în colaborare cu prof. univ. Marin
Diaconu la Fundația Națională pentru Știință și Artă,
București. În prezent, lucrez la o a cincea carte care să
îmbogățească exegeza dedicată autorului. Consider că
atunci când la Sibiu zici martie, zici Radu Stanca în plan
literar. Anul centenar al nașterii sale l-am început la Sebeș,
unde în 5 martie am fost invitată să țin o conferință, iar pe
plan național, am dat zilele trecute un interviu la Radio
România Actualități. El a fost transmis în emisiunea
redactorului Mihaela Helmis Documentarele Radio
Actualități.
Felicit pe sculptorul Ioan Cândea, pe sponsorii lucrării și
apreciez că în calitatea sa de director general, actorul
Constantin Chirac a făcut un bun pas pentru recuperarea
acestei personalități emblematice a Teatrului sibian.
Onorante urmează să fie menționarea pe fațada instituției
a numelui acestui ctitor, care figurează până la ora aceasta
numai în acte, și introducerea în repertoriu a unor texte
scrise de acest dramaturg, total necunoscut concitadinilor
noștri. Profesorii de literatură din licee locale, în
colaborare cu actorii atât de dăruiți ai Teatrului sibian, ar
putea organiza lecturi ale unor fragmente din creația
poetică și dramaturgică a lui Radu Stanca, autentice și
exemplare ca valoare, în egală măsură.
În acest fast moment cu care s-a încheiat anul
centenar și nu mai puțin cel cultural al Sibiului, care
tocmai și-a primit cu drag fiul îndepărtat de atâtea
decenii, parcă emoția noastră i s-a transmis și lui, poetului,
al cărui glas vibrant l-am distins spunând: „De mine
vorbește-n oraș toată lumea/ De mine se teme în taină tot
burgul./Sunt Prințul penumbrelor, eu sunt amurgul...”
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Valeriu Remus Giorgioni
Poezia salveaz[ Rom]nia! (scurt tratat de soteriologie)
... Iată o sintagmă-slogan politic, mai potrivită pentru
USR-partidul politic, decât pentru organizaţia noastră de
breaslă. Dar, ca orice slogan, şi încă unul sforăitor,
expresia arborată de noi în fruntea acestui articol nu are
pretenţii de acoperire în realitate, abia dacă îndeamnă la
meditaţie pe această temă. În fapt, ideea-impuls care a
născut intervenţia noastră vine – sau ni se trage – de la
studiul scriitorului francez Jean-Pierre Siméon, cel care a
iniţiat „Primăvara poeţilor” – festival de poezie care s-a
întins/a ajuns şi pe la noi. Un fragment reprezentaiv din
acest studiu mai amplu publică selecta revistă „Poesis
internaţional”, nr. 1/2020, în traducerea poetei Magda
Cârneci, o bună analistă, şi ea, a fenomenului. La rândul
lui, poetul-salvator, îl citează pe un altul, Julien Gracq,
cel care prin 1980 profeţea cu durere extincţia poeziei:
„dispariţia lentă şi continuă a poeziei”; „poezia va salva
lumea, dacă nimic altceva nu o salvează”. (N.n.: dacă, în
ambele cazuri, mai este ceva de salvat...)
Chestiunea e încurcată, fiindcă şi J-P.S. (nu Jean Paul
Sartre!) îşi începe studiul cu următoarele cuvinte, uşor
ambigui, uşor decumpănitoare: „Poezia va salva lumea,
dacă nimic altceva n-o salvează. (Şi adaugă:) De altfel, ea
salvează în fiecare zi lumea de la propria ei lipsă de
demnitate”. Apoi franţuzul nostru deplânge lipsa de
interes pentru poezie, dovedită în Franţa ultimei jumătăţi
de secol, când elita intelectuală consideră genul acesta
regal doar ca pe un „caz particular al literaturii” – „un
copil handicapat, pe care-l ascunzi în camera din spate şi
despre care nu vorbeşti decât în şoaptă” (pre limba
noastră: un copil prost...). Apoi, experienţa amară şi
îndelungată - vreo 16 ani - , ca director al numitului
festival, când autorităţile de tot felul: politice/aleşi locali,
cadre didactice – dar şi cele artistice îl întâmpinau
oarecum cu condescendenţă, dacă nu de-a dreptul
compătimitor: cu „compasiune, jenă curtenitoare,
indiferenţă... compătimire zeflemitoare, iată ce întâlneşti
când te prezinţi ca poet (s.n.)”.
... De parcă gazdele s-ar fi aşteptat ca fondatorul
„Primăverii poeţilor” să se simtă prost – să se scuze că nu
e doar profesor ci (şi) poet: „Le revine poeţilor să cultive
orgoliul, nu al operei lor (cum se întâplă de obicei – n.n.),
ci al artei lor. Asta ar mai lipsi, să ne scuzăm că suntem
moştenitorii lui Villon, Rimbaud, Apollinaire sau
Eluard...” exclamă poetul. Iar un poet român ar zice, la
rându-i: nu-l zeificaţi pe Eminescu, dar nici nu-i aruncaţi
cadavrul de litere în debara – stimaţi confraţi! (confraţi
nefârtați...). Dacă odinioară poeţii – ca şi bufonii... – trăiau
bine-mersi la curtea regilor şi împăraţilor, în zilele noastre,
despre un lucru de nimic, aleatoriu sau insignifiant se
declară ritos şi condescendent: asta e poezie...!

măsura în care aceasta (mai) poate fi salvată”. Să fim
serioşi, zicem şi noi: poezia – arta/literatura – n-a salvat
niciodată nimic şi pe nimeni: ne salvează, eventual, pe
câte unii, de la uitare; dar aici e vorba despre o salvare
mai mare! Când secolul XX a decretat „moartea omului
uman”, moartea lui Dumnezeu” etc. s-a vorbit (în vânt)
despre o epocă „postumană”, „postcreştină”... (Fiindcă
iată că omenirea e tot aici iar creştinismul încă este în
floare!) Dar, spre regretul nostru, al poeţilor, primăvara
poeziei s-a dovedit un fel de primăvară arabă: aceasta,
iniţiată ca o amplă mişcare de democratizare a lumii arabe
s-a împotmolit în mai multe dictaturi - au dat din lac în
puţ...
Sunt nevoit să citez – a câta oară? – titlul unei cărţi
care a făcut vogă şi epocă în secolul revolut: „Opriţi
lumea, vreau să cobor”... (unde, fratele meu, să cobori: în
haosul-hău?... Dacă nici dintr-un avion nu e chip să tragi
semnalul de alarmă sau să cobori „la prima”, ca din tren
sau metru. Odată ce te-ai născut om, nu mai poţi să cobori
de pe Terra, decât atunci când pleci pe altă planetă, în
situaţia când nu-ţi convine aici. Iar într-o toţi vom pleca
spre alte meleaguri). Iar dacă moare literatura, concluzia
simplă care se poate trage este transformarea criticului
literar într-un autopsier; el nu mai poate face decât disecţia
cadavrului. Şi, dacă este să-i dăm acestuia un nume nou,
mai pompos, i-am putea zice: asistent patolog, că sună mai
frumos decât medic legist!
Dar aici ne vedem nevoiţi să întrerupem demersul
„primăvăratec” legat de franţuzul nostru cu iniţialele lui
Jean-Paul Sartre şi să revenim cu picioarele - cât de cât pe pământ: pe pământ românesc, la un critic literar şi
eseist autohton, Irina Petraş. Citit-o-am noi în multe şi
repetate rânduri - vom mai evoca şi cu alte prilejuri unele
din aceste lecturi -, dar acum ne legăm de eseul dumisale
din „România literară” nr. 3/a.c.: Criticul, cititorul la
vedere. Sintagma îi aparţie de fapt lui Dan Cristea – citiat
în articol - , după care criticul de la Cluj se ocupă de cel
mai afurisit lucru posibil: scriitura; aceeaşi care dă de
furcă şi bătăi de cap – pe lângă inerentele bătături la
degete – scriitorului însuşi. Dar criticul literar este, în
acelaşi timp – dna Petraş o demonstrează – un arpentor
şi un căpitan de vas.
Primul măsoară cu exactitate „teritoriile scripturale”
(astăzi îi zicem topometru). Iar al doilea este adevăratul
erou: dacă şobolanii speriaţi părăsesc primii, în fugă mare,
vasul în derivă, apoi căpitanul are datoria de onoare să...
moară odată cu pupila sa: corabia naufragiată. Iar pe poeţi,
francezul îi numeşte în studiul evocat aici „alchimişti în
secret sau laboranţi înverşunaţi - s.n.”. (De ce nu şi
ingineri, când textualiştii generaţiei noastre optzeci
substituiau în mare parte talentul cu acea făcătură lexicală
botezată „inginerie textuală”. Încurajată peste limitele
permise de judecătorii de-atunci, care-ar fi trebuit să fie

Primăvara poeţilor şi primăvara arabă. „Opriţi
lumea, vreau să cobor...”
În continuare, poetul francez se arată conştient de
enormitatea pretenţiei sale: „că poezia va salva lumea în
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„nenduraţii ochi de gheaţă” ai Poetului. Vai, inutile regrete
târzii... Fiindcă criticul trebuie să fie mai repede, cum
ziceam, judecător decât scriitor - unul care să concureze
poeţii cu exprimări profund-şi-căutat-metaforice. De ce
nu te făcuşi poet, fratele meu critic-şi-eseist, care practici
o „judecată de valoare” exprimată în tropi şi figuri de
stil?!?)
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mai există şi albine lucrătoare, acelea care fac mierea. Şi
nu beştelirea fără motiv şi tendenţioasă a unei cărţi evident
valoroase este cel mai dureros lucru din lume; ci tăcerea
ostentativă când e vorba de un poet care ţie ţi-e antipatic
– (o tăcere care ca mierea de trântor!).
Pe toţi ne unge la suflet o critică cu tendinţe
estetizante, critica eseistică. Dar acesteia îi lipsec tocmai
ce-am zis: nendurații ochi de gheață proprii judecătorului.
Mă farmecă metaforele eseistice de care face uz-şi-abuz
Sorin Lavric în cronicile sale de idei (i-am şi spus că un
poet talentat ar putea face muncă de bijutier adunând în
montura unui poem toate pietrele preţioase risipite într-un
text de-al lui). Chiar la dna Petraş abundă uneori
exprimările metaforice: d-ei îi plac cărţile care inovează,
reconfigurează materia primă, propun „un desen nou în
covorul literaturii, o nouă metodă de îmblânzire a
hergheliei de mustangi scripturali” (concluzia directă:
poeţii sunt cai nărăvaşi!). Dar asta nu constituie o metodă
critică în sine – cum de prisos se arată şi cronicile prea
dense, cu sensuri contorsionate, care în loc să explice
textul de analizat, mai mult îl încifrează. („Ce bine ar fi –
zicea cineva – dacă am scrie cu gândul de a-i învăţa pe
alţii, nu să arătăm cât de învăţaţi suntem”!) „Omul
comunică nu cu semenul său – afirmă pe drept eseista –
ci cu fantoma sa”.

Zumzetul de stup al lecturilor şi herghelia de mustangi
scripturali. O istorie extraterestră a poeziei române
contemporane
Criticul nostru (clujean) este vizibil mai ponderat
decât cel/cei evocaţi mai sus: nu pretinde de la
poezie/poeţi să schimbe lumea, dar baremi s-o
oglindească; în nădejdea că ea, lumea, văzându-se
reflectată obiectiv în oglina literaţilor, va avea bunul simţ
să se schimbe singură. Criticul literar are stofă, statură de
dascăl: el dă sfaturi sobru, lucid, responsabil; dar la sfârşit
„de semestru” dă şi note, promovează – sau cade – la
examene: alege oile de capre. Din punctul nostru de
vedere – al cititorului-creator – , dna Petraş cam adună tot
jarul pe turta criticii, motivând că aceasta ar face un efort
supraunitar „de interpretare şi sistematizare a unei realităţi
alunecoase, imprevizibile”, care nu e alta decât creaţia
literară. Dar din păcate adevărul zace undeva la mijloc;
(dacă am dori să coborâm puţin ştacheta exprimării
academice, am zice, pe româneşte: I.P. are dreptate, dar
numai într-o mână!). Nu putem da toată vina pe
imponderabilitatea şi inefabilul operei literare, iar criticul
trebuie să fie întâi de toate, repet, un aspru, imparţiabil
judecător.
Chiar dacă s-a mai întâmplat şi în alte epoci şi la case
mai mari (dna Petraş îl evocă pe Gherea), credem că nu
este permis să se întâmple aşa ceva, cât ar fi ea, literatura,
de diafană şi impalpabilă: ca o aceeaşi carte să fie notată
de unii cu plus, iar de alţii cu minus (distanţa e ca de la
cer la pământ). Şi s-a întâmplat, nu acum douăzeci, o sută
de ani - ci relativ recent - vezi nr. 51-52/2020 al revistei
noastre Number One. Credem că în cazul acesta nu este
de vină nici autorele şi nici criticul, ci se anunţă o gravă
criză a sistemului de valori; e o dovadă că în curând nu
vor mai exista criterii ferme de judecare a producţiei
literare. Când revistele mari îşi celebrează (aproape) în
exclusivitate valorile proprii, cele de proximitate - ca
poliţia de acelaşi fel! – este un semnal de alarmă pentru
întregul – se anunţă declinul total al unei literaturi. (Dacă
peste câteva sute de ani un extraterestru va realiza o
„Istorie a literaturii române a începutului de secol XXI”,
se va crede că în România anilor douăzeci ai secolului în
curs n-au ființat alţi poeţi decât şefii de filiale USR!)
Literatura e ca un stup sau falanster – o stupină! – în
care fiecare trudeşte la un anumit nivel: albinele-doici şi
cele de pază, albinele lucrătoare (chiar trântorii, cât sunt
ei de trântori, se înalţă la 5000 de metri spre a fecunda
regina!). „Cronicile şi recenziile la zi arată ce e bun, ce
merită reţinut din imensa producţie de carte, şi asigură
astfel zumzetul lecturilor (s.n.), benefic vieţii literare”
(I.P.). Dar nu lectura este zumzetul „principal”, acel divin
horum harum, cu toate că înainte vreme cititul cu glas tare
era o practică curentă. Fiindcă – aşa cum spusei – în stup

SOTER-soteriologie (câteva vorbe doar despre
adevărata salvare)
... Nu, iubiţi confraţi, nu vă lăsaţi înşelaţi: poezia na salvat niciodată şi nu salvează pe nimeni! Noi doar ce
ne iluzionăm că ne-am salva puţin de neagra uitare prin
iluzia scrisului. Dacă un poet ar fi, cât de cât, cu picioarele
pe pământ – dar ce poet ar mai fi acesta? – n-ar miza defel
pe posteritatea dumisale artistică; i-ar fi suficient ca
urmaşii să zică: a fost om de treabă. Am ajuns caraghioşi,
dragii mei fraţi: La căpătâiul mortului bocitoarele nu mai
zic vai-vai-vai!, ci se lamentează elevat: waw, waw, waw...
Iar ursitoarele? (că de la ele se-ncepe): Dacă înainte vreme
în Oltenia noastră copilul se boteza în gară/haltă, anume:
popa-l lua în braţe, lovindu-l cu fruntea de tabla
indicatoare, indicându-i direcţia Banatul... În zilele
noastre, în ţara numită de toţi şi pe toate meridianele
ROMÂNICA, tot românul imparţial strigă hait!, valea în
Occident! Să nu te mai prinz pe-acilea, că-ţi rup
picioarele. (Deşi, hai s-o zicem p-a dreaptă: nu se moare
de foame nici pe la noi.)
Dar am ajuns noi caraghioşi mai de demult – şi din
mai multe motive. Ne place să credem că salvarea e un
lucru de apucat - dar ea nu e de colo - ; şi mai cu seamă
ne place să ne jucăm cu cuvintele. Fiindcă acestea sunt
pentru noi literaţii materia primă şi în acelaşi timp
„obiectul muncii”. Dar termenii Salvator şi salvare sunt
din altă familie (de cuvinte). „Salvator” se zice în limba
greacă Soter – şi nu e cazul să detaliez, fiindcă am de-a
face cu oameni culţi, inşi talentaţi-elevaţi. (Şi nici nu e
vreo ironie aici: mi-aş bate joc de mine însumi!) Sunt
nevoit să constat că ne-a zăpăcit pe (mai) toţi nicasianul
„Dumnezeu al culturii”, care este – să credeţi omului
bătrân – un zeu păgân. Că, dacă faci din cultură un zeu
este fiindcă nu mai poţi crede în Dumnezeu. Dumnezeul
adevărat, care a făcut cerul şi pământul – marea cu tot ce
este în ea... Şeful poeţilor adevăraţi, dragi con+fraţi!!
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Roberto Bolano

Poetul, prozatorul şi dramaturgul Roberto BOLAÑO ÁVALOS s-a născut la Santiago de Chile
în ziua de 28 aprilie 1953 şi a murit la Barcelona în data de 14 iulie 2003. După moarte a devenit unul
dintre cei mai influenți scriitori din literatura de limbă castiliană, trei dintre operele sale fiind incluse
– atât de scriitori, cât şi de critici – în rândul celor mai bune 15 cărți ale ultimului sfert de veac.
Copilăria şi-a petrecut-o la Santiago, Quilpué şi Los Ángeles, o localitate din sudul țării. La 16
ani, împreună cu familia, se mută la Ciudad de México, unde i se trezeşte şi dezvoltă pasiunea pentru
scris.
În 1973, la 20 de ani, se-ntoarce în Chile pentru a sprijini Unitatea Populară, formațiunea politică
a lui Salvador Allende, dar, între timp, are loc lovitura de stat şi e nevoit să plece din nou în Mexic.
În anii următori începe să se definească din punct de vedere intelectual şi scriitoricesc: fondează,
alături de alți poeți, mişcarea literară infrarealistă şi-şi publică primele poeme în revistele
undergroundului cultural al capitalei mexicane.
În a doua jumătate a anilor ‘70 se mută, împreună cu mama sa, la Barcelona, unde-şi asigură
subzistența din cele mai diverse slujbe: de la paznic de noapte până la spălător de vase, în anii ‘80
supraviețuind din participarea la concursurile literare organizate de primăriile din Spania şi
dobândind, în plus, astfel, suficientă notorietate pentru a putea să-şi publice prima carte, Consejos
de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce (Sfaturile unui discipol al lui Morrison către un
susținător pătimaş al lui Joyce), apărută în 1984.
Printre cele mai importante titluri din opera lui Bolaño, enumerăm: Los detectives salvajes
(Detectivii sălbatici) – 1998, 2666 – 2004, Llamadas telefónicas (Apeluri telefonice) – 1997, Estrella
distante (Stea rece) – 1996, La literatura Nazi en América (Literatura nazistă din America) – 1996,
Putas asesinas (Târfele ucigaşe) – 2001, Una novelita lumpen (O povestioară lumpen) – 2002 (proză),
Los perros románticos (Câinii romantici) – 1994, Tres (Trei) – 2000, La universidad desconocida
(Universitatea neştiută) – 2007.
Prezentare și traducere: Costel DREJOI

ascunsă-n penumbră
într-unul din plămânii tropicului.
Și uneori mă-ntorceam în lăuntru-mi
și vizitam visul: statuie înveșnicită
în gânduri lichide,
un vierme alb răsucindu-se
în miezul iubirii.
O iubire scăpată din frâu.
Un vis în alt vis.
Iar coșmaru-mi spunea: ai să crești.
Ai să lași în urmă imaginile durerii și-ale labirintului
și ai să uiți.
Dar pe vremea aceea ar fi fost o crimă să cresc.
Sunt aici, am zis, alături de câinii romantici
și aici voi rămâne.

Câinii romantici
Pe vremea-aceea aveam douăzeci de ani
și eram nebun.
Pierdusem o țară
dar câștigasem un vis.
Și dac-aveam acest vis
restul nu mai conta.
Nici să muncesc, nici să mă rog
nici să învăț până-n ziuă
alături de câinii romantici.
Și visul trăia în golul duhului meu.
O odaie de lemn
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palmele deschise,
soarta pătată cu propriul sânge.
Și nici nu-ți poți aminti
unde-a fost rana,
fețele ce le-ai iubit odată,
femeia ce ți-a salvat viața.

Soni
Mă aflu-ntr-un bar iar cineva se numește Soni
Podeaua e plină de scrum Ca o pasăre
ca o singură pasăre sosesc doi bătrâni
Arhiloc și Anacreon și Simonide Mizerabile
refugii mediteraneene Nu mă-ntrebați ce fac
aici nu-mi amintiți că am fost cu o fată
palidă și bogată Totuși nu pot uita roșeața obrajilor
cuvântul rușine de după cuvântul gol
Soni Soni! Am pus-o pe spate și mi-am frecat
penisul de talia ei Pe stradă a lătrat câinele
mai jos era un cinematograf și după ce am ejaculat
am gândit: „două cinematografe“ și golul Arhiloc și
Anacreon
și Simonide încingându-se cu crengi de salcie Omul
nu caută viața, am zis, am pus-o pe spate și i-am
înfipt-o din prima Ceva a trosnit între urechile
câinelui Trosc! Suntem pierduți
Mai lipsește să te-mbolnăvești, am zis Iar Soni
s-a despărțit de grup Lumina geamurilor murdare
l-a-nfățișat ca pe un Dumnezeu iar autorul
a închis ochii

Perucile Barcelonei
Vreau doar să scriu despre femeile
de la pensiunile din Districtul al cincilea
într-un mod real și plăcut și onest
astfel încât atunci când mama mă va citi
să spună așa e și-n realitate
iar eu atunci în sfârșit să pot râde
și să deschid ferestrele
și să las să intre perucile
culorile.

Fragmente

Înviere

Detectiv copleșit... Orașe străine
cu teatre având nume grecești
Băieții din Mallorca s-au sinucis
pe balcon la patru dimineața
fetele s-au aplecat când au auzit primul foc
Dionysos Apollo Venus Hercule...
De mai multe feluri Zorii
peste clădirile aliniate
Un tip care-ascultă știrile din mașină
iar ploaia cade cu zgomot pe caroseria
Orfeu...

Poezia intră în vis
ca un scafandru-ntr-un lac.
Mai curajoasă decât oricine, poezia
intră și cade
ca plumbul
într-un lac fără fund ca Loch Ness
sau tulbure și blestemat ca Balatonul.
Contemplați-o din adâncuri:
un scafandru
nevinovat
îmbrăcat în penele
voinței.
Poezia intră în vis
ca un scafandru mort
în ochiul lui Dumnezeu.

***
Noapte bună cornee noapte bună
unghii negre noapte bună încheieturi ale mâinilor
noapte bună grumaz mușcat noapte
bună anus noapte bună nas înroșit
de frig noapte bună burtă păroasă
noapte bună genunchi noapte bună
mandale ascunse noapte bună cocoșel
noapte bună umeri osoși noapte
bună ombilic perfect noapte bună
dinților noapte bună lobilor
noapte bună foc oblic al
taliei noapte bună ceafă (nicicând)

Detectivii rătăciți
Detectivii rătăciți în orașul întunecat.
Le-am auzit gemetele.
Le-am auzit pașii la Teatrul Tineretului.
Un glas ce-naintează ca o săgeată.
Umbra cafenelelor și parcurilor
frecventate în adolescență.
Detectivii ce-și scrutează
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***
Ca să te-apropii de necunoscută e necesar să renunți la a mai fi bărbatul invizibil. Ea spune, prin toate actele ei, că
singura taină e viitoarea mărturisire.
Gura bărbatului invizibil se-apropie de oglindă?
Scoate-mă din textul acesta, am vrut să-i spun, arată-mi lucrurile clare și simple, țipetele clare și simple, frica,
moartea, clipa ei Atlantidă cinând în familie.

Raze X
Dacă ne uităm cu ajutorul razelor X în casa pacientului
vom vedea fantomele cărților pe rafturi tăcute
ori stivuite în hol sau pe noptiere și mese.
Vom vedea și-un carnețel de-nsemnări cu desene, linii și săgeți
ce se despart și se-ntâlnesc: sunt drumurile făcute-n compania
morții. Dar moartea, în ciuda arătosului aide-mémoire,
încă n-a triumfat. Razele X ne spun că-n interiorul casei
timpul crește și se micșorează ca o coadă de cometă. Viața încă mai dă roadele cele mai bune. Și cum marea i-a
promis lui Jaufré Rudel *
viziunea iubirii, casa aceasta de lângă mare-i promite
locatarului ei visul turnului nimicit și reconstruit.
Totuși, dacă privim cu ajutorul razelor X interiorul omului
vom vedea oase și umbre: fantome-ale petrecerilor
și peisaje-n mișcare așa cum le-ai vedea dintr-un avion
aflat în vrie. Vom vedea ochii pe care el i-a văzut, buzele
pe care degetele lui le-au atins, un trup ivit
dintr-o furtună de zăpadă. Și vom vedea trupul gol
așa cum el l-a văzut, și ochii și buzele pe care le-a atins
și vom ști că nu mai există leac.
* Jaufre (Jaufré, în occitana modernă și în franceză) Rudel (cca 1113 la Blaye - spre 1170) a fost un trubadur
provensal din Aquitania de limbă occitană (langue d'oc). Cunoscut sub numele de Prinț de Blay (Prinț de Blaia),
senior de Pons și Bergerac, a luat parte, după anul 1147, la Cruciada a doua și se pare că își găsește sfârșitul în
timpul asediului Damascului. Conform biografiei legendare (vida), îndrăgostindu-se de Prințesa de Tripoli, fără să o
fi văzut, devine cavaler cruciat numai ca să o întâlnească. Pe drum, se îmbolnăvește grav și moare în brațele
prințesei, la hanul unde fusese adus. A creat poeme pe tema „dragostea de departe” (amor de lonh sau amour de loin)
-- n. tr.

Castelele mele
Aceste arome sunt cortul meu de campanie, am spus
Începând de la pagina 521 îmi voi întâlni adevărata
iubire În al doilea volum m-am gândit să recuperez
timpul pierdut O vagă idee despre gali
Erezii Notițele lui Turmeda * Marea-mpresurând
suav insulele Un grai și-un venit
balear Doar frecarea picioarelor
în așa-numita poziție a câinelui Scula
ca un injector Se-nfige cu forță și iese
țeapănă dintre buze Atât de multă vreme
Aceste arome, acești copaci, acest morman
de saci de dormit abandonați în spatele casei
Această oră în alb și negru
* Anselm Turmeda sau Abd-Allah at-Tarjuman (Arabă: ( ) نامجرتلا هللا دبع1355–1423) a fost un scriitor musulman
din Mallorca, născut în localitatea Palma și care a trăit la Tunis -- n. tr.
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Un nou răsărit în campingul Estrella del mar
Numai radioul taie-n două tăcerea
(Nori minunați Aer minunat)
Vocile-ndepărtate pe care le-am împărtășit
cu tine Melodiile
pe care-am dansat demult
când niciunul n-avea
douăzeci de ani
și eram mai puțin săraci și mai puțin senini
decât azi
(Minunați nori Minunat aer)
Dulce stil nou al primăverii
10 grade peste zero
la 6 a. m.

Detectivii-nghețați
I-am visat pe detectivii-nghețați, pe detectivii latino-americani
ce-ncercau să-și țină ochii deschiși
în toiul somnului.
Am visat la infracțiuni oribile
cu tipi grijulii
ce-ncercau să nu calce-n bălțile de sânge
și,-n același timp, să cuprindă dintr-o privire
locul crimei.
I-am visat pe detectivii pierduți
în oglinda convexă a soților Arnolfini *:
timpurile și perspectivele noastre,
mostrele noastre de Spaimă.
* „Soții Arnolfini” – cel mai cunoscut tablou al pictorului flamand Jan van Eyck (1390-1441) și cea mai importantă
creație a sa, aflată acum la National Gallery din Londra -- n. tr.

Infirmierele
O armată de infirmiere începe să se-ntoarcă acasă. Protejat
de polaroizii mei le urmăresc plecând și-ntorcându-se.
Ele sunt protejate de-amurg.
O armată de infirmiere și-o armată de scorpioni.
Pleacă și vin.
La ora șapte seara? La opt
seara?
Uneori câte una-mi face cu mâna. Apoi ajunge
la mașina ei și dispare fără să se uite-n urmă,
protejată de-amurg ca și mine de polaroizii mei.
Între cele două neajunsuri este vaza lui Poe.
Vaza fără fund care conține toate amurgurile,
toate lentilele negre, toate
spitalele.
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Yīn Xiǎoyuán

Cea mai cunoscută poetă de avangardă a Chinei, Yīn Xiǎoyuán (殷晓媛 în chineză), fondatoarea
Școlii de Poezie Enciclopedică (Encyclopedic Poetry School), este apreciată pe plan internațional în
special pentru poemele sale epice, în care reușește performanța rară de a „scana” întregul univers
spiritual al omenirii, de la creațiile lui Homer la ultimele cercetări din fizica cuantică și genetica
moleculară. Rezultatul este o operă provocatoare, caracterizată prin stranietate, frumusețe și
enciclopedism, o poezie actuală aflată în consonanță cu liniile de forță ale epocii noastre.
Constantin Severin
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NEMO ! OMEN
[1/4]
A
[Latină] Nemo judex in causa sua.
= [Română] Nimeni nu este judecător în propria sa cauză.
OMEN
substantiv
\ ˈŌ-mən \
Definiție
o apariție sau un fenomen (a se vedea FENOMEN sens 1) considerat a prezice un eveniment viitor: AUGUR
// Norii întunecați erau considerați de rău augur.
-Dicționar Merriam-Webster
Cush l-a născut pe Nimrod; a început să fie un om atotputernic pe pământ. El a fost un vânător puternic înaintea
Domnului; de aceea se spune: „La fel ca Nimrod, vânătorul puternic înaintea Domnului”. Și începutul împărăției
sale a fost Babel, Erech, Accad și Calneh, în țara Shinar. Din acea țară a mers în Asiria și a construit Ninive,
Rehobot Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah (care este orașul principal).
- Geneza 10: 8
Ninive [Mesopotamia superioară]
{O} ^ 2 = Octopus
„Paul, Octopus în Oberhausen din Germania. Prezice-mi, venerabil Oracol, dintre următoarele: Ninive din
Mesopotamia Superioară, Itjtawy din Oaza Faiyum O, Mohenjo-daro din civilizația Văii Indusului și Creta minoică,
care dintre ele ar putea ajunge în sferturile de finală ale istoriei umane�”
„Audaces fortuna iuvat.” („Norocul îi favorizează pe cei îndrăzneți.”)
Stau deasupra orașului Ninive al imperiului asirian, așteptând ca Lammasu (care protejează ușile din palate) să-și
deschidă legendarele aripi de vultur. În vântul de sub ele se pot auzi zaruri învârtindu-se ca o cremă de mere, în
scopul dezvăluirii adevărului în probabilitate
Centrul de greutate al sistemului stelar binar este, de asemenea, centrul de masă (punctul unic în care poziția relativă
ponderată a masei distribuite se ridică la zero), de ex. în interiorul unei mingi de foc din cădelnița de tămâie din
China. Jaluzelele și cupolele stadionului nu sunt singurele lucruri în formă de corolă
(Erech) ̸ (Akkadand) ̸ (Calneh) ̸ (Ninive) ̸ (Resen) ̸ (Rehoboth) ̸ (Calah) ̸ (Babel)
„Nimrod, vânătorul puternic înaintea Domnului” (Geneza 10: 6-12), odată, timpul criptat a zburat prin orașele sale
ca semnături digitale DSA
195.955.200.000.000 - Constanta Ninive ̸ sistemul „Sexagesimal” a provenit de aici
PSR B1257 + 12 a fost o imagine în oglindă a grupului „Soare-Mercur-Venus-Pământ” din catalogul Hipparcos, în
care Hipparchus a trasat precesiunea echinocțiilor
Sanherib (Sin-ahhë-erïba) ̸ Esarhaddon (Aššur-ah-iddin) ̸ Aššurbanipal (Aššur-bãni-apli)
„Asediul de la Lachish” - reliefurile de luptă din „Palatul Fără Rival” au fost dezvăluite cadru cu cadru în modelarea
computerizată 3D
Tăblițele de lut din secolul al VII-lea î.Hr. sunt expuse în Biblioteca Regală din Assurbanipal: „Epopeea lui
Ghilgameș” VS „Cilindrul lui Cirus”. Cuneiformele se referă la un stylus (stuf, crenguță sau os) pe lut moale, un fel
de instalație de artă la scară mică
Ca un leu m-am furiat; Am îmbrăcat o haină cu zale. O cască, emblemă a victoriei, mi-am pus-o pe cap. Am urcat în
grabă în furia inimii mele, în marele meu car de luptă, care îl doboară pe dușman. Arcul puternic, pe care mi l-a dat
Assur, l-am prins cu mâinile; am luat lancea, cea care străpunge viața. Împotriva tuturor armatelor de dușmani răi,
am strigat, vuind ca o furtună.
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- „Sennacherib Prism” (traducere de Daniel David Luckenbill)
Itjtawy din Faiyum, cel ros de vreme, zace în pace în fața lui Amenemhat, expunându-și contururile aspre ca în
imaginile din satelit
Ai văzut asta? Nilul se deplasează precum linia K, lăsând o zonă vălurită largă
Danaus plexippus migrează din America de Nord către munții vulcanici din estul provinciei Michoacán din centrul
Mexicului
B
Aștept Caracatița pe Nautilus, care s-ar umfla în fața ochilor mei precum piciorul-cocoșului persan înflorind sub
lentilele macro
Se va trece în jurnalul înregistrat că astăzi razele pufoase de soare sunt înfășurate într-o minge de lână, o jucărie
perfectă pentru pisica cu șase degete a lui Hemingway numită Snowball și cei peste 50 de descendenți ai săi
Liniște acum ... Octopus, vrăjitorul cu opt picioare, practică alchimia cu cerneală
Se desfășoară operațiuni logice: prima este de a exploata marea pentru a-i găsi originea. Pentru a adapta scene
pentru care scala de timp geologic nu este aplicabilă, am activat Scenariul - „Laissez bronzer les cadavres!” mai
mult un film de cult decât un thriller [Gloanțe] [Explozie] [Vopsea Roșie] [Culoarea Bezelei]
„Restul este liniște” - Pe ecran Ronald Raasch îmbrățișează „blekksprutgeleball” („mingea de gel de calamar” în
limba norvegiană) sub apă, care are nuanța și textura agatului: i, caracatițele și calamarii își pot schimba culorile
într-o clipire de ochi, ce zici de un leopard, își schimbă și el petele?
Talazurile de pe fundul mării sunt cristaline: curenții nopților și zilelor pătrund în recifele de corali precum razele
laser, între ele anghilele de grădină stăteau în picioare nemișcate, parcă ar fi țesături, un fel de bumbac pieptănat
Dacă doriți să cunoașteți lungimea fibrelor Timpului, nu uitați: „Șanțul estic este un loc perfect pentru a stoca
ramiile” („Clasic al poeziei”). Întrebați un bivol sau părul lui Sif despre luciu și moliciune
Ape calme. Forța combinată a lunii și a soarelui este cea care manipulează mareele, așa că Maelstromul
Saltstraumen este de fapt despre fazele lunii și „gaura neagră oceanică” din „O coborâre în Maelström” a lui Edgar
Allan Poe, evident, trasând o limită clară între curiozitate și frică:
„Marginea vârtejului era reprezentată de o centură largă de spray strălucitor; dar nici o particulă din aceasta nu s-a
strecurat în gura pâlniei terifiante, al cărei interior, pe cât ochiul putea să-l înțeleagă, era un perete de apă neted,
strălucitor și negru ... ”
O abundență de sare se scufundă întotdeauna în loc să se dizolve, ca în răsucirea „Țurțurele morții”, trăgând funia
distrugerii într-o lume înghețată
Este un sifonaj inversat, un colț al cerului este scufundat în curenți întunecați, care sunt vizibili doar sub o iluminare
artificială: există o limită clară între static și dinamic
O anghilă gulper își deschide gura enormă în Azore, iar un fluture de mare gol își întinde cele 6 aripi laterale, ca o
lampă de neon plutind
Fie că este vorba de iluminat sau de foc, eliberarea de energie este întotdeauna sub formă de ramuri
„Semiotica este, în principiu, disciplina care studiază tot ceea ce poate fi folosit pentru a minți.” Umberto Eco a
descifrat arhetipul copacului sau șmecheria deșertăciunii
Focul Sfântului Elmo a coborât pe catarg, cel cu mantie neagră conduce toți lumenii către doi poli
Posibilitățile din lume se sparg în bucăți, așteptând să fie lovite în ochii taurului
[2/4]
Efes [Efes]
M = Maelstrom
Teatrul Ephesus este același tip de mașinărie ca și Labirintul Heiner Indre Plant: ambele au fost create într-un sistem
de geometrie non-euclidiană și ambele aveau trăsături ale produselor Pro / Engineer, în timp ce Velodromul Jocurilor
Olimpice din Londra din 2012, cunoscut sub numele de „the Pringle”, avea străluciri pe paraboloidul său hiperbolic
Gloria Bizanțului încă răsună în clipocitul vânturilor nocturne, trecând pe strada Curetes către Biblioteca Celsus ...
„‘ Heroön ’îți va aminti numele!”
Cinci buni împărați ai dinastiei Nerva-Antonine, au construit o rețea holografică care traversează toate drumurile de
la Columna lui Traian, Zidul lui Hadrian până la „Meditații”.
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„Η αξία ενός ανθρώπου δεν ξεπερνά την αξία των φιλοδοξιών του.”
—Marcus Aurelius
Tyche, zeița norocului, împreună cu Medusa, explică definiția „punctelor de dispariție duble pentru perspectiva
unghiulară” din Templul lui Hadrian. Există lumină din est, unde Chet Raymo a mers odată pe meridianul principal
dintre civilizații
„Un mistreț și un pește ți-ar arăta noua locație ca așezare greacă”. Oracolul Apollon din Delphi i-a spus lui
Androclos, prințul ionian. Cine știe dacă nu există un conflict multi-dimensional care probabil ar avea nevoie de un
Mutex?
Inima Cicladelor, Dhilos, are o amprentă în formă de pâine feliată. Mergând pe insulă, vezi spice de grâu căzând pe
pământ, așa cum o face lumina lunii, și simți că aerul expiră din cuburile lui Apollo și Dionis - acestea sunt de fapt
instrumente de percuție.
Diverse coloane stratigrafice sunt acum umplute cu diferite culori saturate. Când au fost chemați, nouă lei păzitori
ghemuiți din marmură au adus măsline, coroane de dafin, frunze de palmier, fructe de rodie, crenguțe de smochine și
flori de mirt ...
Datorită iluziei Cornsweet, oceanele și flora din vecinătatea oamenilor arată mai întunecate decât restul
Trebuie să existe căi rapide între fiecare cauză și efect, de aceea lucrurile statice ființează ca și cum ar trebui să fie
acolo la locul lor: Artemis din Efes cu sâni multipli, născută în secolul al VI-lea î.Hr., a fost decorată ca o creangă de
arminden cu coacăze negre ... Nu uitați că Biblioteca este doar la o curte distanță de bordelul orașului
Amurgul împrăștie inhibitorul de activitate pe roțile dințate ale Timpului, care ridică cerul dincolo de vârfurile
munților: cuvântul „enzimă” este format din ἐν (en) + ζύμη (zúmē) în greacă, deci acidul nucleic al Zilei este
transcris și tradus de Noapte
Litopurile de marmură ale geomagnetismului înfloresc, de sub strada Curates, întrerupând fibrele optice care
traversează personaje, povești și soartă ...
Arsinoe, sora Cleopatrei, dezgropată din camera ei de înmormântare, nu avea nimic
de-a face cu maniacul Hero //stratus ̸ Am ales să tai numele notoriului piroman grec pentru a evita să-l menționez.)
dacă nu pentru Efes
Orașele subterane din Capadocia sunt concepte opuse „coșurilor de zână” în sensul topologiei: De aceea Thors Hans
Hansson a folosit un covrig, un pretzel și un chec de scorțișoară pentru a-și ilustra teoriile la ceremonia decernării
Premiului Nobel pentru fizică din 2016.
„IU” (Istoria Umană) sună ca o marcă de brânză, la fel de aromată ca Emmental pe o farfurie de argint
Roma, Bizanțul, Imperiul Otoman, Imperiul Roman ... Aceste miraje au dispărut toate în apa turcoaz din Kas
Pe coperta cărții, dervișul care se învârte nu arată niciun gest de oprire
B
Modelul „Lichid cu Rotire Cuantică” este similar în format de bază cu vântul, electricitatea și magnetismul. Forța
Coriolis conduce Kauai Maelstrom într-un dans febril
Scylla și Charybda din Strâmtoarea Messina, care odinioară l-au întâlnit pe Ulise, obișnuiau să împingă vârtejul lui
Garofalo în sens invers acelor de ceasornic. Atâta timp cât haina sa de protecție ca narațiune este nevătămată,
instalarea Labirintului cu Bile de Oțel rămâne o mașină de mișcare perpetuă
Relațiile liniare sau circulare dintre lucruri încearcă atât de mult să găsească o soluție optimizată: deci de ce să nu
„spiralăm”?
Dacă observați un corp ceresc uriaș dincolo de curbura spațiu-timp: enigma masei urcă spre orizont de-a lungul
Pantei de Stranietate
Cine a sfâșiat linia întunecată înfășurată în jurul unui vârtej? Acum totul vine acasă să adoarmă și el trebuie să
reziste cu toată puterea structurii moleculei C60 numită „Mingea de Fotbal Cosmică”
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Precum a spus Dejan Stojkovic: “Pentru a crea o gaură de vierme imensă, care este stabilă, aveți nevoie de magie.”
Apele sunt la fel ca musculus sphincter pyloricus
Teoria-M încă așteaptă validarea în sistemul „Marele Design”. Iată prima sarcină - de a descrie o capsulă de semințe
formată din paie moi
Vâltorile Naruto arată ca o operă de artă făcută cu apă și cerneală, nori de convecție sau fractali aleatorii în unele
programe grafice
O piatră de moară se scurge într-o clepsidră, desfășurarea lumii este acum absorbită în originea sa
[3/4]
Memphis [Egipt]
E = Exorcism
Fie ca spiritul tău să trăiască, să petreci milioane de ani, tu, care iubești Teba, așezat cu fața spre vântul de nord, cu
ochii zărind fericirea.
- Potirul de alabastru din mormântul lui Tutankhamon
Cuvântul „piramidă” provine din grecescul „πύραμίς” („pyramis”), care este un corp geometric solid simetric cu
reflexia sa pe suprafața apei [gheții], interconectat ca un icositetrachoron. (Un exemplu mai cunoscut, Piramida de la
Luvru: I.M. Pei a folosit 675 romburi și 118 triunghiuri de sticlă specială. Se mândrește cu structura sa de zăbrele,
pe care lumina de noapte reflectată este în formă de teacă de fascicule vasculare și / bazinele din jurul său sunt un
plus)
Care este simbolul său Schläfli? Rețeaua MacMahon și / sau placarea heptagramică a Ordinului 7 ar putea să
înflorească în mozaicurile romane sau în fereastra unei catedrale gotice.
Când apare un gradient de gri în trepte pe cele patru secțiuni ale unui acoperiș de clopotniță, efectele de iluminare
devin destul de asemănătoare cu cele din Google 3D Viziunea Panoramei Stradale
Ei conturează întotdeauna Marea Piramidă a lui Khufu, Piramida în trepte a lui Djoser, Piramida Roșie și Piramida
Înclinată, cu margini inferioare precise, înălțimi, pante ... există camere secrete în interiorul lor care strălucesc ca
roșul de Burma pe ecranul cu imagini termice
Anubis cu cap de șacal își ține veșnic amuleta și îmblăciul, protejând cele patru Vase Canopic din aur
Stătea acolo (ori așezat pe sarcofag), făcând calm îmbălsămări și mumificări (sau cântărindu-ți inima cu o pană de
Maat)
Horus este un trezorier cu patru fii: Duamutef cu cap de șacal păzea stomacul; Hapi cu cap de babuin păzea
plămânii; Imset cu cap de om păzea ficatul; Kebechsenef cu cap de șoim păzea intestinele. Sortarea informațiilor a
fost finalizată
Sobek, crocodilul Nilului (Ra de foc, Shu de aer, Geb de pământ și Osiris de apă) este un avatar al Cuburilor
Platonice: tetraedrul este simbolul focului cu margini ascuțite; octaedrul este aerul care are celule mici de rodie;
icosaedrul este apa care continuă să se rostogolească și să se deplaseze; cubul este pământul bine echilibrat și stabil
... Nu uitați niciodată de dodecaedrul cu 12 fețe, „cerul cu cele 12 constelații” care sună ambiguu, Megaminx a fost
inventat pentru a afișa mecanismul proiectiv
În schimb, cilindrul oblic trunchiat și pana cilindrică par mai degrabă modele de „așteptarea șansei”
În „Aegyptiaca”, Manetho a povestit istoria Egiptului în ordinea „domniei zeilor, semizeilor și spiritelor morților”,
apoi „trecând la Egiptul dinastic”
Menes, primul rege uman, (unii spun că el și regele Narmer sunt aceeași persoană), a fondat atât prima dinastie a
Egiptului, cât și marele oraș Memphis (2925 î.Hr.), numit inițial Hikuptah – casa lui Ka (sufletul) din Ptah
În acest oraș cu „inbw-hdj” („pereți albi”), arheologii ruși de la CESRAS au descoperit fragmente de calcar alb
Capodopera lui Imhotep: În sistemul estetic al lui Saqqārah, gloria postumă a faraonului Djoser crește
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În fața Templului lui Edfu se află Horus Ptolemeic de 36 de metri cu coroana dublă pschent: Coroana Albă Hedjet a
Egiptului de Sus și Coroana Roșie Deshret a Egiptului de Jos. Moda este ca un Balon Mandel care trage un
Trandafir Tudor în 4 dimensiuni deodată cu transmutația sa
Dacă Coloșii lui Memnon bocesc la răsăritul soarelui, oamenii bârfesc despre decadența predestinată
„Sesen” răsare în mâna lui Tutmos IV, în timp ce Nilul a fost dragat de „Vântul Schimbării”
Statuia de granit a lui Ramses II! picioarele și mâna stângă erau rupte. Din fericire, barba era intactă (Rege viu,
barba dreaptă; Rege mort, barbă curbată)
Dintre toate ceramicile și figurinele funerare de lemn, fragmente de Statui-Suflet din Mormântul KV7, oamenii au
fost descriși făcând un vas ritual „barca solară”, care poartă regele înviat cu Ra. Monedele de pe buzele regilor
decedați sunt aruncate la țărm acum de valurile Nilului
Florile de lotus sunt pentru marea sală hipostilă Karnak, sub bărbile sfincșilor cu cap de berbec, faraonii par să
șoptească: „ Mona Lina ” nu este altceva decât o anagramă pentru„ Amon ”+ L’Isa”
Uită-te la Obeliscul Reginei Hatshepsut, este încă nou, doar cei patru metri de deasupra peretelui au devenit kaki
Făcând modele clare și îngrijite, Muzeul Metropolitan de Artă este păstrătorul Arzătorului de tămâie, al Arborelui de
Mir al lui Hatshepsut, al tămâiei și al aurului
„Amon, Stăpânul Tronurilor celor Două Țări, a făcut ca eu să conduc Țările Negre și Roșii ca recompensă. Nimeni
nu se răzvrătește împotriva mea în toate aceste țări. Toate țările străine sunt supușii mei, El mi-a așezat granița la
limita cerului. Ceea ce Aten înconjoară ostenește pentru mine. I-a dat-o celui care a venit de la el ”.
Se pare că alabastrul egiptean din cariera Hatnub a adormit printre hieroglife, s-au construit reciproc, ca doi
parametri care se intersectează în spațiu-timp pentru a forma o cruce de unire
B
Odată ea urmărea înălțimea orașului din templul ei - zeița pisică Bastet, „Ochiul lui Ra”
De ce sunt ele de rău augur? Nu sunt liniștite și solemne ... Zeița Bastet de bronz decorată cu bijuterii faraonice din
aur, zeița Bastet de bronz acoperită cu smalț, mumii de pisoi găsite în piramide ... Se spune că o statuetă neagră
aduce Nenoroc
„Ce se întâmplă în Bubastis rămâne în Bubastis ...”
A trecut un fulger peste tapetum lucidum din retină
Când „Cimitirul Animalelor” de Stephen King a intrat pe ecran, vulpea și pisica reînviate din povestea lui Pinocchio
stăteau una lângă alta în cinematograf, ochelarii lor de soare de culoare violet înrămați cu titan reflectând mașinile
din „Fast and Furious: 9”, în timp ce Dom Toretto se lupta cu periculosul său frate Jakob
Demon al vitezei, ești același
Cine a spus că viitorul este în mâinile tale
Viața pe care o salvați ar putea fi a voastră
Îmi predici despre viața mea de parcă ai fi legea
O să trăiesc în fiecare zi și oră, ca și când pentru mine nu ar exista mâine
—Michael Jackson „Demonul Vitezei”
„Demonul Vitezei” este o cunoscută duplicare a ta pentru a-ți pedepsi disprețul față de Timp: abordarea iarbă /
pietriș / zăpadă este acum activată, în timp ce CSD (Controlul Stabilității Dinamice) și TA (Transmisia Automată)
sunt declanșate simultan. Când vorbim despre definiția „tracțiunii”, menționăm mici fire de păr microscopice între
degetele de la picioare ale șopârlelor numite „setae” și discurile adezive asemănătoare ventuzelor broaștelor de
copac
Vor exista schimbări evidente în temperamentul gazdei: dependență de lumina dură, zgomote și vânturi puternice;
halucinații și iluzii auditive; un nou obicei de a rătăci pe linia terminală și de a striga linia pe „Hamilton”: „Nu sunt
niciodată satisfăcut!”
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Rugăciunile de exorcizare în latină reduse la tăcere, apa sfințită stătută, Constantin trage cu pistolul său de aur în
formă de crucifix în pata ascunsă din care poate reîncepe totul
O bandă de bicicliști tatuați s-a prăvălit pe bulevard, ca un ucigaș de corbi, lăsând oase albite de lumina neonului
împrăștiate în jur. La înmormântarea Mareelor, dantela lichidă de spumă picura pe toate lucrurile vechi, iar mâna
orei de culoarea onixului a început să palpite
Demonul Vitezei a renunțat la o vârstă fragedă și s-a transformat din tehnician aerofon în „Regele Muzicii cu Corzi”.
Cavitatea rezonantă a violoncelului său exploda în mișcare lentă, ca o catedrală gotică care se destrăma toată de la
turnulețele sale abrupte până la ruinele din partea de jos: fluturi negri și cretă albă peste tot
Exorcistul a împins tija pendulului metronomului, totul sfârșit dedesubt cântărind această furtună de zăpadă fără
precedent: Franz Schubert a fost naratorul poveștii despre cum a sedus Erlkönig copilul bolnav
„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht ̸
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlkönig mit Kron ‘und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif ... ”
Frunzele moarte lipite de vârfurile de săgeată ale Norocului au năvălit furtunos prin deschiderile dintre vechile sălcii
din ochiul furtunii cu o valoare în creștere a tonurilor de gri. Vârtejul spațiu-timp este închis / deschis, iar
„Evenimentele” au fost definite ca suprafețe rotative modelate de o linie spațială
14:13 Ai spus în inima ta: „Mă voi ridica la ceruri; îmi voi înălța tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu; voi sta pe
scaunul de domnie pe muntele adunării, pe cele mai înalte culmi ale muntelui Zaphon.
14:14 Voi urca deasupra vârfurilor norilor; Mă voi face precum Cel Preaînalt. ”
(„ Isaia ”)
Teoria lui Einstein spunea: „Pe măsură ce un obiect se apropie de viteza luminii, masa lui devine infinită”. Viteza
atinge veșnic nucleul luminii, unde flăcări incandescente țâșnesc înafară
După fantezia „inundației monstruoase și a anihilării”, Carl Jung i-a menționat pe Ilie, Salomeea și Șarpele. Aici, în
„Cartea Roșie”, puteți găsi modele chinezești clasice de dragon, modele de nori de bun augur, modele de armături de
beton, mandale, bărci-dragon cu tambur, monștri marini cu cap de dragon și corp de leopard care seamănă cu
„Yazi”, o față ciudată care poartă Mustața lui Dostoievski ...
Într-o experiență de proiecție astrală, Carl Jung a privit în jos spre un deșert galben roșiatic al Arabiei, Marea Roșie
îndepărtată și Himalaya cu vârfuri înzăpezite.
Un bărbat și-a desprins o parte din el de cealaltă: ar putea fi umbre sau abisuri - au tăiat adânc între chiparoși,
zăpadă și vârfuri de munte
Într-un film cu gangsteri, doi bărbați fumează trabucuri pe acoperișul unui zgârie-nori. Povestea se apropie de sfârșit
în mod imperceptibil: au propriile lor considerații: au căi opuse de urmat
Cărămizi bătute de vreme i-au ferit de vântul aspru care se îndrepta repede spre ei. Nu mai vorbesc. La fel ca un fel
de solvent organic, nicotina încearcă să scoată adevărul, încet, din buzunarele lor
[4/4]
Olympia [Grecia]
N = Nanoboti
A
Luna plină – anul 776 î.Hr. Prima experiență de imersiune completă în august. „Glorifică-l pe regele tuturor zeilor”
(În Templul lui Zeus olimpic, una dintre cele șapte minuni ale lumii, Statuia lui Zeus, estimează expunerea la
interior a razelor ultraviolete pe picioarele sale. Pe pumnul său desfăcut de fildeș sau de aur, Nike (Victoria) este de
asemenea ocupată cu obligația ei: ajustarea procentelor de lumină / umbră din lumea în formă de mecanism
Tourbillon
„Este frumoasă luna în seara asta?”
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„Faza mea lunară arată: luna nouă în creștere, răsăritul lunii la 20:15, luna la apus la 9:22, Apollo 14: Fra Mauro și
craterul Platon vizibile ”
În momentul creșterii lunii, gloanțele de argint gravate pentru împușcarea vârcolacilor nu au intrat încă în producție
în masă, singurul praf de pușcă la vedere a fost în soarele care sfârâia la orizontul lui Alfeiós
Energia pură brutală este acum furioasă: lună de sânge, lună albastră, „superlună” ... „Messidor” a fost probabil
menționat și el
„Sanctus Espiritus ne răscumpără din ceasul nostru solemn
Nebunia Sanctus Espiritus este în jurul nostru “
- „Ora Noastră Solemnă” de Within Temptation
Prima lună plină în fiecare an are nume diferite în diferite calendare: „Luna Lupului”, „Luna de gheață”,
„Shakambhari Purnima” (hindusă), „Paush Purnima” (hindusă) și „Duruthu Poya” (Sri Lanka)
Acropolele Atenei, Festivalul de Muzică Elefsina, Dealurile Philopappos ... Cosmosul luminii a trecut de la o mână
la alta, până când toți oamenii au renunțat la ceea ce făceau și au ridicat privirea - A fost Festivalul Lunii Pline din
august în Atena antică.
Acum există particule invizibile care răsună în ceruri cu o vastă sălbăticie: de pe altarul din Hestia, Flacăra Olimpică
este ca o tornadă care atinge Autostrada 44 din SUA
[Adâncime de câmp profundă cu imagini de o claritate uluitoare] „RAPID și monstruos, FURIOS, dar încăpățânat”.
Zeus a fost martor la toate lucrurile din spatele ochiului amurgului:
Centaurii având motoare cu 4 cilindri miros ca apa de trandafiri Driopi Nemea Agiorgitiko: copitele lor se reped spre
teritoriul lui Lapiths. Nunta lui Peirithoüs a fost ca o piesă în contrapunct: complot deschis vs. complot ascuns, zei
vs. om, război vs. banchet
Arta este demnitatea execuției, este o bucată de corium, care așteaptă cuțite rotative, Cuțite de sculptură, cuțite
pentru feliere, șlefuitoare de margine, scobituri în formă de V, găuri de piele și caneluri de cusut ... Sulele ascuțite
Vergez Blanchard sunt o versiune armată a tridentului și tăietoarele de margine Aexit sunt Împărăția Întunericului:
acum miturile sunt în pixeli mici, ușor de reasamblat.
Generații de băieți înfloreau ca florile de mirt și se maturizau ca ghindele. Uleiul de măsline este prea gros pentru a
arăta cochet, așa că, atunci când își tăiau ramurile, băieții foloseau cuțite de aur și le păstrau în Templul din Hera:
frunzele de Palmier, florile și penele li se vor alătura mai târziu, Natura este ca un puzzle Sudoku - un
„ kotinos ”(coroane de măsline) s-a dovedit a fi cea mai bună soluție
Kourai Khryseai (Fecioarele de Aur) ale lui Hephaestus au fost inițial proiectate în disprețul Testului Turing, chiar și
acum le vezi mergând pe crestele ascuțite ale Muntelui Olimp, așa cum fac caprele alpine. În fiecare zi, umbrele
verde smarald de dinainte de răsăritul soarelui se blochează între claviculele lor - epopeile au contururi rotunde cu o
ramă interioară pătrată
Atleții din Altis! Ochii lor urmăreau arcul măreț al lui Ulise prin cele 12 „steileies” (gaura de la mânerul unui topor)
la rând: Stadionul - Templul lui Hera - Bouleuterionul - Zanes - Pelopionul – Răsunetul Stoa - Prytaneion ...
utilizând mărcile CGI de top, MOCAP a captat și a înregistrat momentul unui războinic ridicându-și biciul ...
Numele lor s-au înmulțit și într-un Arbore Pitagora, oricine deține hipotenuza devine tată de noi pătrate
Pitagora: campion la box
Platon: de două ori campion în competiția de lupte Pankration
Afirmația lui Aristotel despre o urnă grecească: „Pentatleții sunt sportivii desăvârșiți, deoarece în corpul lor stau atât
puterea, cât și viteza”.
Hipocrate a spus: „Sportul este un păstrător al sănătății”.
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„Școala din Atena” este un colaj similar în structura organizațională cu „Răzbunătorii”, iar tranzițiile aleatorii pot fi
toate într-o clipită: Diogene din Sinope încă își ține felinarul în căutarea omului cinstit, care ar putea fi ocupat chiar
acum să-și construiască propriul poliedru al personalităților din „Elementele lui Euclid”
Marea Traciei, Marea Egee, Marea Cretei, Marea Ionică ... oceanele nu și-au oprit niciodată circulația globală
Pentatlonul antic: Stadion, aruncare de disc, săritură în lungime, aruncare cu sulița și lupte libere
Linii, cercuri, viteză, unghiuri și vectori - neclare în „Alb pe alb” de Kazimir Malevich
În anul 680 î.Hr., în cea de-a 25-a olimpiadă, a apărut întrecerea cu care. Ca inspirație postpozițională, Vangelis a
scris „Carele de foc” în 1981
Ton de apel mobil? Pe ecranul tău este aprinsă o vază grecească: Animus într-un car se sparge precum un stol
aventuros de pasărea tunet din Munții Stâncoși
Foc, vânturi fierbinți, fantomă și tunete, unul după altul: scena zăpezii se schimbă cu fundalul clăilor de fân - care cu
patru cai și cu doi cai și cuvinte de exclamație ... Tyche a apărut pe caseta voastră de direcție, făcând jurământul:
“Eu, Cynisca, câștigând cursa cu carul meu cu cai cu picioare rapide, am ridicat această statuie. Afirm că sunt
singura femeie din toată Grecia care a câștigat această coroană.” - Inscripție din Olimpia (aprox. 390-380 î.Hr.)
Jocurile Panelenice: Olimpiada, Delfi, Nemeea și Istmia. Ciclul de 4 ani a fost doar un alt an bisect în Calendarul
iulian
Erau vremurile în care Liga Peloponeziană și Liga de la Delos încă nu existau
Spartanii din Laconia, Aheea, Arcadia, Argolis, Corintia, Elis și Messenia din Laconia, pe Peloponezul de fildeș, au
împrăștiat unități regionale din epoca pre-Alexandru
Oamenii au continuat să deschidă noi uși cu zăbrele având costume actualizate pentru fiecare scenă, iar ipostazele
lor sunt vizualizate și editate în Premiere Pro
„Miriadele de lucruri seamănă cu semințele și se succed reciproc prin schimbarea formelor. Toate începuturile și
sfârșiturile au forma unor cercuri în care cusăturile nu pot fi găsite. ” „Viața ar trebui petrecută în spiritul
palingenezei armonioase și a multiplicării evoluției.” (- „Zhuangzi”)
În anul 394, cu un an înainte de moartea regelui Teodosie I, el a decis să smulgă mugurii sacri de putere și frumusețe
și să-i audă căzând în fața tronului său - atât de mult pentru „Jocurile Olimpice Antice”!
Gloria a fost în giulgiu de atunci, așezată mohorât în umbrele Templului
El a fost martor, la fel ca Pacificul și Atlanticul împărțit în timpurile preistorice, Flavius Arcadius și Flavius
Honorius și-au împărțit jumătățile Imperiului Roman
B
[4/4]
Divizia de cercetare și dezvoltare Google X
“Nanoparticulele, cu doar o miime din dimensiunea unei globule roșii din sânge, ar putea detecta simptomele
timpurii ale bolilor ...”
Dr. Andrew Conrad a declarat pentru AP: „Vrem să îl facem simplu și automat și să nu fie invaziv”.
De la ipoteza lui Broglie a valurilor de materie, până la principiul excluderii Pauli, costumul Ant-Man a fost
comprimat la nivel subatomic
Vin Diesel a fost reînviat prin tehnologia nano, de aceea avea un raft cu versiuni de memorie
“Nanoscară”
nanobot/ nanoid / nanit / nanomașină / nanomit
Bernard L. Feringa a creat o nouă scenă epică: fibre organizate în corzi la scară macro care se tensionează sub
lumină ultravioletă, grupate în mușchi artificiali
Ned Seeman de la NYU ̸
„Cercetătorii trimit ADN-ul într-o misiune de construcție secvențială și consecvențială”
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“Oamenii de știință folosesc ADN de tip origami pentru a crea structuri 2D”
„ARN este utilizat pentru controlul unei nanomașini rotative ADN”).
Nano acoperirea: este fotocromică, termocromică sau electrocromică?
Nanofotonică; Nanosenzori
N = “Nascentes morimur.” (“Din momentul în care ne naștem, începem să murim.”) Dar înainte ca telomeraza să-și
înceteze activitatea, nu se poate trage nicio concluzie rapidă
E = “Esse quam videri” ̸ “A fi, mai degrabă decât a părea” ̸ Deci, care sunt cele patru forțe fundamentale ale
naturii? “Gravitația, electromagnetismul, forța slabă și forța tare?” “Forță sau putere? Poate că puterea financiară,
puterea socială, puterea mentală și puterea corpului.” - Asta e absurd!
M = “Mus uni non fidit antro.” ̸ “Un șoarece nu se bazează pe o singură gaură.” ̸ “Ghiciți sub ce cupă se află
mingea?”
O = “Omne bonum a Deo, omne malum ab homine.” ̸ “Tot binele de la Dumnezeu, tot răul de la om.” ̸ Cele două
„O”-uri au fost legate drept cătușe, probabil că vor cădea în sfârșit împreună ca Gongsun Zhi și Qiu Qianchi în Valea
fără Patimi
O = “Omnia mihi lingua graeca sunt.” ̸ “Pentru mine totul este grecesc” ̸ Nu uitați de Alexandru cel Mare, care era
atât de entuziasmat de cuceriri, încât a fost învins între Macedonia și Grecia, Indus, Nil, Dunăre și Marea Neagră ...
M = “Maximus in minimis.” ̸ “Cel mai mare în cel mai mic.” ̸ Am văzut o licărire dincolo de Nanospațiu! Strigă să
vezi dacă răspunde cineva!
E = “Esto perpetue” ̸ “să fie perpetuu” ̸ Universul este gol acum nu are nici măcar ecouri.
N = “Nemo nisi mors.” (Nimeni, cu excepția morții, nu ne va despărți).
Bio:
Yīn Xiǎoyuán (殷晓媛 în chineză) este o poetă epică de avangardă, precum și o scriitoare multilingvă care scrie în
numeroase genuri şi stiluri literare. În 2007, a fondat Școala de Poezie Enciclopedică (Encyclopedic Poetry School),
un grup literar de avangardă, și a inițiat Mișcarea pentru Literatura Hermafrodită (Hermaphroditic Writing
Movement), care a îndemnat poeții să se opună stereotipurilor de gen, fiind redactorul principal al „Declarației
pentru Literatura Hermafrodită”; a fost și redactor și designer vizual al ediției speciale pentru a X-a aniversare
„Școala de Poezie Enciclopedică AI Papercube”, „Poezie X Fotografie X Albume de manuscrise – a XII-a
aniversare” și „Anuarul 2020: Poezie X Fotografie ”; coordonator și designer vizual pentru suvenirul „ A XII-a
Aniversare de Poezie Setul de Ceai de Lux” și „A XII-a Aniversare Medalie Comemorativă”. Conduce, de
asemenea, Atelierul de Poezie Enciclopedică și Arte Interdisciplinare, din care fac parte poeți, scriitori, dramaturgi,
muzicieni și creatori care lucrează în artele vizuale, fotografie, caligrafie și instalaţii de artă.
Yīn Xiǎoyuán a absolvit Universitatea de Studii Internaţionale din Beijing şi este membră a Asociației Scriitorilor,
Asociației Traducătorilor și a Institutului de Poezie din China. A publicat 11 cărți în China, incluzând cinci antologii
de versuri: „Memorii efemere” (Dazhong, 2010), „Dincolo de Tzolk’in” (Federația Chinei de Literatură și de Artă,
2013), „Trilogia de avangardă” (Tuanjie, 2015), „Agent de impregnare a norilor” (Seria a X-a aniversare a Școlii de
poezie Enciclopedică & Editura Beiyue pentru Literatură & Artă, 2017) și Cloud Seeding Agent (Pinyon Publishing,
SUA).
A publicat și șase volume de traduceri, incluzând „Rubinul din buricul ei” (Tsinghua University Press, 2014), de
Barry Unsworth, câștigător al premiului Booker; „A devenit un râu” (New Feral, 2018), antologia poeziei lui Bill
Wolak, un artist contemporan din New York, două romane din japoneză și o antologie de haiku.
T.V. Petrusenko, directorul Departamentului de Achiziții de la Biblioteca Națională a Rusiei, a descris creaţiile Școlii
de Poezie Enciclopedică ca pe „o nouă tendință a poeziei chineze contemporane”, iar Glennys Reyes Tapia,
directorul Departamentului Colecții de la BNPHU, le-a descris ca „comoară bibliografică din cultura lor (chineză) ”.
Yīn Xiǎoyuán a scris 18 poeme epice (în total 70.000 de versuri) și 24 de volume de poezie enciclopedică. Poemele
ai au fost scrise în limbile chineză, engleză, japoneză, germană și franceză, precum și traduse şi publicate în italiană,
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spaniolă, portugheză, galeză, finlandeză, estoniană, rusă, bengaleză și bulgară. Colaborează cu peste o sută de poeți
contemporani din Statele Unite, Marea Britanie, Suedia, Irlanda, Australia, Spania, Portugalia, Rusia, Germania,
Franța, Finlanda, Canada, Argentina, Japonia, India, Estonia, Cuba, Honduras, Columbia, Chile, Bulgaria , Bolivia și
Ecuador etc.
A călătorit de-a lungul Chinei și a făcut alpinism, incluzând Muntele Huang, Muntele Hua, Muntele Heng (Hunan)
și Muntele Tai, pe care l-a urcat pe jos.
Poeme epice de Yīn Xiǎoyuán în chineză:
Trilogia avangardistă (前沿三部曲):
Nephoreticulum (云心枢)
Polysomnus (多相睡眠)
Enneadimensionnalite (九次元)
Sedecologia trandafirului de vânt (风能玫瑰十六传奇, în chineză):
Iki de Bashō, Wabi de Muramasa (武芭蕉,雌村正)
Seepraland (锡璞拉群岛战纪)
Cel care oprește vântul (止风之心)
Turnul Hanoi (汉诺塔)
Turkana (图尔卡纳)
La Byzantine (拜占庭野心)
Duetul dublurilor (自他体二重唱)
Laponia îmbibată de sânge (血沃拉普兰)
Biroul de optimizare spațiu-timp (时空优化署)
Dispariție în Atacama (盐湖疑踪)
Flăcări gemene (双生火焰)
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Viera Benková

Poetă, prozatoare, traducătoare (din slovacă, slovenă, cehă, sârbă), publicistă, eseistă, editor al
mai multor antologii de scrieri ale autoarelor de expresie slovacă din Europa Centrală, Viera Benková
s-a născut în 23 aprilie 1939 la Bački Petrovac (Serbia). A absolvit gimnaziul cu limba de predare
slovacă din localitatea natală şi cursurile de slavistică la Facultatea de Filologie din Belgrad. A lucrat
ca redactor în periodicele de limbă slovacă şi la radiodifuziunea din Novi Sad. Din 1993 s-a retras în
localitatea natală, continuându-şi activitatea ca scriitor liber profesionist. Volume de poezie (selectiv):
Májový ošiaľ (Frenezie de mai, 1964), Slovenská láska – Slovačka ljubav – Slowakische Liebe (1965),
Variácie (Variaţiuni, l969), Obrady (Ritualuri, 1971), Koráb istoty (Corabia certitudinii, l975), Saloma
(1975), Izoldin prsteň (Inelul Izoldei, 1978), Dan medju ružama (O zi în mijlocul trandafirilor, în limba
sârbă, 1979), Menuet (1979, selecţie în limba sârbă), Obelisk (1982), Ružový jas (Splendoare roz –
versiunea slovacă a volumului Dan medju ružama,1979), Komorný večer (Seară retrasă, 1989), Heroica
slovaca (1997), Žltá krajina, čierne drozdy (Peisaj galben, mierle negre, 2001), antologia Kniha výstrahy
(Cartea avertizării, 2001, selecție), Relikviár (Relicvariu, 2005), Modrotlač (Pânză albastră, 2011),
Exlibris morušových listov (Exlibris din frunze de dud, 2012), Studňa a voda (Fântână şi apă, 2015),
Herbár zeme (Ierbarul pământului, 2015). Pentru activitatea sa literară a primit mai multe premii şi
distincţii.
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Variațiuni ZEN

Desculță

1.

Se războiesc stelele cu luna,
Se luptă nucul cu arţarul,
Se fărâmiţează stelele în curte,
Cad frunzele din arţar.
Şi un cânt tărăgănat de toamnă
Păşeşte desculţ pe câmp.

Mă străluminează stelele
din potirul cerului
Răspândesc o strălucire puternică
peste lunga cale din spatele tău

Noaptea ne ocoleşte,
Noaptea îşi ia tălpăşiţa,
Se aseamănă cu iubirea noastră,
Cu ochii tăi şi ai mei.

Lampionul s-a stins palid
cu un văl cenuşiu
Un nor nocturn și un liliac
mi-au aţinut calea în zbor rapid

Iar toamna-i loc de tăiere a copacilor,
Scânteile ni se-nfig în carne.

2.
Soarele s-a sprijinit de pieptul cerului,
Oglinda-i aurită argintează pământul!

Iluminare, 5

Absorbim doar culoarea lui şi esenţa,
în praf suntem asemenea unui grăunte orb …

Nespusul şi primordialul din tine
Sunt rostul tău
Pe care îl cauţi

Simţi pulsul din inimă?

Expulzează-l din tine
Restituie-i forma primară
Adevărată

Este în toate, în pământ, în apă, în aer
şi jur-împrejurul nostru…
Bărbat şi femeie înghesuiți în matricea trupului
Să fie doar o partitură cosmică?

Nu-l căuta în jurul tău
E prea sfios
Faţă de tine
Şi de idee

Sau se regăseşte în asta şi refracţia luminii,
Pulsând din oglinda curbată cosmică!?

Are mâinile tale
Corpul şi faţa

Pregătirea spagirică a chintesenței, 13

Atinge-le
Nespusul
Primordialul din tine
Să le deschizi

Sparge pecetea de la pixida albastră
Eliberează cele trei spirite
Să-ţi plutească prin vis.
Din gustul amar de ferigă, din fundul apei
împleteşte o cunună dalbă;
sufletul mort se va agăţa în ea.

Cartea avertismentului

Pulbere de mac pluteşte pe prund în lac.
Crinul înfăşurat
în văl albastru.

Scoate firele din casă
Iar ghemul aruncă-l în urma mea.
Dacă mă voi pierde vreodată
Cu siguranţă mă voi întoarce.

Ce ştii tu, până dimineaţa,
la păstorul cel bun
închisă-n pixidă rana se va îmbroboni vie.

La hambarul cu cereale
În corabia certitudinii.
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Ca să nituim
Ceea ce s-a uzat.

Oaspetele

Pe urmă pe amândoi
Ne vor înfăşura în pânză
Iar la noapte vor veni la noi zânele.

Din sânge şi trup
Mama mi-a copt
O pâine rotundă.

Flos coeli.

Simt în gură
Putregaiul pământului;
Adieri ale rugăciunilor
Dintr-o ferecătură de-alamă.

Omenirea e şi ea acolo

Sunt oaspete aici.

Cartea avertismentului, IV

Cu o coasă ştirbă
Cosim câmpurile
Amintirilor,
Facem mănunchiuri doar din frunze uscate.

Aşează iţele
pe fire uscate
să ţeși un poem
în pânza de cânepă

Cu încăpăţânare, mama
Pune pâinea în cuptor
Şi cu şorţul pârlit
Încinge jarul.

Dacă ți se va face dor
de viaţă
destramă poemul asemeni firelor de aţă

Sunt oaspete aici.

În costişe însorite
în pajişti
întinde acea viaţă
şi acele poeme

Spledoare roz, 6

până dimineaţa se vor
albi

Am scos cu plugul cioburi
O monedă de cupru ruginită –
Ghimbirul neliniştilor.

Fântână și apă

Sub pielea nopţii
Ascundem în pliurile pelerinei
Cuvinte aspre.

Dacă aş avea posibilitatea să aleg
şi aş deveni ploaie peste câmpul arid
m-aş dărui ploii pe de-a-ntregul cu setea lanurilor….

Ne-a intrat în palmă aşchia câmpului
Şi acum sângerează
Lumea întreagă.

Eşti, pentru mine, fântâna în care eu sunt apa…

Am luat-o la fugă
Peste hotar
După viziunea Lunii.
Iar în locul naşterii noastre, pe uliţă
Şade Soarele.

Nu o dată devin drumul iar tu un ghid de nădejde
care mă duce uneori şi în necunoscut;
pe drum suntem împreună, dar şi drumul în sine,
în fiecare zi se întrepătrunde …
Când ploaia vine pe neaşteptate
înlătură apăsarea din pământul secătuit
şi cu furtuna năprasnică aduce purificarea…
Sunt apa care se recunoaşte-n fântână…

Toarce, cu furca, fuior de aur.
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„Au un preţ,
Dar pun preţ doar pe libertate.”
„Se iubesc doar pe ele însele, pramatiile!” bombăni
Regele către el
Şi trufaş bătu calul cu palma,
A împăcare, chipurile.
Acesta se cutremură,
Pufăi din nări
Şi se smuci feroce de lângă Filip.

Alexandru călărește pe Bucefal
Drumul cobora în panta adâncă
Dinspre Tesalonic către mare,
În valea de lavandă.
Într-o zi de iunie, înspumată,
În grajdul lui Filonicos
Caii deshămaţi scormoneau pământul cu copita.
Armăsarul Bucefal
Îşi chema nechezând
Viitorul stăpân.
Pufăia din nări la echinocţiu,
La oameni,
La cei care refulează animalul din ei.
Îmbăiat de soarele nemilos,
Îşi alunga din sânge, cu coada,
Neliniştea cabalină.

„Nu te suportă, tată”, zâmbi Alexandru,
Şi se săltă posesiv pe cal.
Porniră rafalele de vânt,
Măslinii îşi arcuiră grumazul în jos,
Două firi identice sunt precum cerul şi pământul.
Se completează
Şi se reunesc în exercitarea domnirii.
Ceea ce e în animal,
Îşi are originea în om;
Ceea ce e în om,
Îşi are originea în animal.

Tesalonicul oferea din belşug
Adiere proaspătă de mirt
Şi verdele măslinilor străvechi.
Toate lucrurile sacre şi oamenii
Care au aparţinut dintotdeauna acestor locuri,
Se află de-acum în sânul universurilor.

Înspăimântaţi, coriandri au dat în floare.
Ierburile s-au retras
Din faţa regescului pas
Al lui Alexandru şi Bucefal.
Orbiră în revărsarea solară,
Stăpânul îl stăpâni pe stăpân:
Omul pe animal,
Animalul pe om.

În vale, vacile au păscut coriandri tămăduitori
Din calea regelui Filip.
Trufaş, în carul său, acesta se lăsase purtat
în bătaia săgeţilor de aur ale vântului.
Toate lucrurile, părea, îi aparţin
Toate femeile, copiii şi bărbaţii.
Totul – în afara libertăţii.

După o vreme,
Uniţi, şi îmblânziţi,
Veniră în faţa regelui.

Chiar regeştile lucruri
Pe care le-a moştenit din întâmplare,
Străluceau mat în preajma lui.
Există lucruri care aparţin cuiva
Dar sunt şi din acelea care nu aparţin nimănui –
Sunt date doar celor aleşi.

Doar Alexandru era acela care a cunoscut
Esenţa sângelui victorios al lui
Bucefal.

Doar când nu percepea nimic
S-a apropiat
De esenţa lucrurilor.
În depărtare, deasupra apelor,
Tremurau grajdurile de trestie,
Zornăiau surle şi fluiere.

Ritualuri, 6

Calul, speriat de luminile
Care i se împlântau în bot,
Scos cu sila din grajd,
Se cabră brusc în faţa lui Filip.
Dupăi ca viforul,
Încât regele îi sări din cale,
Pe urmă, totuşi,
Apropiindu-se de el
„Caii sunt asemenea femeilor”,
Îl lămuri proprietarul cailor,

Omul e din străvechime
Pe pământ,
Pe umeri poartă
Oglinzile cosmosului;
Până când va cădea în genunchi,
Sub greutatea enigmei:

În oase sălăşluiesc carii;
muşcă din ele ca dintr-o pâine,
dar de la grăunţe-i
departe.

Cum?
Unde?
Încotro?

Versiunea în limba română de DAGMAR MÁRIA ANOCA, LUCIAN ALEXIU
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Ivan Draci

S-a n[scut la 7 octombrie 1936 `n satul Telijen\i, Ucraina, `ntr-o familie de agricultori. Dup[
terminarea ;colii medii a practicat diverse meserii. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul
Universit[\ii ,,Taras Sevcenko’’ din Kiev ;i Cursurile superioare de scenarii cinematografice din Moscova.
Dup[ absolvire a lucrat i`n redac\iile “Ucrainei literare’’ ;i Studioului cinematografic ,,Alexandr
Dovjenko’’ din Kiev. ~n prezent de\ine func\ia de redactor-;ef al revistei literare ,,Constela\ia’’ din Kiev.
Ivan Draci este un scriitor proteic. El a `mbr[\i;at chiar de la `nceputul carierei sale poetice toate
caracteristicile tematice ;i formale ale modernismului poeziei ucrainene din ultimul deceniu. Este cel
mai admirat, contestat ;i discutat poet. Desf[;oar[ o fertil[ activitate de traduc[tor. Traduce din limbile
armean[, gruzin[, polonez[ ;i rom]n[. Ivan Draci este considerat de toat[ critica literar[ ,,copilul teribil’’
al literaturii ucrainene contemporane. Este laureat al premiului Tras Sevcenko. A publicat volumele de
versuri originale< ,,Floarea soarelui’’ (1926)> ,,Protuberan\ele inimii’’ (1965)> ,,Baladele zilelor’’ (1967)>
,,Poezii’’ (1967)> ,,La izvoare’’ (1972)> ,,R[d[cin[ ;i coroan[’’ (1974)> ,,Fenix solar’’ (1978)> ,,Cerul
Kievului’’ (1979). A mai publicat volume de teatru, publicistic[ ;i note de c[l[torii.

O discuție cu prietenul meu traducătorul
Traducerea ceva `n sine sacru are. Dar ce munc[ infernal[!
Dar hai, tradu f[r[ cusur un trandafir `n matiol[!
:i Gra\ia Venerei `n Cenu;[reas[ goal[!
Aromele ne`mp[cate - -mpac[-le `ntr-o corol[!
S[ mu\i cu sufletul o lume-n alte lumi pe c[i spinoase,
~n spatele cuv]ntului mezin s[ treci o glorie, precum un laur?!
Traduce\i totul, dar nu-afurisi\i nimica! Ce-i cu gesturile virtuoase?
Doar fibra-mperechierii vorbelor de duh e temelia ei de aur.
T[iat[ tot de respira\ii ne;tiute ;i str[ine.
Minuni ajung[ vorbele, iar respira\ia miracol!
O slov[-i glorioas[ c]nd o fapt[ de curaj devine..
Din ;oaptele viorii ;i b[t[i de cap tu, contrabasule, s[-mi faci un nou spectacol!
A;a. Nici nu se poate altfel. Dar se poate gura-n gur[
:i soarele `n soare doar pe cerul vorbelor s[ se g[seasc[
:i ca `n mine jalea mea s[ fie ars[ de o jale mult mai dur[,
To\i greierii s[ nu mai sar[ dintr-o lume de sminteli
`n lumea ta dumnezeiasc[.
A;a s[ fie. Doar a;a s[ fie. Dar numai ale altor graiuri varia\ii
Sau ;i a ta sub\ire seismicitate
Prin lumea-mi de cuvinte umbl[ ca un prizonier al altor spa\ii
:i preveste;te-n gura mare-un ;ir de catastrofe neelucidate.
C]nd `ncearca-vei vorba mea de-a ta s[ fie `nghi\it[,
De;i ;i vorba ta ;i vorba mea tot strig[< suntem gemeni ;i pereche...
O, nu! Eu n-am s[ spun nimica r[u de o traducere chiar de-i slu\it[,
Deoarece ;i eu tr[iesc `n `nchisoarea vorbelor - ;i cea mai grea ;i cea mai veche.
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:i eu alerg spre Lorca ;i Neruda, Eminescu ;i Rimbaud prin ar;i\[ ;i bocn[
:i ca un blestemat m[ dau b[tut de iambi ;i trohee ginga;e ca neaua.
Dar ce-i traducerea? O lupt[ cu cuvintele?
Dar asta-i ocn[!
Ocna;ule, tradu-m[ ;i pe mine...
:i `mpu;c[-m[ cu steaua...

Poezii de fișe perforate
Fi;[ perforat[, s]nii t[i ginga;i ;i trandafirii
Sunt perfora\i de cavalerul num[rului nobil – perforatorul...
Dar eu voi sem[na pe aceste fi;e numai vorbe de duh
Inima-i fript[ de jarul am[r[ciunii.
Chipul vremii mereu `mi apare `n fa\[.
:i are z]mbetul cosmic a lui Gagarin
:i pome\ii lui :uk;in…
Acolo, undeva departe, departe fier[str[ul `;i face de cap…
Mireasma p[rului s[lbatic prin geam `mi intr[ `n cas[,
Iar o negar[ galben[ mi-o picur[ pe h]rtia alb[
Meri;orul meu crucificat,
Cine a spus c[ tu e;ti floarea cimitirului?
Tu ai cei mai cere;ti ochi c]nd `nflore;ti `n c]ntec…
Mai demult c]nd sp[lam scutecele
G]ndeam<
Iat[, voi pune la uscat
Steagul `nfr]ngerii mele!
Acuma c]nd usuc scutecele
G]ndesc<
Umflu p]nzele viitorului!
Alerg descul\ pe asfalt
:i m[ opresc `n gazonul p[tratului verde
Ca bitlanul urbaniz[rii…
Lampa-i singuratic[
Ca lum]narea.
Lum]narea-i singuratic[.
Ca un lujer.
Lujerul se simte singur
~mpreun[ cu v]ntul
Stelele r[sar
Din g]tlejul privighetorilor
:i apun `n
G]tlejul cioc]rliei.
Pome\ii soarelui-r[sare au culoarea roz[.
Pome\ii fiului meu imprima\i pe pern[ au culoarea roz[.
Soart[, fere;te-m[ de g]nduri roze!
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Lacrima lui Picasso
I.
Vara era b[tut[ ca vinul,
Vara era m]ncat[ ca salata…
Peste tot se r]dea,
Pretutindeni ceva se p]rguia
:i totul arunca ocheade verzi…
Noi ne \ineam de m]na a;a de tare c[ ne trosneau degetele
:i r]sul se cuib[rea tocmai la subsioara plopilor.
Printre valurile c[r\ilor,
In fo;netul filelor
Am descoperit continentul s[u b]ntuit de furtuni
:i deodat[ `n larma magazinelor
Totul a luat foc ;i ziua t[cuse chitic.
Totul a devenit albastru, alb lunar, A luat foc lacrima lui Picasso.
:i s-au aprins stelele `n ochii fetei,
:i ochii ei c[prui v[rsau numai fl[c[ri,
,,:i ce dac[?’’
~n marea am[r[ciunii lumea se scufund[, scufund[, scufund[.
Iar noi ne-am scufundat `n lacrima lui Picasso
II.
Pl]ng copiii ;i copacii pl]ng.
Mama n-are ochi, ci dou[ lacrimi.
:i sincrofazotroanele mugesc ca lei,
:i furtuna pl]nge violet.
Lacrimile-s elixirul orchestrelor ;i lirelor,
Arti;tilor ;i niciodat[ ale oamenilor.
Arti;ii pl]ng prin ,,REGELE LEAR’’
,,Z{PEZILE DE PE KILIMANDJARO’’
:i ,,GUERNICA’’.
Mai ales - ,,GUERNICA’’
III.
El se trage din Cezanne, Monet ;i Manet
:i-n Odessa cu ,,WALKIRIA’’ s-a `necat.
Totul s-a sf]r;it. :i El m[ va pierde pe mine,
Or eu `l voi pierde pe undeva.
Prorocii de duzin[ cleveteau pe la col\uri<
,,El este schizofrenic, fugi\i din calea sa!’’
Pe el toate chinurile poetice
~l speriau ;i-l deocheau.
Dar `n ochii lumii acest ocna;
Este un drac `mpieli\at
Ce zi ;i noapte modeleaz[ lutul ;i forjeaz[ fierul.
Fa\a-;i acoper[ cu v[lul negru,
Iar `n buzunarul hainei poart[ zodiacul lumii.
Lacrimi atomice ;iroiesc din ochii ce\ii
Pe pensula-i curat[ ca un adev[r s[rat.
Picasso este lacrima genial[ a P[m]ntului
:i poart[ pantaloni de culoarea curcubeului.

Versiunea în limba română de ALEXANDRU PINTESCU
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Alexandru Zotta
Semnele unui izomorfism literar
Fenomen recunoscut în istoria literaturii, „marșul
triumfal” al romanului rus în literatura universală
petrecut în secolul XIX, a creat un precedent deosebit
de prestigios, care a generat ulterior și continuă să
genereze așteptări de ridicată exigență.
De atunci talentele nu au lipsit din literatura rusă
nici în perioada sovietică, dar manifestarea lor deplină
a fost afectată de restricțiile ideologice ale puterii
politice. Pe măsura contestării, renunțării, abandonării
și eliminării acestora s-au configurat și câteva mișcări
literare de mai mare amploare. Generate mai întâi de
condiția satului rusesc și pornite de la periferie spre
centru, asemenea mișcări s-au constituit atât în spațiul
european al Federației Ruse, cât și în cel siberian, dar
și în arealele caucazian sau centrasiatic, în care s-au
afirmat valori certe, în parte raportabile la precedentul
din secolul XIX.
O asemenea mișcare literară este cea cunoscută
sub numele de „ofensiva siberiană”, cu începuturi în
romanul poematic al lui Evghenii Evtușenko - Dulce
ținut al poamelor, în cel asemănător al lui Viktor
Astafiev - Visul crestelor albe precum și în nuvelele
cinematografice ale lui Vasili Șukșin din volumul Un
șofer de elită și din romanul Atamanul, o frescă a
răscoalei lui Emelian Pugaciov. Mișcarea dobândește
o substanțialitate deosebită prin contribuția lui
Aleksandr Soljenițîn, autorul romanelor O zi din viața
lui Ivan Denisovici, Casa Matreonei, ulterior
Pavilionul canceroșilor și cu deosebire, a lui Valentin
Rasputin, autorul nuvelei Bani pentru Maria și al
romanului scurt Despărțirea de Mateora. Scriitorii
acestei orientări au conștiința precedentului valoros din
secolul XIX și, dincolo de particularitățile contextelor
istorice și culturale, își raportează deseori creația la
parametrii și standardele acestuia.
Întrebat cum se explică valoarea marilor prozatori
ai realismului rus, Fiodor Dostoievki a dat răspunsul
celebru: Noi toți am ieșit din Mantaua lui Gogol. La
o întrebare similară privind resurecția romanului în
cadrul „ofensivei siberiene” Valentin Rasputin a
răspuns: Noi toți am crescut în Curtea Matreonei. În
sintetismul lor afirmațiile respective ilustrează un
izomorfism manifestat la distanță de peste un veac,
fenomen rar întâlnit în istoria altor literaturi.
Sensul imprimat evoluției literaturii ruse de
„ofensiva siberiană” este susținut și urmat și în alte
areale ale spațiului ex-sovietic: exemple pertinente
oferă zona centrasiatică prin renumitul prozator
Cinghiz Aitmatov, autorul romanelor O zi mai lungă
decât veacul și Invitație la eșafod sau compatriotul
său kîrghiz, Timur Zulfikarov prin Poemele
peregrinărilor, ori cei din zona caucaziană unde s-au

detașat poetul azer Rasul Hamzatov și prozatorul
gruzin Ciabua Amiredjibi cu romanul epopeic Data
Tutashia. Sunt doar câteva exemple care ar putea
susține aspecte ale unui asemenea fenomen.
Odată cu afirmarea postmodernismului însă,
izomorfismul nu mai întrunește suficiente condiții de
manifestare. Influențele, destul de numeroase și relativ
ușor detectabile în multe literaturi, facilitate și de
traduceri și editări rapide în condițiile de celeritate a
vieții actuale și de ofensivă a globalismului, nu mai
înlesnesc resurecția viguroasă a unor valori și cuceriri
artistice din timpurile revolute. Și în cazul romanului,
cu toată poziția lui privilegiată, cerută de nevoia de
imagine cuprinzătoare a ființei și vieții, dincolo de
contextele social-istorice și structurările culturalartistice care i-au imprimat un accentuat proteism,
creațiile actuale, nu lipsite de valoare ideatică și
artistică, intră cu greu în rezonanță cu momentele
anterioare din evoluția genului.
În schimb atenția acordată aspectelor concrete ale
realității și mai cu seamă dimensiunilor și valorilor
vieții a contribuit la afirmarea scriitoarelor, fenomen
manifestat din plin în literatura contemporană. Se pare
că în proză, cu deosebire, autoarele sunt mai
numeroase, mai prolifice și creațiile lor reflectă cu mai
multă pregnanță dimensiunile și problematica vieții
actuale. Pentru literatura rusă de dată mai recentă
exemplară este creația Liudmilei Ulițkaia, ale cărei
romane, traduse deja în limba română, abordează o
problematică de profundă reflecție existențială.
Prozatoarea de origine tătară Guzel Iahina
constituie totuși o apariție surprinzătoare. Cuprinzând
doar două romane – Zuleiha deschide ochii (2015) și
Copiii de pe Volga (2018) – creația ei de până acum sar încadra, pe de o parte, în afirmarea literaturii
feminine, pe de alta, cu toate că locuiește la Moscova ,
în mișcarea de la periferie spre centru care în literatura
popoarelor din arealul caucazian sau din cel centrasiatic
a produs și resurecția unor valori culturale și artistice
specifice, de veche și valoroasă tradiție, revelatoare în
confruntarea lor cu standardele vieții moderne.
Fără ucenicia la școala genului scurt, practicată pe
larg de experimentalismul postmodern, autoarea
abordează romanul confruntându-se cu exigențele
impuse de marea literatură rusă, aspect care a necesitat
o documentare deosebit de amplă și detaliată asupra
realității reflectate în imaginea romanescă. Dincolo de
studiul documentelor oficiale, emanate din ideologia
puterii politice a timpului, cercetarea surselor cuprinde
mai cu seamă numeroase mărturii nemijlocite ale unor
persoane apropiate care au trăit și au supraviețuit
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evenimentelor și consecințelor acestora, urmate de
analiza și valorificarea implicațiilor psihologice ale
întâmplărilor relatate în viața personajelor cât și de
reconstituirea cadrelor sociale și naturale în care
acestea s-au desfășurat.
Autenticitatea și actualitatea experienței de viață
înfățișate în creațiile amintite provin cu deosebire din
investigarea unor aspecte ignorate de istorie, care aduc
compliniri și corective substanțiale imaginii oficiale a
evenimentelor prezentate, convingătoare prin aspectele
realiste și prin reflecțiile profunde ale discursului
romanesc. Meritul principal al autoarei constă în
permanenta raportare a întâmplărilor la temeiurile și
sensurile vieții, romanele ei constituindu-se într-un
impresionant și emoționant elogiu adus triumfului vieții
în confruntări de un dramatism extrem. Prin această
cuprinzătoare dimensiune autoarea actualizează
umanismul dostoievskian, revelat în special în
renumitele Amintiri din casa morților și, mai aproape
de zilele noastre, în romanul lui Aleksandr Soljenițân
O zi din viața lui Ivan Denisovici.
Dacă Zuleiha deschide ochii este romanul
destrămării brutale a unei familii tradiționale și al
constituirii, greu previzibile și la fel de greu
acceptabile, a alteia, în condițiile unei istorii de o
intensitate și adversitate de-a dreptul dramatică,
romanul Copiii de pe Volga amplifică consecințele
aceleiași perioade nefaste la dimensiunile unei întregi
comunități etnice dobândind aspecte epopeice.
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este afectată grav de intervențiile puterii, chiar dacă
sensul lor salvator până la urmă se impune.
Calvarul începe de fapt cu viața de familie
desfășurată după rânduielile severe și în bună parte
depășite ale tradiției, perpetuate însă dintr-o arhaicitate
îndepărtată. Îndeplinirea acestora este supravegheată
cu maximă exigență de o Strigoaică, poreclă dată
soacrei, ilustrare a unei instanțe de autoritate
cvasiabsolută din mitologia popoarelor asiatice. În
percepția și reprezentarea acesteia Zuleiha este doar o
curcă plouată, o leneșă, o nepricepută și o proastă și,
mai cu seamă, o ființă nedemnă de împlinirea
mandatului maternal. Căsătorită de la cincisprezece ani
cu un bărbat de trei ori mai vârstnic, Zuleiha va pierde
pe toate cele patru fiice ale sale, motiv de dispreț total
din partea soacrei.
Intitulat O zi , capitolul incipient trimite direct la
romanul lui Soljenițîn O zi din viața lui Ivan
Denisovici. Relatarea întâmplărilor petrecute în acest
interval este întrutotul suficientă pentru a ilustra
condiția personajului titular de roabă în propria familie.
Zuleiha suportă supunerea oarbă față de soț și
îndeplinește fără cel mai mărunt gest de nesupunere
pretențiile exagerate ale soacrei, instanța care
străjuiește cu severitate neîmblânzită și neîntreruptă
respectarea rânduielilor tradiționale. Mai cu seamă
suportă umilințele din partea acesteia, care o și urăște
de-a dreptul pentru că, după ce a născut și a pierdut
patru fete, nu a fost în stare să nască un băiat care să-i
succeadă soțului, să perpetueze neamul și care trebuie
să fie în primul rând un om puternic, asemănător lui
Murtaza, fiul Strigoaicei și soțul Zuleihăi.
În regimul zilnic al femeii intră slujirea fără cârtire
a soacrei, a soțului, a animalelor din gospodărie,
îngrijirea casei și a acareturilor din curte, multe într-o
gospodărie bine întemeiată prin muncă, dar și
îndeplinirea unor însărcinări care depășesc atribuțiile
maternale și conjugale precum mersul după lemne la
pădure, pe timp de iarnă grea, unde e în primejdie să se
piardă. Faptul că soțul o caută și nu o părăsește, este
prețuit mult de Zuleiha care reflectează: Și totuși ce om
bun e – s-a întors după ea. Ar fi putut foarte bine s-o
lase acolo, în desiș – cui îi pasă dacă ea trăiește sau
nu? Ar fi spus: s-a rătăcit în pădure, n-am mai găsito; după o zi-două nimeni nu și-ar mai fi amintit de ea....
Ziua nu se sfârșește cu aceasta; frântă de oboseală,
trebuie însă să-i facă baie soacrei, îndeletnicire care
urmează un adevărat ritual, timp în care are de suportat
și reproșurile repetate și jignirile umilitoare ale
acesteia: Nici tu corp, nici tu față. Oi fi fost, pesemne,
în tinerețe unsă cu miere între picioare, dar uite că nici
locul ăla nu s-a dovedit prea grozav, așa-i? Numai fete
ai adus pe lume, - și nici una din alea nu a supraviețuit.
Urmează o pedeapsă cu bătaia de la soț, pentru o vină
doar bănuită, întâmplare peste care Zuleiha trece fără
să reproșeze; dimpotrivă, acceptă concesiv că Are parte
de un soț bun totuși. Calvarul zilnic mai cuprinde
pregătirea băii și pentru Murtaza, spălatul lenjeriei,
podelelor, saunei. Deși simte că o cuprinde oboseala ...
răspunde la porunca erotică a soțului, deși nici pe el

*
Orice proză este un drum, afirmă criticul și
teoreticianul literar Viktor Șklovski. Prin excelență
prozele lui Guzel Iahina redau un drum deosebit de
lung și de greu, un adevărat calvar al unor ființe
nenumărate, cu condiții și poziții profesionale și sociale
de o diversitate accentuată, supuse unor încercări
liminare. Amintind și de romanul cu același titlu al lui
Alexei Tolstoi, „calvarul” acestor ființe întrunește
multe din semnificațiile celui biblic și revelează, în
continuitatea reflecției filosofice dostoievskiene,
funcția umanizatoare și salvatoare a suferinței,
altitudinea etică ridicată și implicațiile existențiale.
Drumul dezrădăcinării și deportării, al persecuțiilor și
chinurilor, al nenumăratelor jertfe de vieți omenești
devine și un traiect al supraviețuirii, al afirmării
umanismului în condițiile extreme ale unei permanente
învecinări și dramatice confruntări cu moartea.
Menținând considerațiile doar la romanul de debut
trebuie să arătăm că pe drumul parcurs de personajele
cărții Zuleiha descoperă valorile vieții prin revelații
sucesive, configurate în atitudini și comportamente
nemaiîntâlnite. În discursul romanesc acestea sunt
marcate discret prin expresia din incipitul romanului,
devenită și titlu al acestuia, și care revine în cuprinsul
lui ca un leitmotiv, imprimând și succesiunii actelor
revelatoare ritmul momentelor epice. Fiecare încercare
de instituire a unui modus vivendi, plătită cu eforturi
greu de imaginat, deseori cu pierderi de vieți omenești,
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corpul nu-l mai ascultă. S-a dezvățat să se supună
dorințelor lui... Acesta revine totuși îndeplinindu-și
dorința de bărbat, după care o îndepărtează brutal: dute la tine femeie...
Înfățișate doar pe parcursul a mai puțin de treizeci
de pagini întâmplările unei zile din viața Zuleihăi
edifică pe deplin asupra condiției acesteia în familia
orientală tradițională. Detaliile descriptive de natură sau
de civilizație rustică contribuie substanțial la
configurarea stării inițiale de la care se declanșează
șirul prefacerilor în conștiința și viața personajului
central al romanului. Cum detaliile alcătuiesc
realitatea, acestea vor deveni și mai funcționale pe
parcursul romanului, edificând asupra confruntărilor
unor personaje de o cuprinzătoare diversitate tipologică
cu un spațiu și un timp prea puțin cunoscute.
Capitolul incipient mai cuprinde și multe referiri
la viața spirituală a familiei asiatice tradiționale,
dezvăluie credințe și practici rituale, potrivit unui
animism ancestral ce cuprinde numeroase duhuri ale
elementelor naturii, răspunzătoare de rânduielile vieții
și de destinul personajelor, a căror slujire Zuleiha o
îndeplinește pe ascuns. Ilustrativ și important este visul
premonitoriu al Strigoaicei: - O să mori repede, am
văzut în vis. Murtaza și cu mine o să rămânem în casă,
iar trei „fărăștei” (îngeri, a z) de foc o să vină după
tine și o să te ducă în iad. Am văzut totul cum o să fie
și cum te iau unii de mâini, și cum te aruncă în car, și
cum te duc în prăpastie...
În planul reflecției dianoietice acest vis
premonitoriu, își are contrapunctul în deznodământul
romanului, care răstoarnă ironic previziunea Strigoaicei
și consacră triumful Zuleihăi; aceasta supraviețuiește
și lui Murtaza și mamei lui, naște și crește un fiu care
va depăși calvarul deportării.
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de pe capul ras. Și forța ta e a mea: rea, de neînfrânt
.(46)
Răutatea Strigoaicei devine explicabilă, nu și
acceptabilă, prin condițiile înspăimântătoare în care a
supraviețuit: ...în vara ceea toți erau îngropați fără
mormânt. Prin cimitire umblau hoarde de canibali,
doar-doar or vedea vreun mormânt proaspăt; îl
răvășeau și-l devorau pe răposat. (48) Timpurile
hoardelor lui Gengis Han au cunoscut astfel de
sălbăticii, dar nici vremurile din prezentul epic nu sunt
cu mult mai blânde, îndreptățind numele de hoardă
roșie atribuit reprezentanților unei puteri la fel de
intolerante și violente.
Îmbărbătat de destăinuirile și îndemnurile mamei,
Murtaza se hotărăște să se opună măsurilor abuzive ale
agenților deschiaburirii: Nu le dau.... Sunt puternic...
nimeni nu mă înfrânge, nu mă doboară...(51) Refuzul
de a preda colhozului avutul agonisit într-o viață aspră
îl duce la ideea sacrificiului gospodăriei; ascunde
produsele și alimentele, sacrifică vaca, îi încredințează
soției uciderea calului la momentul potrivit.
Ascunderea grâului în mormintele copiilor întreține în
conștiința Zuleihăi o motivație animistă, o posibilitate
de continuare a vieții odată cu reluarea ciclului vegetal.
Nădejdea ei este repede anulată de descoperirea
faptei și încercarea lui Murtaza de a-l înfrunta pe
Ignatov, conducătorul echipei de deschiaburire, îi va
aduce sfârșitul. ???
De altfel măsurile hoardei roșii, care înfăptuiește
cu barbarie deschiaburirea și deportarea, primesc pe
parcursul romanului replica inatacabilă a naturii ca
generatoare de viață. Pe drumul spre Kazan, iapa
Sandugaci, (Privighetoarea) se oprește și nu mai
pornește până ce nu termină alăptarea mânzului, lucru
cunoscut de consătenii deportați; unul dintre aceștia
rostește: N-o urniți acuma, (...) Până nu-l hrănește, nu
pleacă. (...) - Nu pleacă, ... poți s-o omori în bătaie.
Așa-s mamele. Întâmplarea îl umilește pe Ignatov,
trântit la pământ de mânz sub privirile ironice ale
amantei Nastasia. E nevoit însă să oprească convoiul
până ce animalul își îndeplinește datoria de mamă.
Detaliul din lumea animală dezvăluie puterea
maternității ca manifestare esențială a vieții, care
depășește în fiecare confruntare directă puterea politică.
Imaginea din lumea animală introduce motivul
maternității, care va deveni o oglindă revelatoare a
triumfului vieții în conștiința personajelor din
comunitatea nou întemeiată. Ocrotirea Zuleihăi în
perioada sarcinii, salvarea ei de la înec, asistența
medicală la naștere, ocrotirea copilului nou născut și a
mamei devotate, inițierea fiului Iusuf, la care ia parte
aproape toată comunitatea, ieșirea salvatoare a acestuia
din spațiul deportării, demonstrează convingător
triumful vieții.
Se observă poate mai greu că pe parcursul
constituirii unei așezări salvatoare în sălbăticia
siberiană apar momente discrete cu semnifcație
analoagă unor întâmplări biblice. Pentru început, după
salvarea grupului restrâns din eșuarea șalupei subrede

***
În consemnările istorice și memorialistice drumul
deportării e alcătuit din „etape” delimitate mai cu
seamă prin numărul de jertfe omenești. În roman
drumul se constituie din alternanța unor momente sau
perioade de instituire a unui mod de viață cu
intervențiile distructive ale puterii, exercitate cu exces
de zel de personaje învestite cu atribuții interpretate și
exercitate discreționar. După îndelungate eforturi de
supraviețuire urmează ordine și decizii catastrofale,
care cer eforturi și mai mari, plătite cu sacrificii greu
imaginabile.
Pentru Zuleiha și familia ei, ca și pentru sătenii din
așezarea tătărească Iulbaș, începutul drumului este
anunțat de o piatră aruncată în geam. Având experiența
unor întâmplări asemănătoare Murtaza îi înțelege
sensul amenințător și se pregătește să se opună
confiscării bunurilor proprii, operație prin care începea
deschiaburirea. Hotărârea o ia împreună cu mama, care
îi transmite un testament autoritar: Tu semeni cu mine
fiule, inima mea! În venele tale curge sângele meu. Sub
carne ai oasele mele, îi zice mângâindu-i țepii cărunți
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în apele Angarei, aceștia improvizează trei colibe.
Ulterior alcătuiesc o baracă încăpătoare pentru toți, ca
o arcă veterotestamentară. Pe parcurssul celor
șaisprezece ani de deportare ajung și la alte la înfăptuiri
deosebite, în virtutea trebuințelor fundamentale ale
existenței, inclusiv cele de ordin cultural. Prin eforturi
comune întemeiază un sat care satisface la modul
elementar astfel de cerințe. Ca orice înfăptuire
omenească așezarea are nevoie de un nume.
Agronomul Sumlinski propune cu ironie nume
convenabil ideologic, rezultat din abrevierea numelor
celor patru prototipuri ale apologului iconic; cum
acestea coincid cu inițialele lui Vladimir Ilici Lenin,
numele este respins ca denigrator. Se ajunge la
denumirea Semruk, provenită din Semi Ruk, adică
Șapte mâini, ale celor cu aport decisiv în viața așezării,
inclusiv tâmplarul priceput și ingenios căruia îi lipsește
o mână.
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soțului, recunoscând: Pentru prima dată în viață nu team ascultat.”
Ultimul dintre țăranii care evadează din tren,
văzând că Zuleiha nu-i însoțește, îi apreciază atitudinea
și o încurajează: Ești puternică, o să răzbești.
Încurajarea vine tocmai într-un moment în care Zuleiha
era copleșită de ubicuitatea morții. După adăpostirea
deportaților în moscheea în care a murit chiar și
mullahul-hazret, repezentantul lui Allah printre oameni,
Zuleiha se obișnuise cu gândul ăsta așa cum se
obișnuiesc boul cu jugul și calul cu vocea stăpânului
și cu înțelegerea că ... moartea îi aștepta pe toți – se
cuibărea în ei sau mergea alături, li se împleticea
printre picioare ca pisica, se așeza ca praful pe haine,
le intra în plămâni, odată cu aerul. Moartea era
omniprezentă, - mai vicleană, mai deșteaptă și mai
puternică decât viața neroadă, care pierdea mereu
bătălia.
Intensitatea acestei stări sufletești se accentuează
prin zilele detenției din Kazan, unde deportații au ajuns
tocmai în celebra închisoare în care a fost deținut
Lenin, 120, locaș ce se dovedește a fi o bătrână temniță
bună pentru orice regim, expresie care reprezintă o
ingenioasă expesie a autoarei despre ironia soartei și
răzbunarea istoriei.

Pe parcursul întâmplărilor din așezarea de la
Semruk, întemeiată de deportați prin eforturi repetate
de reluare și afirmare a vieții, această relație se va
dezvălui în multe împrejurări dovedind că natura este
o putere care generează și susține viața și care depășește
crimele în masă ale agenților istoriei, devenită o uriașă
sursă de tragic. Fragmentele descriptive ale romanului,
comentate de adepții celerității vieții actuale, își găsesc
justificarea deplină în funcția vitalistă și umanizatoare
a naturii. Aceasta oferă deportaților, nevoiți să reia viața
de la începuturile civilizației, condițiile necesare
existenței dar și exemple și modele de supraviețuire în
împrejurări de o dificultate extremă. Grupul de
intelectuali leningrădeni inclus între deportați reușește,
prin strategii ingenioase și intervenții exemplare, să
triumfe asupra măsurilor distructive ale agenților
puterii aducându-i pe aceștia în confruntare directă cu
puterile naturii din care ies întotdeauna învinși. Către
sfârșitul romanului, inginerul agronom Konstantin
Arnoldovici Sumlinski, fost șeful catedrei de botanică
aplicată la Institutul de Agronomie Experimentală din
Leningrad, iar cu mult înainte, membru în comitetul
științific al Ministerului Agriculturii și Proprietății de
Stat, în confruntarea directă cu Zinovi Kuzneț,
comandantul lagărului, îi dă o replică prin care îl reduce
la tăcere: Mie puteți să-mi ordonați, (...) dar grânelor
le ordonați degeaba.
În desfășurarea romanului sunt destule momente
care pun în evidență funcția naturalizatoare a naturii și
cea umanizatoare a omului precum și reciprocitatea
acestora. La configurarea acestor cuprinzătoare funcții
contribuie și aspectele mitologice ale discursului
romanesc, începând cu animismul popular, cu
credințele arhaice care întrețin încrederea exemplară a
majorității personajelor în puterile vieții. Nu numai
Zuleiha și familia ei cred în puterile spiritelor naturii:
pescarul Lukka, înainte de a se angaja să procure pește
pentru hrana deportaților, cere să cunoască duhul apei,
căruia urmează să-i ceară îngăduința. Ajunsă în situația
de a otrăvi iapa familiei Zuleiha nu poate săvârși acest
act criminal, chiar dacă astfel nu va îndeplini porunca

***
Ideea ce străbate întregul roman și conferă un înalt
sens umanist întregului calvar este triumful vieții. La
această valoare a cărții contribuie și dimensiunea
culturală a ființei, inclusă în existența comunității nou
constituite, ilustrată prin strategiile ingenioase ale
pictorului Ikonnikov, care sancționează prin ironie
incultura reprezentanților puterii oficiale, le anulează
intențiile distructive și salvează astfel mesajul umanist
al artei. Se confirmă astfel și în condițiile deportării că
vitalul și culturalul sunt celor două capete ale
traiectului existențial al lui homo sapiens, potrivit
afirmației lui Gilbert Durand.
Nu întâmplător romanul include un adevărat
apolog al acestei idei. Pictura de pe plafonul artelului
cultural din Semruk – sat întemeiat prin eforturile
maximale ale comunității, - prin cele patru figuri
orientate spre un centru de altitudine maximă, deține,
pe deplin edificator, atributele esențiale ale credinței
creștine, întregind imaginea de calvar și revelând sensul
salvator al încrederii în triumful vieții. Ikonnikov a
pictat pe plafonul clădirii figurile similare celor patru
evangheliști orientate spre bolta centrală, dominată în
bisericile creștine de imaginea lui Hristos Pantocrator:
Se vedea bolta cerească de un albastru străveziu, pe
care plutesc nori ușori ca penele. Patru oameni răsar
din cele patru colțuri ale tavanului, își țin mâinile
întinse și încordate, ca și cum s-ar strădui să ajungă
la ceva din centru. 346
Un medic cu halat alb, bine scxrobit, și cu părul
auriu, un soldat atletic cu pușca în spinare, un
agronom cu o legătură de spice și un topometru în
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succesive prilejuite în primul rând de miracolul
maternității. Între trăirile lăuntrice ale personajului care
declara emfatic deportaților: Vă veți elibera din
cătușele vremii vechi, veți cunoaște o nouă libertate,
am putea spune!, încep să apară pe parcurs semnele
unor procese de conștiință din ce în ce mai profunde.
Pe drumul spre Kazan, fereastra spre Siberia
pentru toată Rusia, apar remușcările, nu atât pentru
crima săvârșită, cât pentru soarta ființei plăpânde a
soției celui ucis: Lui Ignatov nu-i prea arde să se uite
la următoarea sanie. Cum ar veni: l-a omorât pe om și
a lăsat-o pe muiere fără bărbatul ei.( ... ) nu poate
scăpa de senzația neplăcută că i se strânge stomacul.
Milă? E tare mărunțică femeia asta, e plăpândă. Și are
chipul palid, delicat, parcă-i de hârtie. E limpede, n-o
să țină la drum. Poate cu bărbatu-său ar fi rezistat, dar
așa... Reiese că el, Ignatov, nu l-a ucis numai pe soțul
ei, ci și pe ea.
Mila și, implicit, vinovăția suscită condiția umană
a acestui slujitor al revoluției. Eroarea lui se dezvăluie
și prin înțelegerea superficială a sentimentului iubirii:
Ignatov habar nu avea cum se poate să iubești o femeie.
Poți să iubești numai lucruri mărețe: Revoluția,
Partidul, Patria. Dar femeia? Cum să exprimi cu
același cuvânt ce simți față de două lucruri atât de
diferite – să pui pe același taler al balanței o femeie
oarecare și Revoluția? Ar fi o prostie.
Relațiile cu femeile din viața lui nu i-au revelat
temeiul etic al sentimentului erotic, pe care inițial îl
respinge: Care dragoste? Așa, niște sentimente acolo,
focul emoțiilor. Arde, e plăcut, când se stinge, sufli în
cenușă și-ți vezi de viață mai departe. De aceea,
Ignatov nu folosea niciodată cuvântul a iubi – nu voia
să-l profaneze.
Întâmplările dramatice ale deportării vor dezvălui
și în ființa lui Ignatov dimensiunile omenești, care vor
triumfa în cele din urmă. Comportamentul lui Ignatov
dezvăluie și alte trăsături, nealterate de programele
propagandistice, observate și apreciate de cei mai mulți
dintre deportați. Agronomul Șumlinski îi dezvăluie
pictorului Ikonnikov că În felul lui, are simț moral. Are
principii, chiar dacă nu-și dă seama prea bine, și are
fără îndoială simțul dreptății. Ca o compensație a
uciderii soțului el îi va salva soția de la înec, o va
proteja la interogatoriu și o va ocroti pe parcursul
anilor de deportare. Ceea ce-l va apropia de Zuleiha nu
va fi neapărat sentimentul erotic, ci manifestarea
cuceritoare și trumfătoare a dimensiunii maternității,
finalitate esențială a vieții, dezvăluită treptat și
îndeplinit exemplar de aceasta în condiții de o
dificultate deosebită.
Scena nașterii devine pentru el revelația sensului
vieții, puterea acesteia de a se manifesta în condiții
extreme. Redobândirea umanismului, a eticii altruiste
va fi confirmată prin adoptarea copilului născut în
deportare spre a-l ajuta să-și urmeze vocația și să-și
făurească o altfel de viață.

spate, o mamă cu pruncul în brațe; sunt tineri și
puternici, au chipuri deschise, neînfricate și foarte
încordate, hotărâte să-și atingă țelul. 347
Intelectuali valoroși, soții Sumlinski interpretează
diferit mesajul imaginii: Tind către ceva ce nu există,
spune Isabella, inițiată în modernismele artistice, dar
agronomul replică imediat: (...) tind unul către altul
347 întărind astfel sensul unitar al eforturilor pentru
afirmarea vieții.
Pictorul are pregătită și o interpretare alegorică a
celor patru figuri, implicând ideologia contextului
politic al timpului: Apărătorul patriei este simbolul
glorioaselor forțe armate, Mama cu pruncul, al tuturor
femeilor sovietice. Agronomul roșu... el e plugarul... îi
întruchipează pe agricultori și prosperitatea țării
noastre, iar medicul e simbolul apărării populației
împotriva bolilor și, de asemena, al științei sovietice,
luate la un loc. 350
Cu inocența lui puerilă, Iusuf reține natura
angelică a portretelor și contracarează referința
propagandistică: Uluitor, câtă asemănare la oameni și
la îngeri, 351
Pata roșie din centrul tavanului, transformată în
steag roșu pentru a acoperi mesajul real printr-o
convenție propagandistică, salvează întreaga lucrare
artistică, anihilând suspiciunile informatorului Gorelov,
carierist abject, lipsit de orice urmă de înțelegere
omenească.
Apologul artistic reprezintă încununarea unor
eforturi deosebite ale celor treizeci de deportați salvați
dintre sutele de oameni îmbarcați pe șalupa șubredă
eșuată în apele Angarei. Ajunși în sălbăticia Siberiei
aceștia vor alcătui o comunitate solidară, angajată în
împlinirea supraviețuirii, realizând, în cele din urmă, o
așezare în care triumfă dragostea de viață, înțelegerea
și omenia.
***
De puterea salvatoare și umanizatoare a suferinței
beneficiază și alte personaje ale romanului, care trăiesc
profunde revelații declanșate cu deosebire de imaginile
din oglinda maternității, descoperind astfel valorile
autentice ale vieții. Pe parcursul romanului aceștia
ajung în inconfortul unor chemări contradictorii. Într-o
astfel de situație ajunge însuși Ignatov, conducătorul
convoiului de deportați și comandantul grupului salvat
după eșuarea vasului în apele Angarei.
Cu tot devotamentul tineresc pentru puterea
sovietică, efect al credulității și inexperienței juvenile,
acesta mai păstrează o urmă de umanitate, care se va
amplifica și se va manifesta salvator pentru grupul de
deportați și pentru el însuși, ajuns la rândul lui în
situația acestora prin manevrele perfide ale
comandanților. Ignatov ajunge persecutat din
persecutor, devine victimă din condiția de călău.
Autoarea acordă o mare atenție acestui proces de
prefacere a ființei, prin descoperirea treptată a
rezervelor ei de umanitate, în urma unor revelații
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foarte târziu. Izolat în propria locuință, restrânsă la
camera de consultații, medicul are impresia că ridicarea
lui din cabinetul profesional, este o chemare la
universitate, după ce nu a mai ieșit din camera lui de
zece ani, cum afirmă Grunia. Despre deplasarea
deportaților de la Kazan la Sverdlovsk crede că
autoritățile Mută spitalul în spatele frontului.
Pe parcursul deportării se comportă academic,
cerând și celorlalți să se comporte civilizat, începând
cu politețea formulei de adresare: nume și patronim.
Dizertațiile profesionale, debitate cu voce tare, îl fac
suspect în fața celorlalți, dar comportamentul îi aduce
respect și apropiere, ca în cazul Zuleihăi, pe care o va
considera la un moment dat asistenta lui pricepută.
Reproșurile adresate medicului Cernov, fost student,
sunt absolut profesionale; intervine oportun
identificând simptomele gravidității.
Prefacerea esențială a medicului intervine prin
revelația produsă de asistența și intervenția în actul
nașterii, când el însuși trăiește emoțional o adevărată
naștere. Odată cu extragerea fătului din pântecele
matern, medicul se eliberează definitiv de „găoacea”
izolatoare și reintră în concretitudinea vieții. Momentul
este de rară intensitate vitalistă, de început de viață și
de ființă: Asta-i tot, își zice Wolf Karlovici prinzând în
palme trupușorul lunecos. Am reușit. În momentul în
care (...), nou-născutul deschide pentru prima dată
gura și țipă. Țipă atât de tare, încât îl aude până și
profesorul, istovit și pe jumătate sufocat în adâncul
găoacei. Țipătul crește, se revarsă cu putere – și
găoacea explodează brusc pe capul lui Leibe ca un
balon de cauciuc umplut prea tare cu aer. Coji
proiectate din găoace, bucăți de placentă, mucozități,
stropi grei zboară în toate părțile.
Wolf Karlovici tușește și horcăie, șuieră când
trage aerul în piept. Plămânii lui respiră din nou, ochii
văd, urechille aud. Își recapătă suflul, se uită în jur,
căutând cu privirea urmele găoacei sparte – nu sunt
nicăieri.
În mâinile lui țipă din toate puterile un copilaș,
de un rozaliu-închis...
Intensitatea vitalistă a acestui moment este unică
și rareori ilustrată în literatură cu asemenea pregnanță.
În literatura modernă figura medicului rămâne de cele
mai multe ori în cadrele pozitivismului, așa cum îl
plasează Matei Călinescu în Viața și opiniile lui
Zaharias Lichter. Scriitoarea rusă amendează și
performează prin figura medicului experiența clasică a
lui Cehov din nuvela Omul în carapace.
O astfel de performare ideatică și artistică survine
însă tocmai printr-o viziune constituită prin raportarea
evenimentelor și comportamentelor la principiile vieții
precum și prin asumarea valorilor clasicismului rus.
Alături de alte aspecte originale ale romanului,
unele amplificate la dimensiuni epopeice în Copiii de
pe Volga, creația de până acum a lui Guzel Iahina
prezintă semnele unui izomorfism cu totul binevenit în
contextul experimentalismului postmodern.

Romanul dezvăluie astfel de revelații și în
conștiința altor personaje. Grupul leningrădenilor,
alăturat celui din Kazan, va ilustra conștiința înaltă a
unor personalități ale științei și culturii și capacitatea
lor de a înțelege și a acționa pentru triumful vieții.
Prezența lor în spațiul siberian confirmă învățătura
personajului Belomestnîi, un siberian nativ din
romanul Dulce ținut al poamelor, către fiica sa: În
Siberia, fătul meu, au trăit întotdeauna oamenii cei mai
de treabă.
Revelatoare în grad înalt pentru acest proces este
soarta medicului Wolf Karlovici Leibe. Profesor la a
treia generație, la Universitatea din Kazan, renumit
chirurg practician, nu renunță totuși la atribuțiile de
obstetrician și ginecolog, în ciuda avertismentului
tatălui: Să nu faci toată viața decât să moșești țărănci?,
medicul dovedește o înaltă responsabilitate a actelor
sale, o etică profesională exemplară, o sensibilitate
deosebită, devenită un secret personal: îl emoționa
până peste poate misterul nașterii omului, până îl
apucau furnicăturile în vârful degetelor. Emoțiile
intense cu care trăiește fiecare intervenție chirurghicală
rămân în afara înțelegerii celor neinițiați: De fiecare
dată când trecea bisturiul peste pielea moale și
galbenă a pacientului simțea cum i se strânge stomacul
într-un ghem rece: oare am dreptul? Bisturiul atingea
pielea, și răceala se transforma în căldură,
răspândindu-i-se în membre: nu am dreptul să nu
încerc. (...) vorbea cu corpul pacientului prin
intermediul bisturiului. Și corpul îi răspundea. Nu
povestea nimănui despre dialogurile sale – văzut din
afară putea părea că suferă de o boală psihică. 94
În comportamentul și în conștiința medicului se
recunoaște principiul înscris pe frontispiciul clinicii din
Kazan: His locus est ubi mors gaudet succurrere vitae.
... (Aici este locul unde moartea ajută cu bucurie
viața).
Profesionist strălucit și renumit, condiție pe care
o ilustrează și prin comportamentul din deportare, Wolf
Karlovici este de o modestie proverbială. În raport cu
nemărginirea științei nu se simte o somitate, cum îl
considerau studenții, ci doar Un băiețel care stă pe
malul oceanului - așa se simte el în știință, 106 iar la
aprecierile superlative Se simte stânjenit de fiecare
dată când aude astfel de epitete entuziaste la pacienți
și studenți.
Mulțumindu-se cu răsplata modestă a cafelei
zilnice, neatent la condițiile vieții în comun, deloc
preocupat de persoana proprie, doctorul ignoră lumea
exterioară, agresivitatea istoriei, adăpostindu-se în
găoacea preocupărilor profesionale. Îi transferă grijile
zilnice, dar și unele atribuții profesionale Gruniei, o
femeie de condiție umilă, care, urmând uneltirile
mârșave ale soțului, îl va denunța pentru aspecte
nevinovate; în urma acestui act, medicul va ajunge în
rândurile deportaților.
Protejată o vreme îndelungată de etica
profesională, revelația condiției de deportat va surveni
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Ioan Nistor
Revista “Țara de Sus” – prima revistă literară din Nord-Vestul
României, înființată de Dariu Pop (feb. 1921 -feb. 2021)

Din inițiativa lui Dariu Pop, în februarie 1921 apare
la Satu Mare „Ţara de Sus”, prima revistă de cultură și
literatură din judeţul nord-vestic interbelic. Prin ea, s-au
pus practic bazele dezvoltării literaturii din aceste ținuturi
şi integrării ei în circuitul naţional.
Revista a apărut lunar, din februarie până în iunie
(din cele cinci numere, 2 și 3 apar împreună) şi, deși a
avut o viață scurtă, rolul ei este incontestabil. Publică:
recenzii de carte, ştiri culturale, versuri, povestiri, folclor
din Ţara Oaşului, anecdote etc. A urmărit cunoaşterea
tradiţiilor locale şi punerea lor în valoare. Creată de Dariu
Pop, un laborios şi eminent om de cultură de formaţie
năsăudeană, cu experiență în presă, dobândită în anii de
refugiu din București (1912-1916), revista necesită o
prezentare detaliată acum, la un secol de la apariție.
Rolul ei depăşeşte intenţiile inițiatorului. Ea este
importantă pentru sătmăreni mai mult pentru semnalul
dat oamenilor cu dragoste de literatură și cadrelor
didactice din județ că se poate. Nu semnăturile promovate
contează în primul rând, ci ideea de început.
Programul revistei. Liniile directoare ale revistei
sunt vizibile din editorialul publicat în primul număr,
intitulat Cel dintâi cuvânt, din care răzbate un sentiment
de amărăciune că Centrul neglijează marginea:

“Suntem prea departe de vatra țării și căldura ei nu
răzbește până la noi, la copiii nimănui. Pentru aceasta,
ne-am hotărât să facem o vetrișoară aici, în țara de sus
și să ne încălzim la focul aprins din truda noastră, fără
să așteptăm ajutorul, care nu ne mai sosește.”. 1
Programul este realist, legat de aspiraţiile
locuitorilor şi de condiţiile concrete ale ţinutului. După
ani şi ani, lectura articolelor stârneşte interes, păstrând
încă roua începuturilor şi farmecul entuziasmului. Ca
nişte adevăraţi înaintemergători, intelectualii chemaţi de
directorul Dariu Pop să pună mâna pe condei erau atenţi
la semnele vremii, scrutând luminile şi umbrele
trecutului, dar având privirile aţintite spre lumea largă şi
mai ales spre viitor. Publicaţia era subintitulată „Revistă
pentru toţi”, intenţionând să devină o publicaţie de largă
deschidere care să fie pe plac „și aceluia care ară brazda
în pământ, și aceluia care ară brazda pe hârtie”.2 De
asemenea, în pagina finală, găsim o notiţă, nesemnată,
dar care i-ar putea fi atribuită lui Dariu Pop, unde este
reprodus un citat din articolul Literatura care ne trebuie
al lui Sextil Puşcariu. Universitarul clujean recomandă,
în concordanţă cu imperativele momentului, apariţia unor
reviste “pentru familie” care să pătrundă în cele mai
diverse medii din Ardealul reunit cu Ţara, la cititorii care
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umorului și spiritul critic. În nr. 4 din 1921, la pagina 104,
Vasile Marincaș publică folclor din Certeze. După câteva
perle ale poeziei populare oșenești culese de I. A. Candrea
la începutul secolului XX, „Țara de Sus” publică cel puțin
două piese la fel de expresive: „Duce-m-aș nu știu cărare,
/ Învață-mă, supărare… / Trece-on rău și altul vine /
Supărarea-i tot cu mine / La dor și la supărare / Trabă
om cu mintea mare”. Și: „Părăuaș cu apă rece / N-a si
mult până ti-oi trece / Că de-a si o lume rè / Trece-te-oi
cum oi puté / Dar de-a si o lume bună / Trece-te-oi sara
pe lună / Părăuaș cu apă lină / Cel ce-i în țară străină /
Mult tăt plânge și suspină / Cu suspin de la inimă / Fămă, doamne ce mi-i fa / Fă-mă roată stelelor / Pe munții
Certezelor”
Deși reduse numeric, ele semnalează un tezaur
prețios, demn de a fi exploatat, pe care Dariu Pop îl va
cerceta și valorifica în suitele sale corale din Țara
Oașului. Cercetători renumiți precum I. Mușlea, C.
Brăiloiu, V. Scurtu, Gheorghe Focșa și alții vor continua
investigațiile științifice în Oaș.
O altă resursă folclorică este povestirea populară,
ilustrată prin snoava Inașul împăratului, interesantă și
prin îmbinarea vorbirii directe cu vorbirea liberă
indirectă, cum constată cercetătoarea Florica Mădăras,
dar mai ales prin termenii specifici graiului local.
Povestea Inașul împăratului, „scrisă în dialectul
comunei”, pe care învățătorul V. Cucu din Mădăras,
comuna Terebești, a auzit-o „spusă de un moș țăran din
această comună și scrisă din cuvânt în cuvânt” este din
tipologia descrisă de Cornel Munteanu în capitolul
Povestirea populară, din studiul Literatura românilor
din Ungaria, capitol rezervat povestitorilor populari.
Regăsim ceremonialul „actului de spunere” specific
basmului popular, precum și tema tânărului de condiție
modestă care reușește grație calităților morale. Dar
trăsătura cea mai importantă este, așa cum observă C.
Munteanu referitor la prozele culese din satele românești
din Ungaria actuală, „interferența lingvistică între
română și maghiară”.5 Fragmentul de mai jos este
ilustrativ pentru particularitățile fonetice ale unui grai
neevoluat și pentru lexicul de origine maghiară intrat în
limba română (inaș – ucenic, hir – veste, aștalău – grajd,
jașcău – pungă, hamiș – inteligent). Din acest punct de
vedere, ideea lui Dariu Pop de a valorifica folclorul local
și limbajul oral este salutară:
„O fost odată un împărat, care a avut un inaș
(sublinierile aparțin redacției, n.m. I.N.) harnic. Inașul
purta mâncările pe masa împăratului. După mâncare,
dacă să depărtau toți de la masă, împăratul mai aștepta
până când inașul îi mai aducea un vas încuiat în care era
oarece mâncare de care numai împăratul știa. – Odată
împăratul a mers de acasă pe două săptămâni. – Întaceie
vreme inașul era nehodinit, vrând să știe că ce fel de
mâncare îi în vasul închis. S-a hotărât să descuie vasul
și a făcut o cheie hamișe cu care a deschis vasul, în vas
văzu că este un șerpe alb, din care împăratul și tăia câte
un dărăbuț după fiecare mâncare. – Inașul socotind, că
dacă împăratul nu a murit de aceie mâncare, o mâncat
și el din șerpe! Câci o mușcat o știut băsădi în orice limbă
a dobitoacelor.”6
Comunitatea românească din satele de pustă își
conservau cu dificultate limba, în condițiile în care

“nu cer să citească nici studii de specialitate, nici
literatura prea subțire și raționată a celor ce urmează
ultimele curente literare”. Precizarea finală a notiţei
subliniază intenţiile avute de iniţiatorul revistei: “La o
astfel de revistă ne-am gândit și noi, înainte de a ceti
articolul lui Sextil Pușcariu, când am hotărât scoaterea
revistei „Țara de Sus”. 3
Cu toate aceste precizări formulate direct, aspiraţiile
adevărate ale directorului şi ale redactorilor erau cele care
vizau literatura. „Ţara de Sus” a fost în esenţa sa dedicată
creaţiei originale, cu deschidere spre literatura majoră a
timpului. Un argument este preocuparea din primul
număr de a recenza recentele apariţii editoriale de interes
naţional. Rubrica Noi despre cărțile noi! (p. 31 şi 32),
semnată de A. D. (Anton Davidescu), salută apariţia
romanului Ion de Liviu Rebreanu, colegul de gimnaziu
al lui Dariu Pop de la Năsăud, şi volumul Răboj pe bradul
verde de Gala Galaction. Vor urma şi alte recenzii prin
care se urmărește racordarea gusturilor artistice ale
cititorilor şi ale colaboratorilor la sistemul naţional de
valori.
Tot Dariu Pop scrie despre importanţa revistelor din
provincie şi inserează însemnări de pe cărţi vechi din
bisericile româneşti sătmărene.4 Aceste adevărate frânturi
de cronici vor constitui materia viitoarei sale cărţi de
investigare a istoriei locale, Mărturii strămoșești,
apreciată de Nicolae Iorga.
Literatura și folclorul – începuturi promițătoare.
Poezia este reprezentată printr-o traducere din limba
germană făcută de A. Nour (Îndrăznețul de J. von
Eiehendorf) și prin versuri semnate de I. Radu
(pseudonimul lui Dariu Pop), Const. Răsmeriță, V.
Sălniceanu, G. Tutoveanu. Cu două poezii (Dedicație și
Cântec) este prezent și Șt. O. Iosif.
După Mărgăritarele lui Petru Bran din 1874 și după
cele câteva poeme publicate în suplimentul gazetei „Satu
Mare”, apărută în 1919, acestea reprezintă începutul
poezie lirice în Nord-Vest. Dar valoarea lor este mai mult
documentară decât artistică.
Proza literară este susținută de același Dariu Pop, cu
trei texte (Milionul, Măicuța și Sugestiunea, aceasta
publicată în două numere, 4 și 5 / 1921). Mai publică: Ion
Deleanu (E numai poveste?...) și ADES – Anton
Davidescu (O farsă, Cel din urmă vis, Căsuța din
Domnin…). Prozele lui Anton Davidescu anunță un
talent viguros, atenția fiind îndreptată spre dramele din
realitatea imediată și spre fiorul peisajului campestru
dintr-un ținut răvășit de război. El se va afirma în paginile
presei locale din anii următori, în „Granița” și în revista
„Afirmarea”.
Dintre textele lui Dariu Pop, Măicuța este cea mai
valoroasă, inaugurând linia viitoarelor sale romane. E o
nuvelă în care acțiunea îi are în centru pe Viorel Fuior,
descendentul unei familii boierești din Moldova, și tânăra
călugăriță Agapia de la mănăstirea Iernica. Idila care se
iscă vijelios între cei doi are un final tragic. Întru totul,
prin dramatismul bine temperat, nuvela este demnă de o
antologie a prozei ardelene interbelice.
Folclorul este ilustrat prin câteva strigături din Țara
Oașului culese de învățătorul Vasile Marincaș. Reunite
sub titlul Poporale din Țara Oașului (în două numere, 4
și 5), acestea sunt remarcabile prin conciziune, prin simțul
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învățământul era restricționat iar focarul limbii literare
române era departe. Așa au apărut povestitorii populari,
semnalați până nu de mult în satele din Estul Ungariei de
azi, dar și în părțile marginale ale județelor vestice
românești. O culegere de folclor, publicată de profesoara
Doina Molnar din Tarna Mare este ilustrativă. Sunt mici
povestiri și snoave în care miraculosul se împletește cu
realul, iar limbajul amintește de Inașul împăratului,
publicată în 1921. Tei dintre ele merită amintite: Luncă
Murgă, Fata de măritat, Cânile di pe cuptior,7 datorită
limbii arhaice și dialectale conservate la aproape un secol
de la apariția revistei „Țara de Sus”..
Cu toate că revista înființată de Dariu Pop a avut o
viață scurtă, problematica abordată este foarte diversă, de
la aspecte istorice la critica literară. O atenție deosebită
s-a acordat recenziilor, prin care se încerca popularizarea
literaturii naționale într-un ținut supus deznaționalizării
agresive după 1867. Revista revistelor a fost susținută în
fiecare număr de directorul revistei, cea mai mare atenție
acordându-se presei centrale și ardelene. Pe lângă
aspectele literare, revista este preocupată de starea
învățământului și de cultivarea limbii, precum și de
popularizarea științelor, teme pe care Dariu Pop le va
aborda în majoritatea articolelor sale.
Încetarea apariţiei va curma, dar numai temporar,
aceste preocupări literare, până în 1923 când ia ființă o
nouă revistă literară iniţiată de George Mihail Zamfirescu,
numită „Icoane maramureşene” pentru a cuprinde
întregul spațiu de atunci al județului, care includea
Maramureșul și părți din actualul Sălaj.
Investigate retrospectiv, cele câteva numere ale
„Țării de Sus” au reprezentat un început meritoriu pentru
Dariu Pop și pentru grupul tot mai însemnat de
colaboratori. Grație acestui început, săvârșit la nici trei
ani de la Marea Unire, vor fi posibile viitoarele reviste
sătmărene, în special cele de după 1989.
Şcoala – o preocupare majoră. Până la apariţia
revistelor „Viaţa şcolară” (1925-1936) şi „Şcoala
sătmăreană” (1937-1940), preocupările Revizorului
şcolar Dariu Pop în domeniul învăţământului vor fi
reflectate în „Ţara de Sus”. De altfel, colaboratorii
revistei sunt recrutaţi din rândul dascălilor. Unul dintre
ei, Ambrozie Nicoară, în articolul Școala din județul
Satu Mare afirmă cu fermitate că şcoala este factorul
decisiv al progresului regiunii: „Școala ne ține la
suprafață, ea ne scoate din negura întunericului...” 8
Starea şcolii românești, până la 1918, era cu adevărat
gravă şi în părţile sătmărene ca de altfel în toată
Transilvania. O simplă ochire a cifrelor este grăitoare: „În
statisticile oficiale pentru anul 1918 sunt menționate 38
de licee confesionale: 15 romano-catolice, 9 reformate
maghiare, 2 unitariene maghiare, 2 greco-catolice, 3
ortodoxe, 9 evanghelice luterane săsești.”9 Ca urmare,
neştiutorii de carte, aceşti “orbi” sufleteşte erau
îngrijorător de numeroşi. Primele două licee din zonă
(„Mihai Eminescu” la Satu Mare și „Gheorghe Șincai” la
Baia Mare), vor fi înființate abia în 1919.
“Ţara de Sus” – un titlu simbolic. În legătură cu
titlul reviste, se poate naşte o întrebare. De ce şi-a intitulat
Dariu Pop revista astfel: DE SUS? Motivele nu sunt
afirmate, dar se pot presupune. În primul editorial, se
vorbeşte de o „țară friguroasă”, frigul nefiind altceva
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decât realitatea acestei zone atât de vitregită întrucât i-a
lipsit prea mult flacăra culturii. Ţara „DE SUS” pe care a
avut-o în vedere Dariu Pop putea fi şi Ţara Oaşului, o
dovadă în acest sens fiind faptul că în 1925 va iniţia
apariţia altei reviste cu titlu asemănător, „Ţara Oaşului”,
la Bixad. Pe de altă parte, titlul aminteşte de numele unui
ţinut din nordul vechii Moldove şi e de presupus că Dariu
Pop a intuit felul în care ţinutul nord-vestic, incluzând
Ţara Oaşului, în duet cu fratele geamăn de la est de
Carpaţi, prefigurau simbolic pe hartă două coarne
viguroase de zimbru care țineau sub stăpânire Nordul
românesc, aparţinător de drept.
Alegerea putea avea însă la origine şi alte
considerente. Locul era resimţit ca fiind „de sus”, în
raport geografic cu Centrul. El trebuia să fie considerat
prin urmare ca azimut, ca sens moral. Un spiritus loci
apropiat de Steaua Polară şi un glas tânăr, plin de forţă,
dar şi un orgoliu care i se potriveşte foarte bine marginii.
Desigur, dascălul Dariu Pop propunea şi o lecţie de
înălţime creatoare, înălţime care nu va fi uitată şi care,
subliminal, a germinat, devenind an după an tot mai
rodnică.
Revista, în atenţia cercetătorilor. Revista „Ţara de
Sus”este consemnată pe larg în dicţionarul extrem de
selectiv al lui Ion Hangiu unde se fac precizări în legătură
cu profilul publicaţiei: „Revista urmărește cunoașterea
tradițiilor locale și punerea lor în valoare.”10
Despre ea a scris George Vulturescu, care a afirmat
că „este «prima revistă de cultură» tipărită la Satu
Mare.”, iar „titlul cu caracter de hrisov” este „o veche
denumire a ținuturilor sătmărene” 11. Inițiativele lui Dariu
Pop au fost vizibile și remarcate de cercetătorii scrierilor
sale, iar în legătură cu rolul ei, tot G. Vulturescu afirmă
că “Activitatea sa de pionierat în spațiul gazetăriei
sătmărene începe cu redactarea primei reviste literare din
județ”.12
De asemenea, cărturarul Nae Antonescu, un
cunoscător autorizat al fenomenului revuistic din perioada
interbelică, o consideră “o publicație de familie în
tradiția revistelor transilvane din veacul trecut adaptată
la nevoile veacului contemporan. O revistă regională
susținută de cărturari locali.” 13
Ceea ce este remarcabil în privinţa revistei este
ţinuta sa intelectuală şi ideologică, aspecte care fac din
ea o tribună a viziunilor moderne şi democratice bazate
pe un patriotism deschis spre cultură.
Revista avea o structură urmată cu o anumită
consecvenţă. Importanţă deosebită se acorda poeziei şi
prozei, dar fără nişte rezultate ieşite prea mult din sfera
bunelor intenţii. În schimb, notabile apar preocupările
filosofice, de cercetare a istoriei locale şi de cultivarea a
limbii.
În monografia dedicată celor trei reviste literare
apărute în intervalul interbelic în vechiul judeţ Satu Mare
(„Ţara de Sus”, „Icoane maramureşene” şi „Cronica
literară”), profesoara Florica Mădăras remarcă programul
„iluminist, de ridicare materială și culturală” a
românilor din regiune, formulând următoarea concluzie:
„Nu atât calitatea literară a textelor publicate în revistă
e interesantă, ci experiența de a redacta o publicație în
limba română în Satu Mare.” 14
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a țării. Mai trebuie consemnată revista băimăreană
„Cronica literară” (16 septembrie1936-28 august 1940) a
lui Gh. Crișan, foarte apreciată în epocă, deși a avut o
viață scurtă.
În 1935, în Satu Mare a existat intenția de a înființa
o revistă „de literatură, artă și critică” numită „Fata
Morgana”15, dar proiectul nu s-a concretizat.
În aceste condiții, este înființată revista „Afirmarea”
(1936-1940), cea mai renumită publicație literară a
ținutului din perioada interbelică. Inițiatorii ei au fost
Constantin Gh. Popescu și Octavian Ruleanu. Este o
revistă de nivel național, comparabilă cu marile reviste
din Ardeal, importantă și prin faptul că ședințele de
redacție erau adevărate CENACLURI literare.

Viața literară în interbelicul sătmărean. De la
„Țara de Sus” la „Afirmarea”. Un moment important
pentru sprijinirea literaturii este cel de la 27 oct 1919,
când la Liceul Mihai Eminescu se înființează „Societatea
de lectură a elevilor” – primul Cenaclu sătmărean.
Revista „Țara de Sus” din 1921, cu cele cinci
numere, este prima revistă literară din părțile nordvestice. Urmează „Icoane maramureșene” (1922-1924),
scoasă de G. M. Zamfirescu, apoi revista „Muguri”, cu
cele cinci numere, apărută în 1929, condusă de Alexandru
Nicorescu, autorul următoarelor volume de versuri:
„Visuri pribege” – 1929, „Popas sufletesc” și „Pământ
străbun” – 1934). Aceste trei volume făceau parte din
producția lirică destul de redusă la marginea nord-vestică
1

Dariu Pop,. Cel dintâi cuvânt, în „Ţara de Sus”, anul I, nr. 1, februarie, 1921, Satu Mare, p. 1.
Loc. cit.
3
Loc. cit., p. 32.
4
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5
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Lucian Alexiu
Petre Stoica - Nota\ii fragmentare despre poet
tinerei generaţii de cuvintele de ordine ale momentului
nu va putea face în nici un caz abastracţie de
extraordinara carieră pe care o relevă în scrisele proaspăt
pătrunşilor în literatură prin anii ’60 firile nepereche, cei
lipsiți de responsabilitate pentru că lipsiţi de
discernământ, a imaturilor, a celor puri deveniţi martori
– plasaţi tactic ca oglinzi pentru lumea din jur. Eticii
proletare în vogă tinerii poeţi îi pot substitui (de bine, de
rău) un ethos al generaţiei, biografiilor exemplare din
epica realist-socialistă o autobiografie lirică în care
rememorarea momentelor de exultanţă, vitalitatea vârstei
pubere ori puritatea privirii devin valori în sine. Ca şi
invocaţiile naturiste, bestiariile domestice, simbolurile
sănătaţii lumii vii (taurul, caii) – ca şi (juna generaţie nu
receptează, o vreme, mesajul ecologist) trimiterile la
peisajul citadin (industrial), mai apoi la universul
existenţei de zi cu zi. Toate şi tot putând deveni necesara
pată de culoare în cenuşiul, în monotonia unei existenţe
controlate parcă după un scenariu orwellian. Recuzita
poeziei simboliste, gramofonul, flaşneta, fanfara din
parcul comunal, fotografiile îngălbenite cu bunici
mustăcioşi veniţi din celălalt veac –, captaţiile bine
camuflate din poezia simbolistă (expresionistă, apoi), vor
marca nu prea târziu gesturile de emancipare ale celor ce
se detaşează de detaşamentul disciplinat al celor ce au
jucat totul pe cartea unui realism ţărmurit. Nu-i vorba (şi
nici că ar fi putut fi) de la început de puseul estetist de
mai târziu. Poetul se justifică încă printr-un limbaj simplu
– neologismele (atenţie la frecvenţa acestora în lirica
deceniilor şapte şi opt !), trimiterile mitologice, aluziile
culturale sunt deja bunuri ale poeţilor care se racordează
la poezia europeană (de până mai ieri), al celor care
descoperă, redescoperă poezia română a generaţiilor
interbelice. A unor grupări literare ce coagulează (vezi
poeţii din jurul revistei “Steaua”) ori revin în actualitate
(scriitorii Cercului literar de la Sibiu) după ani buni de
tăcere impusă.

Notaţii, gânduri răzleţe, dintr-un Jurnal: Petre
Stoica. Despre oportunitatea de a prelungi, eseistic / epic,
cele scrise cândva, într-un timp mai apropiat / mai
îndepărtat, despre poet. Argumente, pro şi, în ce mă
priveşte, mai ales contra. Şansa, pentru un exeget, de a fi
parcurs, la propriu, experiențele aceluiaşi răstimp de
istorie literară. Chiar dacă nu sunt printre cei care i-au
populat timpul domestic cu asiduităţi conjuncturale, am
o imagine suficient de clară asupra parcursului său
scriitoricesc. De adăugat câteva lungi discuţii cu Petre
Stoica despre anii ’60-’70. Despre anii săi tineri. Şi despre
cele care au urmat. Suficiente informaţii de la sursă
despre meandrele unei cariere literare. Şi, desigur, mai
mult decât atât. Petre Stoica: un reper, sigur, într-o
generaţie literară ce trebuie, dacă nu reevaluată, măcar
recitită atent. Poetul, cu prietenii temeinice, câteva,
excelent conviv şi causeur, nu e din categoria celor
mitizaţi / automitizaţi în exces. Încă un motiv, în ceea ce
mă priveşte, de a nu duce lucrurile mai departe. Un eseu
/ un eseu monografic pretinde fie spirit mitofil, din partea
exegetului, fie o răbdătoare acumulare analitică / factuală.
Arma virumque cano…? Ricanez. Nu am dispoziţia
necesară pentru asemenea lucruri, poate nici înţelegere
pentru ele. Şi în nici un caz, timp. Comentariile despre
poet pot rămâne, în ceea ce mă priveşte, un capitolul
epilogic (de citit, dacă se doreşte, cumva, ca un prologus)
în opul / într-unul din volumele, cu apariţie deja excesiv
amânată, despre lirica românească din ultima sută de ani.
O „carte” despre cărţile poeţilor cu care am fost (cum
altfel?), contemporan.
Febra diferenţierii, după cum şi cea a recuperărilor,
care a dominat tânăra poezie către anii ’60, reverberând
în forme mai insidioase în aceea a deceniului următor, nu
a fost nici simplă modă, nici, desigur, numai o acţiune
firească de repliere a lirismului în teritorii cu valori
estetice consacrate. Într-o literatură cu poersonaje
edificatoare, cu buni şi cu răi, cum a fost cea
instrumentată de autorii scoși din şcoala de literatură a
vremii, cu puneri la punct energice din partea celor ce şiau luat în serios rolul de vigili ai evului nou şi acţiuni
periodice de asanare a spaţiului literar amenninţat (mereu
ameninţat...) de influenţe ale moştenirii burgheze, poeții,
tinerii poeţi care apar (ca şi mai vârstnicii, ca şi la fel de
tinerii lor, uneori, susţinători în viaţa literară) vor trebui
să explice, să justifice gesturile de nesupunere, ieşirea din
rânduri, atitudinile ce păreau să pună în discuţie
legitimitatea unei lumi pregătite să dăinuie. Şabloanelor
literaturii oficioase trebuia să li se substituie scenarii care
să lase spaţiu de manevră întru afirmarea unor minime
gesturi de independenţă, eroilor drapaţi în alb şi în negru,
aliniaţi strategic pe fronturile unei literaturi noi aveau să
li se adauge tablouri şi personaje ce vor fi, când şi când,
tolerate. Cel care studiază strategiile emancipării textelor

Cel familiarizat cu poezia anilor ’60 a sesizat, fără
îndoială, în aceste succinte consideraţii pe marginea
evoluţiei poeziei române de după proletcultism trimiterile
directe la texte din Pietre kilometrice (1963), din
Miracole (1966), Alte poeme (1968), Arheologie blândă
(1968) – culegeri mai puţin edificatoare, poate, în ce
priveşte vecinătăţile de istorie literară, cât printr-o seamă
de date ce configurează ceea ce s-ar putea identifica, un
răstimp, a fi poetica generaţiei lirice căreia i-a aparţinut
şi Petre Stoica. Nu este vorba de texte lirice cu un aparat
livresc manifest. Poetul îşi asumă totuşi în cazurile
exemplare un rafinament al expresiei ce vorbeşte elocvent
despre o vocaţie literară ce se manifestă în spaţiul culturii.
E o poezie ce devine, peste puţin timp, indicativă pentru
un nivel al literaturii şi pentru mentalităţile subiacente
care o alimentează.
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O mai veche impresie produsă de poezia lui Petre
Stoica, întărită şi de lectura selecţiilor sale lirice: mai
rareori memorabil în versuri izolate ori în poeme
distincte, liricul se impune atenţiei prin grupaje ample ori
prin volume întregi. În fapt, sugerează undeva Petre
Stoica, el nici nu propune propriu-zis poeme, ci cărți de
poeme – condiţia lirismului său fiind acumularea
metodică de impresii, de date, o suprafaţă apreciabilă a
demonstraţiei. Existând întotdeauna un unghi de vedere
unificator pentru textele sale, acestea se desfăşoară egal,
monoton aproape, cu extrem de puţine răbufniri
poetizante, în schimb ironic, sarjat, la rigoare (Melancolii
inocente apare în acelasi timp cu volumul lui A. E.
Baconky, Cadavre în vid), cu o tehnică parodică capabilă
să pună în valoare deopotrivă un sentimental conştient de
propria sa structură şi un spirit sagace, profan, pentru care
captarea inefabilului în poezie rămâne o tentaţie lesne de
răsturnat în prestaţii ironice, în observaţii de un sarcasm
studiat: “Elev de liceu palid după întâia ţigară / treci pe
străzile oraşului cu hortensii şi femei sănătoase / însoţite
de bărbaţi fără patimi // din turnul primăriei te salută un
clovn/ apoi dispare strănutând în văzduh//cine sunt
mareşalii din stradă? / nimeni nu ştie unde se află Europa/
în cafeneaua de pluş bătrâni cu chipuri de marmoră/ joacă
zaruri şi moartea câstigă mereu // din pâlnia soarelui
picură miere păsari umile / ciugulesc seminţe de aur la
picioarele Fecioarei Maria //... //de ce nu vine vântul?/
arşiţa topeşte fardul obrajilor tramvaiul galben / duce
ţăranii chipeşi la gară – acolo/ unde viaţa are gust de
păcură dulce – acolo/unde se vând bilete pentru gările din
paradis // seara pietonii se retrag în camerele lor mortuare
/ creşte cântecul Lili Marlen // departe foarte departe /
gramofonul gâfâie ca un obez în faţa unei fecioare / o
saltea cu aripi împuşcate zboară pe fereastră // dar nebunii
oraşului întârzie sub felinare / şi pipăie conturele Europei
bolnave” (Într-o cetate modernă).
Gratuită dacă ar fi să se rezume la cadrul liric al unui
pastel, această nevinovată cruzime plastică, alunecarea în
grotesc a diafanei impresii picturale devine dintr-o dată
elocventă îndată ce identificăm în ea ecoul intenţiilor mai
profunde care tutelează poemele din deceniile şapte şi opt
ale veacului trecut. De o manieră asemănătoare, până la
un punct, cu Mircea Ivanescu cel din Poeme şi Poesii,
Petre Stoica propune un şir de ficţiuni libere în marginea
existenţei reale, eseuri sui generis în care notaţia lirică se
adaugă observaţiei de interes sociologic, evocarea unei
fine parodieri a literaturii idilic sămănătoriste. Ironic tot
atât cât sentimental în Bunica se aşază în fotoliu (1971)
şi Sufletul obiectelor (1972), Petre Stoica redescoperă o
lume rurală –, suburbană, mai mult, aflată în hinterlandul
marii îngrămădiri citadine, un spaţiu uman eteroclit,
pitoresc şi viu în care elementele civilizaţiei moderne
pătrund doar sub forma unor erzaţuri: “O masă cu
picioare de plastic înşurubate în covorul de plastic / vaze
pahare lalele fructe şi păsări de plastic / fotografia mirilor
într-o imensă ramă de plastic / stele şi sori de plastic pe
duioase tapete de plastic / o carte de balade în husa de
plastic / o ilustrată de plastic în care o gheişă de plastic
îţi face cu ochiul...” (Plastic).
Petre Stoica scrie nu o dată “poeme idilice”, însă în
acestea observaţia este crudă, exactă, demistificatoare.
Nu discipolul din începuturile sale poetice al lui Rousseau
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Vameşul ne întâmpină (a se vedea Un potop de simpatii,
1978) ci martorul unei lumi depoetizate, comune, într-un
fel romaneşti, favorizând documentarul ce bate în
pamflet, relatarea ironic reportericească. Iată descrisă o
Reuniune familială: “Cer albastru de nuanţa sticlei de
sifon / sub gutuiul din curte se mănâncă febril / au venit
neamurile dragi de la oraş / maşinile lor sunt expuse în
faţa porţii aşa ca vecinii să moară de ciudă / între pauzele
bucatelor aşteptând să cadă pe masă / unii studiază armele
secrete ale curcanului alţii / demontează cu privirile
casetofonul mândria familiei / amintiri cuvinte de laudă
mici viclenii...”.
Nimic, desigur, din atmosfera poeziei lui Pillat ori
Fundoianu în astfel de notaţii precise. “Pastelurile” lui
Petre Stoica surprind tractoare, salcâmi carbonizaţi,
automobile, profesori făcând naveta (de) la oraş, un
paznic comunal, barbaţi întâlnindu-se la bufetul săesc –,
în sfârşt: “O baltoacă de motorină pe care plutesc / pene,
dopuri umflate, cartofi stricaţi, etichete...” (În preajma
bufetului).
Surpriza, pentru cititorul poeziei lui Petre Stoica,
după ce scrutează atari tablouri, va fi să constate că
supunând realitatea şi, deopotrivă, “literatura”, unui
examen demitizator, autorul nu îşi reprimă mai vechile
deprinderi sentimentale: sub sarcasmul impus de
circumstanţă se poate ghici patetismul latent, o
sensibilitate gravă, ce ies în evidenţă chiar împotriva
programului poeziei. Mai mult, impunându-şi ca normă
atitudinea detaşat-ironică, sarja ori parodia, poemele pot
să releve, uneori, printr-un efect de supraimpresiune, o
preferinţă irepresibilă către o ordine bucolică a existenţei:
“Mă întrebi ce fac aici / de toate / îngrijesc iepurii de casă
/ adnotez jurnalul cocoşului / mă adaptez ştii doar că vin
din vestul ţării / ... / ţes covoare de mărar şi de pătrunjel...”
(Scrisoare).
Nu este, fără îndoială, latura cea mai pregnantă a
unei poezii din ce în ce mai apropiată de temele la zi ale
literaturii. Dacă în Numai dulceaţa porumbelor (1985),
Petre Stoica sporeşte, cu o prezenţă şi altminteri de
neconfundat,
falansterul
ecologiştilor
poeziei
contemporane, baia de senzaţii tari pe care o anunţă
culegerea anterioară promite să se transforme în exerciţiu
de virtuozitate, noua întemeiere imagistică a poeziei în
întreprindere sistematică. Schiţată, în linii esenţiale, încă
în volumul Întrebare retorică (1983), utopia negativă
propusă de Petre Stoica îşi va spori, mai apoi, volum după
volum, cuprinsul / suprafaţa demonstraţiei. N-ar fi de
ignorat, în context, nici versurile care pot semnala o
intenţie polemică, trimiterile, aluziile la universul
concentraţionar: personaje kafkiene sunt de identificat în
parabole menite a avertiza că discursul îi vizează pe
ceilaţi, pe cei nenumiţi altminteri decât eufemistic: “Azi
noapte mi-a intrat administratorul în casă / trăgea şi
trântea pe jos sertare şi sertăraşe / dezlipea timbre fiscale
îşi tăia unghiile cu forfecuţa mătuşii / pângărea spaţiul
dintre substantivele şi adjectivele mele / mi-a spart
lentilele ochelarilor dar eu/ continuam să urmăresc
mişcările sale neruşinate / mă căuta îndărătul dulapului
îndărătul / culorilor din tablouri / găsea numai săpăturile
timpului / eu stăteam la masa mea de scris şi priveam /
cum administratorul fiinţa asta / cu burta hidropică şi
picioruşe de muscă / se transforma în plantă agăţătoare //
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dimineaţa l-am întâlnit pe Virgil Mazilescu / spunea
indignat domnule eşti un imbecil / de ce nu l-ai ucis era
doar administratorul meu / în sfârşit lasă-l dracului şi
ascultă-mi ultimul vers / eu sunt realitatea bă realitatea
palpabilă” (Administratorul).
De obsevat totuşi că dacă de la Numai dulceaţa
porumbelor la Manevrele de toamnă modul cvasimonografic în care au fost alcatuite mai toate cărţile lui
Petre Stoica nu s-a schimbat, nouă, întrucâtva, a devenit
polarizarea imagistică a poeziei. Păunilor nonşalanţi şi
apusurilor / răsăriturilor de soare răbdătoare din textele
de altădată ale autorului le iau locul ritmurile trepidante
ale unei civilizaţii ce pare, într-un fel sau altul, tot mai
puțin preocupată de umanele, preaumanele rosturi ale
existenţei: “Marea pururi marea // dimineaţa grădinilor
de iod / cimitirul peştilor otrăviţi / mormântul cu flori de
ţiţei // ... // păsările îşi lasă ultima camaşă albă / pe umerii
pietrelor cu sclipăt de roze / tobele adâncurilor /
violoncelul delfinilor / madrigalul valurilor // nu mai
există argonauţi / căutăm ce mai căutăm? // din imensele
clădiri / resorturile civilizaţiei de nichel / ne catapultează
direct pe plajă / ... // surâde marea perfid // tuburi de spray
fructe dezinfectate staniol / romane poliţiste cu crime
stilizate perfect” etc. (Elegie).
S-ar zice, parcurgând astfel de texte, că o Pythie
cercetată neîntrerupt de umori negre şi-a deschis o
sucursala în living-room-ul poetului, vârsta matură a
poeziei acestui autor reîmpământenit la graniţa de sudvest fiind din ce în ce mai puţin deschisă catre seducţiile
iluziei: “Deschid radioul / ceainicul clocoteşte furibund /
un om a fost executat de ce şi unde? / cum să aud dacă
apa / invadează încăperea cu urlete? / ... / în sfârşit
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crainicul anunţă starea vremii / plouă pretutindeni în lume
/ numai în casa mea e soare / statuile se golesc de misterul
verii / trenurile deraiază / se apropie toamna / răsucesc
butonul radioului / ceaiul îmi frige buzele limba / în timp
ce sub unghii / creşte spinul trandafirului dulceaţa /
dimineţii” (Micul dejun); ori către necondiţionate
entuziasme în prezenţa miturilor / utopiilor civilizaţiei:
“Încep manevrele de toamnă / vulpile schiaună
prostituatele se retrag sub plăpumi / nici negustorii de
rachiuri şi nici parlamentarii gureşii / nu rămân cu mâinile
împreunate pe pântece // ciorile imploră protecţia brumei
atâtea / şi atâtea fiinţe se ascund în hârburi până / şi
teoriile filosofice intră-n talazurile putrefacţiei // din
depărtarea răcoroasă din depărtarea vânătă / cresc tropote
tropote/au început manevrele de toamnă // bubuie
pălăriile toate se înclină în faţa / artei de-a învălui
realităţile noastre şlefuite / de mâluri prin secole” (Bubuie
pălăriile).
O observaţie de amănunt: într-un timp al
recapitulărilor lirice, pentru longevivii generației sale,
Petre Stoica a revenit, într-un fel sau altul, la practici din
anii de început: o închidere, într-un alt timp al literaturii,
a cercului. Şi nu este, cred, un caz izolat. O dată în plus,
se poate citi şi printre rândurile ultimelor scrise ale lui
Petre Stoica, lirica lui A. E. Bakonsky pare a fi asigurat
când zgomotul de fond, când o vecinătate permisivă şi un
reper pertinent.
(Fragmente din volumul în lucru: Scriptorium.
Poeți români din secolul XX)

În casa poetului din Jimbolia
~n Moldova, zise c]inele din Moldova,
lupul tr[ie;te `n p[dure ;i url[ la lun[.
~n Transilvania - zise c]inele din Transilvania lupul este poftit `n cas[, st[ la mas[ cu gazda,
doarme `n camera de oaspe\i,
iar noaptea, c]nd iese afar[,
st[ omene;te de vorb[
cu c]inii de paz[.
C]nd aud astfel de baliverne
lupii din Moldova izbucnesc `n r]s.
Printre hohotele lor de r]s
poetul Petre Stoica `mi zice<
dac[ nu crezi, c]nd ceva pare neverosimil,
cheam[-l pe Vlad Țepe; pe nume.
Eram `n casa lui din Jimbolia
iar ochii lui plecaser[ pe jos
spre anticariatele din Bucure;ti.

Dumitru P[curaru
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Mihaela Ghiță
La dispariția unui artist, Liviu Paul

La sf[r;itul lunii februarie, peste 100 de oameni de
cultură, artiști plastici, scriitori, jurnaliști, istorici, dascăli,
reprezentan\i ai institu\iilor de cultur[, Muzeul de istorie,
Centrul de crea\ie, colegi ;i elevi de la Liceul de Art[
"Aurel Popp", unde a predat mul\i ani. Un numeros public
iubitor de frumos au adus un ultim omagiu celui care a
fost pictorul Paul Liviu, trecut la cele veșnice, la 19
ianuarie 2021.
La parterul Galeriei din Centru Nou Satu Mare au
fost expuse lucr[rile pictorului recent disp[rut, iar la etaj
au expus, urm[torii colegi ;i prieteni ai pictorului< Antal
Anamaria, Andrea Tămășan Herczeg, Aurelian Busuioc,
Cristina Busuioc, Dan Marius Cosma, Dorothea Fleiss,
Ștefan Gnandt, Ovidiu Hațeganu, Csaba Herczeg, Edward
Herczeg, Gabriela Kiraly, Csaba Lazin, IldikoLepedus,
Muhi Sandor, Timea Mitroi,Zoltan Nyiri, Maria Olteanu,
Valer Sasu, Csaba Revesz, Cristina Gloria Oprișa, Radu
Ciobanu, Liviu Scripor, Oana Păcurar, Dorel Petrehuș,
Virginia Pișcorean, Csilla Rapa, Charles Pongratz,
Minerva Radu Mărginean, Zsuzsa Szemak, Elisabeta
Talpoș, Florin Titoc, Diana Varga, Lola Belecciu,Ștefan
Erdei , Călin Vădan, Cristina Sabău Trifu, , Severin Vlad.
Curatorul expoziției, pictorul Cristina Gloria Oprișa,
a făcut o scurt[ prezentare a omului și artistului, Paul
Liviu.
"Mânuitor al culorii și liniei parcimonios compuse
pe hârtie sau pânză, fragile, tumultoase, tușe simple
brodate cu picături de culoare sau convulsii ale
trăsăturilor de penel, alcătuiesc compozițiile
inconfundabile ce poartă semnătura lui Liviu Paul. A fost
un dascăl al multor generații de elevi ce au devenit apoi
artiști. Urmele sale, gesturi cromatice ale unor frământări
fragile sau zbuciumate, strigăte sau tăceri, convulsii sau
revolte interioare, sunt pagini de viață. File de calendar
ale unui artist ce și-a numerotat creațiile cu cifre doar de
el știute, lucrări ce poartă simplu titlul compoziției, studiu
sau pictură, ascund în exprimări concise răbufniri,
pulsații, contorsionate vibrații sau împăciuiri ale trăirilor

sale. Paul Liviu - un artist ce a pășit prin viață modest, nea lăsat amintirea unui suflet frumos, a unui coleg blând,
hâtru nu de puține ori, inteligent și generos. El și-a purtat
destinul zbuciumat zidit într-un turn Babel, în bătălia cu
sine însuși, trecând în neființă cu o ultimă pâlpâire de
lumânare ce a avut lumina aurie".
De altfel, în mediul cultural sătmărean, pictorul Liviu
Paul era un artist respectat, ușor introvertit, deosebit prin
felul său de a fi, de o modestie extrem de rară, dar și un
dascăl exigent care a format generații de artiști. Poetul
George Vulturescu a vorbit despre Liviu Paul ca fiind un
om foarte retras, însă apreciat pentru profesionalismul
său.
Așa cum reiese din pliantul expoziției comemorative,
intitulat simbolic GEST, de-a lungul activității sale
profesionale pictorul Liviu Paula participat la expoziții de
artă din județ și în țară, dar și în tabere de creație, însă
niciodată nu ;i-a organizat o expoziție personală. Ca mul\i
al\i arti;ti, a fost cam del[s[tor cu propria crea\ie.
Pictorul Dorel Petrehuș, unul dintre colegii apropiați
ai lui Liviu Paul, a rememorat pentru cei prezen\i
`mprejur[rile `n care s-au cunoscut, `n timpul facultăți
fiind colegi la Institutul de Arte "Ion Andreescu" din Cluj
Napoca. Au locuit `mpreun[ pe strada Speranței din Cluj.
Încă din timpul studenției s-au născut primele idei și
proiecte pe care și le-ar fi dorit puse `n practic[ dup[
terminarea studiilor. Nu `ntodeauna visele din tirere\e se
`mplinesc.
Cei prezenți, peste o sut[ de persoane, cu m[;tile pe
fa\[, au intrat r]nd pe rând în s[lile de expozi\ie, c]te
patru-cinci, respect]nd măsurile de siguranță impuse în
această perioadă datorită pandemiei Covid - 19. Extrem
de răbdători, oamenii au vizitat spațiul expozițional parcă
cu aceeași discreție pe care a avut-o și artistul.
Expozi\ia a fost organizat[ cu sprijinul Centrului
Multicultural Poesis ;i Informa\ia Zilei, `n colaborare cu
UAP, filiala Satu Mare.

P. S. Cei care au participat la “Expoziția `n pandemie” au observat c[ majoritatea lucrărilor lui Liviu Paul
purtau titlul... fără titlu. Tot o form[ extrem[ de modestie.
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