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D. P[curaru
Cum ne alegem c[r\ile? :i cum vom vota `n 2024?
Singurul corpuscul total inutil dintr-o revistă literară,
și încerc să mă limitez doar la cazul revistei Poesis, dar am fost
în aceeași situa\ie și în cazul revistei Poesis Interna\ional, este
editorialul. Nu știu dacă voi reuși să demonstrez că așa-zisele
editoriale din toate revistele de cultură nu-și ating scopul. Nici
nu știu dacă au un scop anume sau doar sunt coco\ate în capul
revistelor ca niște creste de cocoși mu\i, ca s[ nu zic castra\i.
Atâta vreme cât editorialistul, care de regulă este
directorul revistei sau redactorul-șef, nu face o sinteză a
materialelor din corpul revistei sau nu abordează teme
culturale, așa-zisul editorial este apă de ploaie. Dar nu apă de
ploaie căzută ca o binecuvântare după o îndelungată secetă, ci
apă de ploaie în timpul unui sezon ploios. Așa cum, din p[cate,
a fost vara aceasta pe parcursul lunilor mai și iunie.
Acestea fiind zise, începând cu acest număr, renun\ la
rubrica numită atât de impropriu editorial. Așadar, schimb
macazul. (Folosind cuvântul “macaz” mă grăbesc să-mi cer
iertare celor care călătoresc cu bietele trenuri ce se târăsc pe
căile ferate române ca niște omizi neputincioase).
Adevărul este că, `n cazul meu, nu mai am subiecte. Aș
fi scris despre gunoaiele din București, dar mi se pare că deja
s-a prezentat cu asupra de m[sur[ cazul Sectorului 1 invadat
de ;obolani din cauza gunoaielor neridicate de firma de
salubrizare. Despre Șoșoacă, de asemenea, s-a scris, și
mărturisesc că mi-e și frică de femeia acea uriașă care din trei
mișcări m-ar putea băga într-un sac negru de plastic. De fapt,
va fi o problemă mare și cu utilizarea sacilor de plastic pentru
cadavre. Aici trebuie s[ fac o parantez[. Recent, am remarcat,
(doamne, tot într-un editorial, dar publicat `ntr-un cotidian)
buna înțelegere dintre doi miniștri. Din partide diferite. Citez<
“Lucru rar `nt]lnit, un ministru UDMR a criticat public apoi
a l[udat, tot public, activitatea aceluia;i ministru pe care `l
criticase `nainte cu o zi. De obicei UDMR nu se amestec[ `n
problemele altor partide, dar iat[ c[ Tanczos Barna, ministrul
Mediului, a ridicat vocea `mpotriva ministrului Claudiu N[sui
pentru c[ nu s-a ocupat de problema scoaterii ambalajelor de
plastic din circuitul economic, a;a cum, urm]nd o directiv[
european[, prevede programul guvernului PNL-USR PLUS UDMR.
Gest neobi;nuit `n politica din Rom]nia, ministrul
N[sui, ministrul Economiei, `n loc s[ se zburleasc[, s-a
conformat ;i `n cel mai scurt timp a luat m[surile pentru care
`l criticase ministrul Mediului. Adic[ a decis s[ interzic[
folosirea materialelor din plastic. Deci adio pungi de plastic,
pahare ;i farfurii de unic[ folosin\[, dar ;i saci de plastic pentru
cadavre. Merit[ citat pasajul prin care Tanczos Barna `i
mul\ume;te public lui Claudiu N[sui< “Am discutat astăzi cu
ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,
Claudiu N[sui, despre implementarea urgentă a Directivei
Europene privind produsele din plastic de unică folosință.
Suntem colegi de mulți ani, avem viziuni similare și amândoi
ne dorim ca procesul să se finalizeze cât mai curând și cât mai
bine. Textul actului normativ este aproape finalizat, săptămâna
viitoare, îl vom lansa în procedură de avizare interministerială.
Vom finaliza cu succes acest proces de transpunere, iar acest
lucru i se datorează, în bună măsură, domnului ministru

Claudiu Năsui, cel care a deblocat situația, odată cu preluarea
portofoliului. Îi mulțumesc public pentru asta.”
V[ vine s[ crede\i? Nu cred `n coinciden\e, dar mi-e
fric[ de ele. Eu cred c[ amabilit[\ile schimbate de cei doi
mini;tri, fire;te pe paginile lor de socializare, au leg[tur[ cu
`ncercarea, nereu;it[, a senatorei :o;oac[ de a-l b[ga pe
premierul Florin C`\u `ntr-un sac de plastic folosit `n timpul
pandemiei pentru persoanele decedate `n spitalele Covid.
Pentru a decripta comportamentul senatoarei :o;oac[ am citit
eseul lui Herbert Spencer, “Individul `mpotriva statului”, edi\ia
din 1924, cu o l[muritoare prefa\[ de Nae Ionescu. Am citit
degeaba cartea tradus[ `n limba rom]n[, `n colec\ia “Biblioteca
politic[” `ngrijit[ de D. Gusti, c[ tot nu am reu;it s[ o decriptez
pe n[b[d[ioasa Diana, care se mi;c[ prin parlamentul
Rom]niei mai ceva dec]t o tornad[ american[.
Dac[ ministrul N[sui debloca la timp situa\ia
directivei single-ului plastic, episodul deplorabil al senatoarei
:o;oac[ din timpul mo\iunii de cenzur[ nu ar mai fi avut loc.
Practic senatoarea era pasibil[ de pedeaps[, `nc[lc]nd o
directiv[ european[, implementat[ de guvernul Rom]niei.
~mi cer scuze pentru divaga\ie, dar iat[ cum ne ia pe
sus realitatea politic[, ca pe ni;te funigei. ~n consecin\[, `i
`n\eleg pe editoriali;tii revistelor literare. :i le cer iertare, dac[
se simt ofensa\i. Chiar dac[ pentru majoritatea comentatorilor
rubrica botezat[ “editorial” este asemeni unei guri de ;arpe
care scuip[ venin, m-am decis s[ schimb numele rubricii.
Noua rubric[ se va chema “Lecturi la `nt]mplare”. Dar dac[
m[ g]ndesc mai bine, titlul “Unde dai ;i unde crap[“ ar fi mai
potrivit. Cel pu\in `n cazul senatoarei care a alergat cu sacul ei
de plastic pentru mor\i dup[ primul ministru C`\u.
~ntrebarea, `n cazul primului titlu, este dac[ putem citi
c[r\i absolut la `nt]mplare, ;i dup[ bunul plac, sau ne ghideaz[
cineva lecturile? Dar luat de val, `nainte de a povesti un mic
episod petrecut zilele trecute despre modul cum ne cump[r[m
c[r\ile, am uitat s[ remarc gestul pre;edintelui Iohannis de a
promulga legea prin care institu\iile ;i autorit[\ile centrale ;i
locale pot acorda burse de crea\ie pentru cultura scris[. Cred
c[ politicienii no;tri au `nnebunit din moment ce le-a trecut
a;a ceva prin minte! Cum s[ acorzi burse pentru `ncurajarea
culturii scrise? Ce, ne afl[m la 1848 c]nd boierii `;i trimiteau
odraslele s[ studieze la Paris apoi le mai ;i pretindeau s[ se
`ntoarc[ `n \ar[? Dar asta este o alt[ chestiune. Revin, deci, la
episodul despre lecturile la `nt]mplare sau ce `nt]mpl[ri ne
determin[ s[ citim anumite c[r\i ;i nu altele?
Eram, la sf]r;itul celei mai c[lduroase luni iunie din
anul 1938 `ncoace, `ntr-un ora; de provincie unde m[ dusesem
cu George Vulturescu s[ o `nt]lnim pe Ioana Cr[ciunescu. Am
intrat `ntr-o libr[rie din Baia Mare, unde, spre deosebire de
libr[ria C[rture;ti de pe Lipscani, nu era sec\iunea LGBT. Eu
am luat vreo 7 c[r\i, iar George Vulturescu, mai abil, a luat
singura carte de poezie din toat[ libr[ria< Mircea C[rt[rescu
“nu striga niciodat[ ajutor”. Ce s[ spun? Cred c[, pe moment,
l-am invidiat pe George Vulturescu pentru agerimea ochiului
s[u. Cred, totu;i, c[ a cump[rat cartea “nu striga niciodat[
ajutor” pentru c[ a citit c[ este una dintre cele mai slabe c[r\i
publicate de Mircea C[rt[rescu. Mi-a `mprumutat-o ;i mie ;i
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trebuie s[ recunosc c[ nu este at]t o carte scris[ la mi;to, c]t o
anti-carte. Dar vorba aia “moartea ilumineaz[ versul obscur”.
Sau, ca s[ venim la zi, cam a;a `mi imaginez c[ se scrie c]nd te
afli `ntr-o izolet[, `n drum spre un pat recent eliberat la sec\ia
ATI. Fostul ocaupant tocmai a fost `ngropat, dezbr[cat, `ntrun sac de plastic asemeni celui dus de :o;oac[ `n parlament,
;i `n care voia s[-l bage pe premierul Florin C`\u.
Mi-am cam epuizat spa\iul destinat editorialului ;i iat[
c[ nu am reu;it s[-mi ating obiectivul, acela de a prezenta o
`nt]lnire a trei scriitori `ntr-un b[rule\ din Baia Mare. Drept
pentru care le cer iertare celor doi prieteni, Ioana Cr[ciunescu
;i George Vulturescu.

iunie 2021

Cele două congrese fiind atât de apropiate în timp, se
pune întrebarea de ce PNL a intrat atât de repede și brusc în
campanie, iar USR PLUS abia acum își fixează candidații?
Campania furibundă din PNL a început din momentul în care
Florin Cîțu a anunțat că va candida la președinția partidului.
Așadar, el este factorul declanșator a nebuniei care a cuprins
PNL. Ludovic Orban nu s-a așteptat la un gest atât de
neprietenos al celui pe care l-a făcut prim ministru. Desigur,
cu acceptul președintelui Iohannis.
Acum exact o lună nici Dan Barna nu se aștepta să
candideze Dacian Cioloș. El se gândea că USR este un partid
mare, iar PLUS unul mic, și prin urmare doar el are o șansă
reală. Realitatea este că în USR au apărut fricțiuni,
nemulțumiri, chiar revolte pe față, încă de la întocmirea listelor
electorale pentru parlament. Așadar, Dacian Cioloș poate
conta și pe voturile delegaților din partea USR.
Alegerea unui lider unic la USR PLUS este chiar mai
importantă decât alegerea viitorului președinte PNL. Din
punctul de vedere al liberalilor, ar fi în avantajul PNL ca Dan
Barna să câștige președinția USR PLUS. Pentru că are un
potențial de creștere mai mic decât Dacian Cioloș.
În același timp, USR PLUS ar avea un avantaj dacă
ajunge Florin Cîțu lider al PNL sau dacă Ludovic Orban
rămâne în continuare la cârma partidului? Astfel de analize
cred că se fac în ambele partide. La rândul lui, președintele
Iohannis face astfel de analize. Nu este lipsit de importanță nici
pentru PSD cine vor fi liderii PNL și USR PLUS.
Astfel de analize sunt firești. Este extrem de important
nu doar cine conduce un anumit partid, ci și cine conduce
formațiunile adversare. Presupunând că vor avea loc schimbări
și la PNL și la USR PLUS, înțelegând prin asta că viitorii
președinți vor fi Florin Cîțu și Dacian Cioloș, ar fi de așteptat
ca și la PSD să aibă loc o schimbare la vârf. Marcel Ciolacu nu
are detentă, cum se zice în sport. Adică nu reușește să se
desprindă de vechile năravuri din PSD nici pe orizontală, nici
pe verticală. Nu tinde să ajungă nici foarte sus, în sensul că nu
dorește să candideze la președinția României, dar nici nu
demarează reforme interne la nivelul organizațiilor județene
care să arate odată pentru totdeauna că PSD este un partid
modern, european. PSD rămâne cu un picior în secolul 20,
lăsându-se dominat de spirtul lui Ion Iliescu.
O campanie internă de factura celei din PNL este de
neconceput în PSD. Cine mișcă în front este ejectat fără
discuții. Pentru că PSD este un partid în care disciplina vine
de sus în jos, la fel ca democrația internă. Pentru toate
partidele, anul 2024 este unul decisiv. Viitorul fiecărei
formațiuni va depinde de modul în care se va prezenta la
alegerile europarlamentare, la alegerile locale și parlamentare,
iar în final la alegerile prezidențiale. Toate având loc în același
an, responsabilitatea fiecărui președinte de partid este imensă.
Cine va pierde pe linie, va dispărea de pe scena politică. Avem
în acest moment patru nume din partea dreaptă a eșichierului
politic< Ludovic Orban, Florin Cîțu, Dacian Cioloș, Dan Barna,
și doar unul pe stânga, Marcel Ciolacu. În timp ce pe dreapta
este atâta vânzoleal[, se caută soluții, au loc dezbateri, pe stânga
parcă este prea multă liniște. Și aici pot fi aduse în discuție
câteva nume, începând de la Marcel Ciolacu și Vasile Dâncu
la Victor Ponta, iar mai nou și Alexandru Rafila. Datorită
ascensiunii lui în politica internațională, nu poate fi exclus din
ecuație nici Mircea Geoană.
Să fii secretar adjunct NATO nu este puțin lucru, dar
nu știm cât ar conta într-o competiție politică internă. La fel
cum foarte puțin ar conta pentru alegători desemnarea
independentului Ioan Aurel Pop drept candidat prezidențial
din partea PSD.

***
Dar să lăsăm poveștile și să trecem la lucruri serioase.
Adică atât de serioase încât majorității românilor li s-a acrit de
atâta politică, drept urmare absenteismul crește de la un rând
la altul de alegeri. Cu ochii la alegerile din anul 2024 să
aruncăm o scurtă privire asupra spectrului politic actual.
Se pare că va trebui să ne obișnuim cu campaniile
electorale interne. După campania spumoasă din PNL iată că
Dacian Cioloș anunță că și în USR PLUS va avea loc o
campanie internă la fel de aprigă. Pentru că, nu-i așa, numai
prin competiții interne un partid arată că este viu.
Liderul PLUS va candida la președinția USR PLUS și
îl invită și pe Dan să candideze. Am zis “Dan” pentru că și
Dacian i s-a adresat familiar contracandidatului său.
Începutul campaniei, după această primă declarație,
pare să fie unul extrem de civilizat. Ca un meci amical. În mod
strategic, useriștii vor să arate că ei sunt altfel, că se deosebesc
fundamental de liberali.
De altfel, Dacian Cioloș nu se sfiește să spună despre
USR PLUS că este un “partid unic”. În sensul că a luat ființă ca
partid anti-sistem, iar acum fiind la guvernare și vrea să arate
că va face schimbările pe care le-a cerut, în stradă, altora să le
facă.
Promite, de asemenea, Dacian Cioloș că după congres
partidul va avea o “identitate politică bine definită”. După cum
se vede, se ferește să pronunțe cuvintele “ideologie” sau
“doctrină”. Pentru că sunt concepte depășite, specifice secolelor
19 și 20. USR PLUS țintește mai sus.
În urmă cu câteva săptămâni, mai precis în 6 iunie,
Dan Barna declara că Dacian Cioloș încă se gândește dacă va
candida sau nu la congresul din 2 Octombrie pentru funcția
de președinte al noului partid rezultat din fuziunea USR și
PLUS. Între timp s-a întâmplat ceva din moment ce exact la o
lună Cioloș este atât de hotărât să candideze. Analizând
profilul contracandidatului său, probabil a constatat că nu
corespunde unui prezidențiabil. Are și probleme penale, a mai
candidat la președinția României și a obținut un scor slab.
În schimb, fostul premier susținut de PNL, dar care
până la urmă le-a tras clapa liberalilor, și-a construit un profil
de prezidențiabil. Acest lucru îi conferă un avantaj față de
colegul Dan Barna. Dacă o parte din delegații desemnați de
USR vor înțelege acest lucru, la congresul din 2 octombrie, cel
puțin o parte dintre ei îl vor vota pentru funcția supremă în
noul partid pe președintele PLUS, lui Dan Barna urmând să-i
fie rezervată funcția de prim ministru. În cazul în care
candidatul prezidențial al USR PLUS, evident Dacian Cioloș,
va câștiga alegerile prezidențiale.
În primul rând trebuie să intre în turul doi, luând mai
multe voturi decât candidatul PNL. Cine va fi acesta? Cel care
va câștiga alegerile interne fixate de PNL în 25 septembrie.
Adică exact cu o săptămână înaintea alegerilor din USR PLUS.
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George Vulturescu
Poezia Ioanei Ieronim
Pe Ioana Ieronim (n. 1947) am întâlnit-o de câteva
ori prin București la târgurile de carte - o Doamnă jovială,
deschisă spre oamenii din jur, revărsând neostentativ
distincţia unei simplităţi de comportament sub care se
proteja, mai mult decât dezvăluia. Așa și prezenţa ei în
istoriile, dicţionarele literaturii române - discret conturată,
în linii subţiri, dar ferme (P. Dugneanu, L. Ulici, Marian
Popa, Gh. Grigurcu, Alex Ștefănescu). Ritmul în care își
editează cărţile de poezie (dublat de activitatea de
traducătoare, de autoare a unor piese de teatru) a impus,
parcă, acest halou de discreţie sau tăcere1. Provincialul care
sunt, am avut șansa să primesc câteva din cărţile recente de
poezie la târgurile pomenite, asupra cărora mă voi și opri).

(p. 16), “Figuranţii” (p. 64), sau, nu mai puţin de patru
titluri de “Decor” (p. 11, 52, 67, 127). Prezenţa acestor
titluri - indicaţii scenice conduce la o așezare în prim-plan
(mitologizare) a personajelor, obiectelor, o redimensionare a lor ca portrete secundare (p. 140), portrete
“robot” (p. 106) prin care surprinde, de fapt, o “mortificare
a societăţii românești”, cum notează Alex Ștefănescu. Sau,
pentru că totul este așezat “la locul lor”, versul nu e atât un
comentariu de autor, cât impunerea, în faţa noastră, a unui
cadru surprins de un ochi golit de orice interes pentru
umbră sau lumină, unde “mitologizarea” e o “convertire a
banalităţii în insolit și straniu” (Doina Curticăpeanu)4. Nouă
ni se pare că “proiect de mitologie” trebuie înţeles ca un
bruiaj, o subminare a realului, în chiar timpul său
triumfalist al epocii, fără nimic apocrif, ci într-o prelungire,
o concomitenţă, ca un hohot surdinizat).
La Ioana Ieronim acest lucru nu se transformă în
butadă (precum în unele scene la Marin Sorescu), ci într-o
“durere atroce” - “...splendoarea norilor industriali / violeţi,
purpurii - ploaia neagră / pe bucle de sârmă, lacrimae rerum
/ - durerea atroce a contrariilor // surâsul tău de împăcare”
(Profesiune). Sau unghiul din care descrie pășunea - nu
ca și cum ar fi privită de un ochi viu, ci ca și cum ar trece
o rază de reflector - ” ...e dimineaţă și rouă / dinspre șantier
plutește spre tine / luciul de nichel incoruptibil / verdele
curat, industrial, / roșul fără priohană” (Replică). Dacă L.
Ulici analiza volumul din 1984, EGLOGĂ, ca un vârf al
creaţiei Ioanei Ieronim, numind-o o antologie “dramaticlirică” de “gesturi, observaţii, nuanţe și sugestii”
(Literatura română contemporană, Ed. Eminescu,1995,
p.146), Alex Ștefănescu o numește “antologie de situaţii
din viaţa de fiecare zi” (O istorie a literaturii
contemporane, 1941-2000, Ed. Mașina de scris, pp. 900904). Un critic mai tânăr, Romulus Bucur o apropie de
Johann Lippet din BIOGRAFIE. UN MODEL Cert este că
poeta desfășoară la noi o poetică a “notaţiei”, a ideilor
“exprimate prin lucruri” (cum numește acest procedeu W.
C. Wililiams), un discurs al “construcţiilor epice”, un
“veritabil roman în versuri” (Tania Radu, DGLR, pp. 572573, Ed. Univers Enciclopedic, E-K, Buc., 2005).
Imaginarul poetic al autoarei se ţese pe maladiile
realului comunist - decoruri, personaje, orașe și străzi toate cerând din partea ei o “precizie”, o expresie nefiltrată,
“niciodată sentenţioasă ori preţioasă” (Adam Sorkin). Un
spirit regizoral, vizibil, așază obiectele precum într-un
proiect arhitectural, un “statuar” de tip Ștefan Aug. Doinaș:
“...lumea vidată de sunet / oprește undeva plutirea, /
sfărmătura de piatră scrâșnește sub tălpi, / omul se
desprinde din spaţiul înalt al cristalului... // pe el bucuria îl
stăpânește ca un frig /râde tăcut / - o rugăciune barbară - /
el râde, e seară, / pleacă în vale...” (Happening cu sculptor
și sculptură). Chiar și accentele pe care le vrea
“personalizate”, biografice, se pierd în “monografia”
stărilor sociale. Poeticitatea figurii feminine, de o mare
complexitate la Ioana Ieronim, stă sub succesiunea unor

***
Poezia Ioanei Ieronim (a debutat în Luceafărul, prin
1974) se înscrie în liniile “generaţiei 80”, “reinventânduse”, de mai multe ori (Alex Ștefănescu), ba
șarjând realitatea dintr-un spaţiu domestic cu contaminări
onirice, ba așezându-se oblic, retro, în reinventarea
lirismului și a biografiei personajelor periferice, “sărace”,
aparent minore (ţăranii așezaţi în blocurile de la oraș), ba
intuind puterile limbajului subversiv, chiar ludic,
ca “martor” al traumelor colective, în picturalitatea unor
stampe în care, sub pojghiţa straniului, fiinţa își devoalează
caratele singurătăţii, acel “zâmbet dublu / în care să poată
prinde/cât mai multe vieţuitoare mărunte” (Căderea unui
om greu). Poeta își conturează, cu migală, un stil și un
climat liric cu crudităţi în schiţe-narative, imagini stopcadru, “conservate” parcă în oţetul comunitar al unor reţete
de supravieţuire.
Concizia și rafinarea acestui “stil” produc în creaţia
poetei trei niveluri de “vârf”, prin volumele PROIECT DE
MITOLOGIE (1981), EGLOGĂ (1984) și TRIUMFUL
PĂPĂDIEI (1992), nu atât novatoare, ci accentuatpersonale ale unui “program” de liricizare a epicului,
printr-o dicţiune “dramatic-lirică” (Laurenţiu Ulici)2 a
decupajelor din viaţa rustică, a unui “veritabil roman în
versuri”) (Tania Radu)3 nu străin de modalităţile
portretelor-epitafuri din ANTOLOGIA ORĂȘELULUI
SPOON RIVER ilustrat de E. L. Masters (tradus la noi de
Ion Caraion, cu o prefaţă de V. Nemoianu, EPLU, Buc.,
1968). Credem că cele trei volume enumerate mai sus își au
incidenţa în primul volum, din 1981, PROIECT DE
MITOLOGIE. Avem deja aici termenul-acoladă,
“mitologisme”, sub care autoarea își fixează linia
decorurilor plasând, “regizoral”, obiectele și personajele.
Spun “regizoral” pentru că majoritatea poemelor au titluri
desprinse dintr-un... “caiet de regie” - sunt trei care se
intitulează “Indicaţie scenică” (p. 14, 22, 58), alte trei care
au titlul de “Indicaţie regizorală” (p. 29), alte două “Indicaţie de regie” (p. 60 și 110). Nu lipsesc titluri din
limbajul regizoral - “Regie de sunet” (p. 37), “Indicaţie de
costum” (p. 46), “Schiţă de costum” (p. 81), “Recuzită”
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decupaje mișcate, subsecvente unei muzicalităţi ca într-o
rostogolire a pietricelelor într-un caleidoscop alb-negru “...nici frumoasă nici urâtă / ea primește cu un fel de
indiferenţă / omagiile celor interesaţi - dar servește greu,
nu apreciază conversaţia... “Picturalul feminin tremură,
parcă, asemenea unei frunze pe creangă (“un aer pervers, o
ciudată senzualitate / îi tulbură, nestăpânit, trăsăturile. / Cât
e de tânără!” - pag. 143) pierzându-se, topindu-și liniile
armonioase în gregarul social: “...va fi o minunată mamă
de familie / va cumpăra o casă ţărănească de munte / și o
va transforma într-un paradis al vacanţei” (pag. 143,
Anatomie). Procesul de pierdere al feminităţii este prezent
și în “Ritual”, când femeia e “orășancă/face ordine în casă
- /...împletește ciorapi de lână / să aibă tinerii când s-or duce
la munte” (p. 63).
Asistăm la o “tocire” a feminităţii, o ieșire dintr-un
timp (mitic, de “zeiţă frumoasă”, “de adolescenţă”) care o
proiectează într-o “făptură nespus de bătrână” (Opera
aperta). Poeta creionează o vibrantă imagine - care poate
sta alături de scrisul tăios al Sylviei PLath - de “flacără
neagră” în care se asmuţă și se devoră toate culorile (The
lady of shalott). Brodând “la fereastră” cuvintele femeii își
pierd podoabele - “Nu îl cunosc, îl iubesc / zice ea, rupând
cu dinţii firul albei dantele” (p. 101).
În jurul acestei feminităţi, “în trecere”,
poeta creează o lume a secundarului, a penumbrelor personaje (predilecţia pentru teatralitate și “oralitatea”
dramatică se va concretiza în LIBER LA CASINO, Ed.
Tracus Arte, 2013) abia schiţate a căror revoltă “aderă”
doar la “pereţii tăcerii”: o oarecare Maria, lângă
patul octogenarului, “cu plămâni artificiali”, un june (Dinu
Dan), care împarte “alune trase prin șocolată” (Adunarea
zeilor, arondismentul 3), sau un “filosof”, redat în tuș Nelu Năstase, cu “ghiul pe degete”, care explică între
oameni “mecanismul hipnotic al celor / doi pași înapoi / cu
ochii spre viitor” (Gânditorul). Sau cuplul misterios PetruFilofteia (Petru își “zornăie cheile, încet / Filofteia își
potrivește vălul” - Interior, în sensul acelor ceasornicului).
Impresionantă - prin tăietura crudă a liniilor în filiogram este “scena de gen” a mesenilor “prăvăliţi pe jos”, cu plase
în care e o bucată de carne care alunecă pe “linoleul ud și
murdar”. Gestica personajelor este redusă, subsumată
cerinţelor de decor. Poeta nu pare interesată să surprindă
întrega lui suprafaţă (de “eșafod figurativ” - N. Ciobanu,
ÎNTÂLNIRI CU OPERA, C. R., 1982), ci ne-o
fărmiţează în cioburi (în alb-negru), pentru a reţine doar
filigranul - “unul scoate cuvintele cum ies peștii morţi din
apă”, iar din scena fetei care aprinde “becul atârnat de un
fir” reţine momentul când șterge masa acoperită cu “folia
de plastic verzuie” și “culege din zoaie bancnota lăsată de
un client”. Austeritatea selecţiei vizuale a poetei lasă realul
în sucul lui crud.
***
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realităţi emblematice - e o constantă a scrisului său.
Cele mai recente volume (la care am avut acces - CÂND
STRUGURII SE PREFAC ÎN VIN, C. R. 2013 și
TRECERE PETRECERE, Tracus Arte, 2019) pledează
pentru această “metodă”, deja proprie, de recuperare a unei
memorii ca “ultimatum” dat viitorului capabil să “oprească
clipa în cuvinte”: “...Găsești în oameni / ceea ce singuri nu
știu despre sine, / porţi crucea lor binecuvântarea, / le
trăiești viaţa mai deplin decât ei” (Viaţa unui scrib).
Motivul “scribului fără vârstă” îi vine ca o mănușă
poetei - ea și-l asumă pe linia “feminităţii” Ariadnei (cea
care îi dă ghemul lui Tezeu pentru a putea ieși din Labirint)
și îl dezvoltă în ciclul “Firul Ariadnei” unde își scrie
(“toarce”, “ţese”) propria poveste de dragoste (“pe ea însăși
se ţese” - Torcătoarea) cu “Străinul” (vezi - “Tu, Străinul”)
care o duce “peste mare” (Coarnele taurului orizontul) “...mai ușoară ca aerul / mai aproape decât umbra ta / de
teamă să nu se rupă firul” (Ariadna spune). Poeme “de
traversat golul” (Poeme ca pâinea), cum le numește
autoarea, de “trecere petrecere”, cărţile recente ale autoarei
sunt ale unei stiliste care se mișcă dezinvolt prin
“postmodernitatea” poeziei contemporane (Vezi - Fashion,
Rap, Castelul Bran și lasere) dar e “fondată pe abisala
experienţă a vieţii și morţii” (Monica Pillat). Adesea
poemul e un jar iar respiraţia cititorului pare să
răscolească prin cenuși - “hotarul dintre suflet și trup”
(Vremea când strugurii), e de trecut / petrecut cu grijă “lucrurile visează să fie în altă parte decât sunt” (Alunecări
de teren). Nu mai e vorba de un “proiect de mitologizare”
care mărește umbrele și dezvăluie straniul lumii rustice, ci
e vorba de o nevoie, aproape irezistibilă, de recuperare a
memoriei: ”...cine sunt? cum ar trebui? cum mă văd
alţii?...”(Miopie). Sunt partea Ariadnei cea care “pe ea
însăși se ţese”? Sau sunt cea care mă trag “din Lupoaică”
la care “ochii ei se aprind în ochii mei / pe întuneric?”
(Câinele străzii). Scrisul de acum al poetei poartă povara
“pietrelor de poticnire” - “În fiecare zi scriu pe o piatră,
două-trei cuvinte / le încălzesc la obraz / le pun la loc în
pământ” (Lumina întoarsă) - și e îmbibat de mirosul rufelor
“întinse pe frânghie” de mama, în sat (Rufele iarna), de
“saltelele de lâna oilor noastre”, nu atât pentru ea însăși, ci
pentru a dura “legende la toate astea / pe înţeles, în cloud,
pentru copiii copiilor / pentru copii” (Moment citadin). De
altfel, poeta relata de curând în Poesis (nr. 337-338,
decembrie, 2020) că în colţul ei de casă, la Washington, are
“o bucăţică de Românie, creată de Ernest (soţul poetei Ernest H. Latham, istoric, diplomat) în mulţi ani. Pereţi
întregi de rafturi cu volume românești ori privitoare la
România și o mulţime de alte obiecte românești...” (interviu
realizat de jurnalistul și poetul Sandrino Gavriloaia).

Este interesant de urmărit la poeta Ioana Ieronim
dacă “mitologizarea” - ca proiect de identificare a unei
1

. C[r\i de poezie publicate< Var[ timpurie (1979), Proeict de mitologie (1981), Eglag[, (1984), Poeme (1986), Luni diminea\a (1987),
Triumful Paparudei (1992), Munci, zile, alunerc[ri de teren (2001), ~n sunet de joag[r, C]nd strugurii se prefac `n vin (2013), Cifre
`n delir, Trecere, petrecere (2019).
2
. Literatura rom]n[ contemporan[, Ed. Eminerscu, p. 146, Buc., 1995.
3
. DGLR, E-K, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., pag. 572-573, 2005.
4
. ~n< Aurel Sasu, DBLR, A-L, Ed. Paralela 45, 2006.
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Mihai Posada
Transparen\e «esoterice» la Alexandru Ovidiu Vintil[
Transparența unui popor de foci se intitulează
volumul cu versuri semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă,
apărut în anul 2019 la Bistrița: Editura Charmides – 90 p.
Poetul cultivă un esoterism sui generis, de tipul practicat
oarecum «conspirativ» în vremea când, la Editura Dacia
debuta, în 1971, echinoxistul «ermetic» Ion Mircea, cu
volumul Istm, aici referindu-ne punctual la titulatura
textului Noaptea u (pp. 64-65), pe care-l supunem
comparației/alăturării cu aceea a textului lui Al. Ovidiu
Vintilă intitulat pasărea uu (pp. 35-36). Cum nu credem în
întâmplări, cât mai degrabă în transmigrația subtilă a
simbolurilor/temelor/figurilor poetice, putem dobândi
încheieri interesante. Când Dante constată că «iubirea
mișcă Soarele și celelalte stele» – asta după celebra
disertație a Apostolului Pavel din Epistola sa cea dintâi
către corinteni –, bucovineanul A. O. Vintilă îl citează pe
Osip Emilievici Mandelștam, poet și eseist evreu rus
decedat de tifos la numai 47 de ani (1891-1938), școlit
fragmentar la Universitățile Sorbonne, Heidelberg și Sankt
Petersburg și convertit la creștinism în anul 1911, cunoscut
opozant fățiș al lui Stalin care-l va arunca în exil și apoi în
gulagul exterminator. O întoarcere la origini prin
modernitate, ca o fereastră deschisă în miezul concret al
contemporaneității, cu un omagiu adus memoriei concrete,
ca bunul cel mai de preț al oricărei culturi amenințate cu
robia: „când ești încredințat ca ossip mandelstam că/
iubirea mișcă totul/ și când într-adevăr trăiești într-o altă
lume/ nici vie nici moartă/ imparabila concretețe a
memoriei te scoate/ la suprafață:/ aici șezum și plânsem/
dincolo de orice înțelegere/ în indescriptibila/ noastră/
orbire” (p. 35, subl. aut.). Pare că „transparența” din capul
cărții nici nu mai folosește la nimic, din moment ce orbirea
ne este „indescriptibilă” sau, inefabil spus, absurdă. Unele
texte au titlul cu majusculă, altele nu, două sunt notate cu
trei stele orizontale. Dintr-acestea cităm, ca o explicație a
dezinteresului aparent pentru forme, amprentat însă de
tribulații ontologice adânci; o desperare ce nu se confundă
nici pe departe cu nirvana sau cu atharaxia eminesciană, ci
mocnește ca hipnoză în masă, întru isterie colectivă:
„deasupra bisericii s-a format/ un nor/ în inima fiecăruia
dintre noi/ e un soare roșu/ aici se moare și se trăiește/ se
înnebunește/ la nesfârșit” (p. 86).
De la școala acmeistă rusă orientată asupra
imaginarului vizual, sentimentelor intens exprimate și
expresiei laconice, lapidare și al cărei manifest, Dimineața
acmeismului, a fost formulat de Osip Mandelștam la 1913
și publicat la 1919, poate că poetul Vintilă împrumută unele
coordonate stilistice, sau – cum spune Constantin Abăluță
pe manșeta copertei dintâi: «fragmentul ca revelație
pulsatilă, neterminată, aspră, vie». Fapt remarcat și de
prefațatorul Șerban Foarță: «A. O. Vintilă este sobru, chiar
eliptic, cu finalurile unor poezii rămase în suspensie și
ambiguitate, – fapt de natură să-l apropie, la răstimpuri, de
un Mazilescu […]. De unde și importanța titlurilor vag-

extravagante, începând cu Transparența unui popor de
foci». Subscriem cu convingere părerilor maestrului Foarță,
din care cităm și: «acest poet cu totul remarcabil are un
singur, pare-se, păcat: într-un context vociferant, fără
busolă și gregar, el e discret, – mult prea discret» (Cuvânt
înainte, pp. 5-6, opinii reluate pe coperta a patra). Cu alte
cuvinte, poetul ne lasă, ba chiar ne invită să citim printre
rânduri, ceea ce și încercăm noi aici, pe urmele Operei
deschise de Umberto Eco la 1962.
Umbre, umbre ale umbrei adumbrind nimicul: „pe
inima aspră lucidă/ să te scufunzi în nimic/ așa cum
sângele/ ți se rotește la/ nesfârșit până la capăt” (Doar cu
nimic, p. 26); „noi înșine meditând la nimic” (p. 33);
„suflete bolnave îndărătul/ unor vieți răvășite de oameni/
umbra umbrei peste niște închipuite/ câmpii elizee o
adiere” (p. 31); nimicul augmentat cu praf simbolic, în
Gustul de praf, sau în Pe praful acela. Ca un ecou al
afirmației lui Eliade, «Mai importantă decât o victorie este
prima zi de luciditate de după victorie» (Poimâine, în
CRITERION, nr. 1, din 15 octombrie 1934, p. 5), starea de
rezistență la rău și de saturație trăită de autor iscă imagini
devastatoare de suflet, dând frâu liber vocii poetuluicetățean, poetului-om: „ca o rădăcină/ inertă/ carne și sânge
numai sânge și carne/ răbdarea/ un trup muribund/ al
nostru/ ca o rădăcină/ inertă” (Împotriva lui și fără el, p.
22).
Ajunge zilei răutatea ei, conchide Matei (6, 34),
îndemnând să lăsăm nevoile noastre cotidiene în grija
Domnului, doar că poetul nu se poate abține să gândească
și să scrie acest țipăt, acest geamăt al culturii în fața
contraculturii, al civilizației în fața barbariei – sensul găsit
al scrierii fiind de gestionare lirică a freamătului valorii în
fața nonvalorii, a distrugerii, a prostiei și urmărilor ei
dezastruoase: „o citadelă arsă de soare puținul curaj/ pe
care-l mai ai/ după un război/ nimicitor// și altele care au
mai fost și probabil vor mai urma// la limită mereu la limită
viața”, cu nostalgica viziune a unui limbaj extras din seve
culturale de adâncă spiritualitate: „posibilitatea unui limbaj
al literelor albe// între pagini întregi de negru// afară și
înăuntru// cedrii libanului” (Beirut. Mare Nostrum, pp. 1416). Obsesia Libanului, între cedrii miraculoși de odinioară
și războaiele devastatoare de mai an, prevestește ceva din
titlul viitorului volum de versuri al lui Alexandru Ovidiu
Vintilă, apărut la Charmides în 2021: Insectele imperiului
[câte ceva despre orbirea șamanilor]: „moartea/ un cedru
e un miracol/ excepțional de firesc/ și aproape șamanic”
(Arii periferice, p. 80).
Pe urmele profesorului de filosofie și estetică Ion
Ianoși care a absolvit «filologia (în limba maghiară) la Cluj
și apoi [filosofia, n. ns.] la Sankt Petersburg [pe atunci
Leningrad, n. ns.] – unde învață în epoca ultimă a
stalinismului», și ținând cont de «formare și reformarea sa
intelectuală» și de «efortul său de desprindere din instructor
al CC al PCR [Comitetul Central al Partidului Comunist
9
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Român, n. ns.] spre marea vocație de profesor universitar»,
cum citim în articolul Un restart de memorie, un refresh
de spirit, scris de Părintele Constantin Necula și postat pe
Doxologia.ro portal ortodox, iată că citim în chiar textul de
deschidere al cărții de versuri Transparența unui popor
de foci, intitulat leningrad (pp. 7-11): „dimineața// când
totul pare a fi sau// chiar este// pe un câmp înghețat// un
gest zadarnic în duminica pildei// samariteanului milostiv//
monumentul eroilor// lenin cu haina deschisă la piept// în
bocancii lui grei// din granit masiv” și: „ninge cu fulgi mari
de sânge// la leningrad// pe nevsky prospekt// într-o noapte
albă ca asta// anesteziați ne locuiam umbrele// și
anxietatea// singurătatea și frica// forme sublime ale
frigului// într-un leningrad străbătut// de la un capăt la
altul// de un râu de vodkă”. Din versuri ca din țurțurii
gulagului sovietic picură sila, groaza pustie, deznădejdea,
un beatnic sentiment de revoltă cu sens adaptat: „o stranie
amploare// a unui sentiment indescriptibil” (id.); sau:
„patria e un lucru concret un suflet de animal”.(p. 83).
Același cadru sufletesc, același „domeniu interior
al inimii” (p. 9) și în fiii și fiicele lui Iosif, text al cărui titlu
trimite de-asemeni la istoria biblică, în paralel cu istoria ce
reține „sub pașii noștri cadavre”, în amarul ironiei că pe
«Tătucul» criminal al popoarelor îl chemase și Iosif după
botez, cum pe Dreptul Tâmplar al creștinătății; text al cărui
conținut izbucnește din prezența vie în capitala Republicii
Moldova, ca dintr-o rană flanând în agitata
contemporaneitate a urmărilor comunismului nedislocat,
cu gânduri ce lovesc barajul unui fluviu de libertate încă
zăgăzuit: „cu toate astea la chișinău se desenează// zone de
influență// se imaginează noi și noi proteste/ se flutură
agresiv steaguri” (p. 33). Or, „focile” pot fi și un „popor”
care, aproape mut, nu face decât să aplaude la comandă,
ca la circ. Lucrul se complică oarecum, ca un travesti:
focile transparente sunt un „popor de foci berryman” –
numele unui biolog ecologist, Alex Berryman, autor și al
unei cărți despre păsările Japoniei și de aici, «esoterismul»
din titlul nostru, acela al volumului în discuție, cum și al
textului omonim: Transparența unui popor de foci (pp. 6162). O limpezire aduce textul Dezbinarea lumilor, în care
poetul denunță: „o arșiță teribilă o transparență de nicăieri/
între salubru și insalubru” (p. 67). Persistent peste toate,
gustul pentru suprarealism al poetului: „e o stare anume
când te naști pentru prima oară / e o limpezime de două
feluri” (p. 69), sau în A treia venire (p. 74); străveziu în
simboluri: Strigătul vulpilor (pp. 78-79) și nu chiar: În
același timp (pp. 81-84).
Poeta vates se-arată Al. Ovidiu Vintilă, cetățean
cuvântător confirmând așijderea părerea încetățenită, cum
că «literatura e mare minciună»: „altfel cu toții suntem
bine/ ne desfășurăm în voie memoria/ urmăm disciplinați
cursul istoriei” (p. 28), sau: „galbene veste roșii cum
sângele” (p. 31); poet existențial(ist), orfic adică, mai
totdeauna. Cum la p. 19, în heracliteana imagine
împrumutată de la Simplicius din Cilicia: „și totul curge/
atroce de la bun început/ de la facerea lumii încoace”
(Ieșirea din carapace), sau la p. 25: „intens/ odinioară/
moartea/ ploaia și/ fierul” (A fi departe), sau p. 30 (ceasul
morții), 40 (Amour chien fou), 42 (Că regele lumii tale e
gol), 63 (pe măsură ce ritmul vieților noastre), 72 (e și asta
o artă), 76 (când adevărul) etc. Exprimă cu titanică forță
cele mai tulburătoare sentimente, stări, gânduri despre
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realitatea somnului și a morții: „în somn/ în singurătate/
ordonând lumea sau având impresia că o poți ordona:/
omul în fața apei ca în fața sângelui [...]/ un nevinovat
preocupat de/ gândul sinuciderii/ în disperarea asta nebună
din oase” (în lumea unui singur limbaj); întrucât: „un
animal blând cu sângele rece/ distanța” și „iarna/ un animal
blând cu sângele rece” (Până vine iarna).
Imaginar pitagoreic al existenței, în stanță limpede,
cuvinte simple, sinteză de sensuri: „Moartea e un obiect//
care ne leagă de viață// viața e un obiect// care ne leagă de
moarte” (* * *, p. 37), stil preluat din alcătuirea ironicofilosofică cum se fabrică oțelul (p. 34 ) și definitoriu – în
ciuda aparentei «încifrări» de care vorbeam, pentru întregul
volum. Alexandru Ovidiu Vintilă are știința viețuirii lucide
și o cultivă cu arta înțeleptei acceptări a inacceptabilului, a
liniștii interioare printre simboluri ancestrale cum bunăoară
„k”, particula veteroegipteană pentru «suflet» (Abraziv.
abrazive, p. 38); ca pe o isihie creștină practicată cu deplină
forță poetică și logistică poietică în atrocitatea existențială
îmbibată de contradicții până la refuz: „despre morți numai
de bine –// până la paroxism// realitatea o limpede senzație
neclară// lumea și umbra// lumina copleșitoare// ostentativă
și rece” (atât, p. 39).
Firește, poetul e și postpostmodern, în măsura în
care asta înseamnă cultivator ludic al oximoronului:
„tăcere/ ascuțită” (p. 29), „realitatea o limpede senzație
neclară” (p. 39), „excepțional de firesc” (p. 80); chiar
intertextualist, dar unul care citează numele autorului
«internalizat», fie în corpul poemului, fie ca notă de subsol:
Jack Kerouak (p. 9), „ungaretti” (p. 31), „ossip
mandelstam” (p. 35), Gellu Naum (p. 54), „poetul es. pop”
(p. 57), Emil Cioran (p. 64), sau: „benjamin fondane” (p.
82).
Ca o tandră rugăciune, gândul creștin al poetului
străbate ferm, în texte precum: pruncul serghei, sau: Din
împărăția lumii lor: „s-a înălțat și/ a coborât/ a coborât și/
s-a înălțat/ până la glezna Lui/ lumea” (p. 53).
Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de
biruință, Prier 2021, Sibiu-pe-Cibin.
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Mihaela Albu
Candori adolescentine
În timpurile de astăzi – post-moderne ori chiar
post-post-moderne – , așadar în timpurile în care mai cu
seamă experimentele și nonșalanța în exprimare
(eufemistic vorbind) ori chiar „îndrăznelile” (ce întrec
toate închipuirile) îi atrag tot mai mult pe unii dintre poeți
(sau pretins poeți), nu credeam să întâlnesc versuri ce par
a se revendica direct din modelul eminescian (desuet,
depășit, de-a dreptul învechit, perimat, așa cum,
surprinzător, se aude – ori se citește – de-o vreme încoace.
Desigur, opinia nu poate aparține decât celor care fie nu
l-au citit, fie nu se pot ridica la nivelul de înțelegere pe
care-l cere marea creație eminesciană).
Desigur, ne-am despărțit de mult de romantism(e),
privim cel mult cu îngăduință efuziunile sentimentale și
cu atât mai puțin exprimate în cuvinte.
Iată că sunt totuși autori, chiar și în vremea noastră
– cum este cazul lui Petru Istrate – ale cărui versuri nu
trimit neapărat la romantism, drept curent, cât mai
degrabă la acea stare pe care o avem permanent în noi,
indiferent de timp și de loc, indiferent de vârstă ori de
experiența de viață.
În volumul apărut la editura Pim (în 2018),
Candori adolescentine (și vom face, pe parcurs, referiri
asupra titlului), al doilea de versuri al acestui autor (ce sa exersat mai degrabă în roman polițist și de aventuri,
precum și în alte specii literare1), așadar, în acest volum
(bilingv), Petru Istrate propune o poezie scrisă în vers
clasic, cu subiecte romantice, universale, de altfel, dar cu
certe trimiteri la Eminescu – de la teme până la
versificație (ritm, rimă, pierdute însă, cum era de așteptat,
în varianta englezească).

clipa prezentă, încercarea de oprire a curgerii timpului se
sugerează prin oprirea orologiului: „Și ceasul nici că
vreau să-l mai întorc vreun pic” („Și-a prins să-mi placă”)
Adormirea (somnul) e chemată – uneori – în zadar: „Și
somnul nu te lasă nicicând să-l încolțești”, trimițând la
eminescianul „Și somnul, vameș vieții, nu vrea să-mi ieie
vamă”) sau vine ca o retragere, o renunțare, dar și
rememorare a vieții caracterizată prin opoziția dintre
aspirația adolescentină și „așteptările” cu „sens opus”.
Somnul vine și din oboseala generală dată de toate
întâmplările vieții (chiar și la tinerețe!?): „Ce obosit sunt
de toate darurile tale, Doamne…”, poemului intitulat
chiar „Ce obosit sunt” putându-i-se atribui drept moto din
nou un vers eminescian – „Vino somn, ori vino moarte”.
Din această „oboseală” totală doar singurătatea l-ar putea
salva („Aș vrea să rămân singur, pentru prima dată/ în
odaia deschisă a lumii”), așadar îndepărtarea de semeni,
dar chiar și de iubita dorită altădată fiind singura
posibilitate de a înțelege, de „a alege singur/ întrebarea și
răspunsul, dragostea și ura” și, astfel, de un posibil
propriu „discernământ”.
Adolescența trece însă pe nesimțite și, odată cu
această trecere, vine firesc rememorarea, amintirea
nostalgică a timpului copilăriei. În cazul de față,
chemarea „Unde ești, copilărie, cu pădurea ta, cu tot” se
transformă în nostalgia după perioada în care „adolescent
citeam/…/ visam mări frământate/…/ tainele
continentului/ negru…”, dar și zone exotice nestrăbătute
decât prin lecturile specifice vârstei: „citeam Răzbunarea
Mercenarului”(„O, ce cumplit”)
Vine așadar timpul rememorărilor, al bilanțului,
iar poemul intitulat „M-au părăsit” pare un fel de
autoportret al vieții maturului. O serie de termeni (de la
verbe, adverbe ori conjuncții) au conotație negativă.
Apare însă acel „doar” cu rol compensator, devenit însă
imediat negativ prin verbe la imperativ („renunță”,
„oprește-te”), adresate unei ființe nenumite, reluând astfel
ciclul negativ al descrierii unei vieți ignorate, „părăsite”
de toți și toate – prieteni și chiar câinii (simbol al
fidelității), până și natura fiindu-i potrivnică (semn al
accentuării sentimentului de abandon total): „M-au
părăsit și prietenii și câinii/ nici vântul nu m-alintă ca-n
trecut/…/ nici ploaia nu mă mângâie cu stropi-i/ furtunilor
de mosc și de răspăr”.

O primă remarcă: o temă frecvent întâlnită în
versurile din volum – timpul. Este vorba de acel fugit
ireparabile tempus, neiertătorul timp, clipa, „minutul” ce
nu trebuie pierdute: „Păcat de ziua-aceea, de minutul/ În
care neiubindu-ne-l vom pierde” („Mă doare”); așadar,
vârsta adolescenței trăiește prin atotstăpânitorul prezent,
în care tânărul conștientizează valoarea „clipei”. Și totuși,
conștiința trecerii ei nu poate fi nesesizată: „Iubește-mă
acum și uită tot trecutul/ Nimic să nu ne doară decât acest
minut”. („Îmi ceri atâtea versuri”)
Remarcăm totodată drept cert ecou eminescian o
altă temă – somnul și, odată cu starea de adormire, ieșirea
din realitate (care nu este însă totală ca la Eminescu):
„Prefer s-adorm cu ochii-ntredeschiși”… Încremenirea în

Dar tema predilectă a oricărui „romantic” este,
desigur, iubirea. Firesc pentru cel ce și-a luat ca deviză

1

Un martor incomod, ed. TipoMoldova, 2016 (genul polițist); Misterele indiei la izvoarele Gangelui, Biblioteca Universalis, 2018
(aventură, filozofie); The clock of Brahma, ed. Dune, 2016 (esoterism); Misterele Indiei: Brahma și cele cinci principii, Biblioteca
Universalis, 2019 (aventură, esoterism); Sub steagul lui Rommel (3 vol.), ed. Dexon, 2018 (război); Dușmanul poporului, ed. Marist,
2019 (social, biografic). Precizăm că încadrarea fiecărui volum îi aparține autorului. Pe lângă acestea, Petru Istrate a mai publicat
și volumele de versuri: Poezii (TipoMoldova, 2016), Ecouri liricie (Biblioteca unversalis, 2018), precum și Candori adolescentine
(ed. Pim, 2018).
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vârsta adolescentină, cu acele „candori”, cu acele
inocențe specifice vârstei. Așadar, dragostea este un
atribut cu predilecție al tinereții, dar accentul, în cazul de
față, cade pe dorință, pe „așteptare”, prelungită în toate
momentele existenței, conștient ori inconștient (iar din
titlu părând a opri cumva așteptarea): „Te-am așteptat
dormind, te-am așteptat nedormind”, cu încredere ori fără
speranță: „am așteptat cu inima/ arsă de febra-ndoielii”,
uneori toată viața: „la toate orele din zi și din noapte/ team așteptat” („Am așteptat suficient”)
Frumusețea femeii iubite este descrisă prin
termeni indirecți, dar sugestivi: „Și astăzi te-am văzut,
treceai sprințară/ Spre casa ta, aprinsă ca un astru/ Și-n
urma ta, mângâietoarea seară/ Schița conturul tău de nor
albastru.” Portretul nu are nimic dintr-o descriere clasică,
sugestiile vin din epitetul „mângâietoare”, care este
atribuit însă serii, ori din metafora „nor albastru”, sugestie
a imaterialității. „Ai apărut strălucitoare”, corelat mai spre
finalul poemului „Astăzi” cu „Ai purta șerpi albaștrincolăciți în păr” sunt singurele elemente descriptive, dar
nu putem trece cu vederea modul celui de al doilea verb,
condițional-optativul însemnând „o acțiune dorită”
(realizabilă, desigur, în anumite condiții, dar inexistentă).
În cazul de față, iubita, ca și la Eminescu, în prezentul
întâmplării („astăzi”) e „alta”, e „nouă”, rămâne adevărată
numai în dorința și imaginația celui ce iubește, abia ghicit
contur oglindit în geamul ferestrei: „Ai devenit nouă, nu
cea de ieri”/ Și alta-mi pari acum, și mobila, fereastra/
Abia dacă-ți oglindă conturu-ntr-adevăr”. Desigur, oricine
citește se duce imediat cu gândul la versurile din „Pe
aceeași ulicioară”: „Altul este al tău suflet/ Alții ochii tăi
acum”…
Așadar, putem spune că multe poeme din Candori
adolescentine se revendică vizibil din poezia eminesciană
de dragoste. În poemul (citat mai sus) „Și astăzi te-am
văzut”, de pildă, cunoscutele versuri „Te-aș cere doar pe
tine/ Dar nu mai ești a ta” devin în varianta lui Petru
Istrate „Uitasem că tu nu îmi ești sortită”. În plus, în
relația cu iubita, reproșul face referire nu la lipsa
reciprocității în dragoste, ci la dezinteresul acesteia față
de versurile prin care el o cântă – „Și nici măcar nu mi-ai
citit sonetul”. Mai mult – este o „Dalilă” iubita, trecând
„străină și fudulă”, nepăsătoare, „privind în altă parte”.
Acea „dulce minune” care „s-a dus” este la Petru Istrate
„înghițită de seară”, rămasă ca prezență doar în „privirile
(care) sânger” ale celui pe care durerea de a nu se simți
iubit îl lasă „tăcut, ca de osândă”.
Menționam mai sus lexicul folosit – verbe,
adverbe, adjective – ori comparații și metafore, toate cu
putere de sugestie a durerii dragostei neîmpărtășite și
chiar a stării de abandon.
Dăruirea în dragoste e totală, permanentă, dar tot
din partea lui și tot cu pasiune adolescentină, împărtășită
parcă de întreaga natură, mai puțin de cea dorită: „Atunci
când te doresc e o furtună/ Ce-o port în arbori, zile,
dinainte”. („Ți-acopăr ochii”)
În poemul „Aproape sunt de tine”, „apropierea”
vine de asemenea dintr-o singură direcție, versul „tu nu
mai știi de mine” trimițând direct la Eminescu. Contrariile
sunt sugerate prin opoziția termenilor alăturați,
„apropierea” fiind astfel inexistentă: „Apoape sunt de tine
ca grâul de neghină”.

iunie 2021

În poemele de dragoste (care par a fi majoritare în
volum), avem totuși senzația coexistenței unei
personalități duale: una iubește, idealizând, cealaltă, cu
luciditate, observă toate defectele, dar mai ales suferă
pentru dragostea neîmpărtășită, pentru lipsa de empatie,
de înțelegere, de dragoste pe măsură, în cele din urmă,
din partea iubitei. De aceea femeia apare în ipostaze
diferite: iubită, femeie-înger, copilă inocentă: „Întind o
mână, num-un deget, parcă/ Spre geana ta, copilă și
iubită” („Tu dormi acum”), dar și capabilă de trădare:„Tu
nu mai știi de mine, tu orișicui/ mă vinzi” („Aproape sunt
de tine”). Nu de puține ori, ca un Pygmalion (pictor, nu
sculptor, dar mai ales „pictor” de cuvinte), dorind
perfecțiunea, poetul o construiește după propria voință, o
îmbracă într-o aură ideală: „În mâna mea-i modelul orb
al cerii/ Genunchiul tău un boț de plastilină// Îți prind
conturu-n alte șevalete/ Și-ți desenez sprâncenele
prelungi”, căci numai o Galateea „proprie”, visată într-o
perfecțiune totală, îi poate rămâne statornic aproape: „La
ceasul recitărilor – plachete/ Din care tu nu poți să mă
alungi.” („Duhovnic”)
Cu o privire de ansamblu, am putea concluziona
că în toate poemele volumului „Candori adolescentine”
care au ca temă predilectă iubirea, iluziile sunt dublate de
disperări, dragostea pare în general neîmpărtășită, iubita
e îmbrăcată inițial într-o aură destrămtă rapid de realitate.
Suferința însoțește iubirea, ca în acel „dureros de dulce”
eminescian. Numai că, între aspirație și realitate, ca o
pendulare permanentă, dragostea ajunge să se transforme
în dispreț și în negare: „Te neg de azi iubito și nu-ți mai
vreau sărutul/ Și-ncerc eliberarea în fiecare por” („Azi am
uitat de tine”).
Și totuși … „adolescentul” visează, aspiră și este,
firesc, permanent îndrăgostit: „Iubesc iubirile din vise”,
trăindu-și prezentul cu intensitate: „Iubesc această zi
prelungă și timpul fără de trecut” („Iubesc”)
Și ce poate fi mai caracteristic pentru un tânăr
decât să aibă vise și „candori”!
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Robert Laszlo
Despre spaima v]n[torului orb
În recentul său volum, Printre vânătorii de
orbi (editura Junimea, Iași, 2021) - am putea spune
aniversar, pentru că a apărut în preajma împlinirii
vârstei de 70 de ani – George Vulturescu își
redefinește arealul poetic pornind de la simbolurile
care i-au vertebrat originalitatea lirică: ochiul orb,
piatra, Nordul, burgul sau Someșul. Toate acestea se
află într-o stare de imersiune, sub povara
neiertătoare a cuvântului, a literei, care capătă o
înviorătoare corporalitate.
Relația dintre poet și restul lumii este una de
pradă – prădător, condiție pe care autorul și-o asumă
cu voluptate și frenezie. Esența trăirii nu poate fi
aflată decât într-o perpetuă raportare la moarte și
doar silabele secrete pot rupe sigiliile dintre morți
și vii (Cămașa poeziei nu se țese pe lumea
aceasta) iar poemul nu se poate întrupa în rațiunea
mundană. A scrie, este un act eroic, aproape
sinucigaș, dar prin scriitură, poetul mântuiește
cuvintele și le transformă în broderiile de argint ale
lunii.
Matricea reală, cea care leagă lumea de aici
cu cea de dincolo este doar satul copilăriei, acolo
unde întâmplarea cea mai măruntă este investită cu
atribuții solemne, semnificante. Suferința, ruperea,
sfâșierea nu au alt rost decât unul taumaturgic,
poetul se vindecă prin nașterea sa și se eliberează de
povara nevăzutului: Răstignește, nu zugrăvi cuvinte,
scrisul bate/ piroane – nu rânduiește pe pagină cum
așezăm morții pe năsălie…/ nu le pronunța.
Zdrobește-le, cum ai tropoti capul/ șerpilor prin
iarbă cu bocancii… (Descântec cu un snop de
busuioc) Scrisul este o scădere de sine, o combustie
expiatoare, pârga desăvârșirii nu este decât un culoar
deschizător înspre moarte. Aer și lut, cer și țărână,
iată o dilemă din care poetul nu vrea să iasă.
Sentimentul că este o piesă în plus dintr-un puzzle
bolovănos, că nu poate să se armonizeze cu jocul
lumii și încremenirea luminii, îl obligă pe poet să-și
caute salvarea prin invocarea marilor spirite: poeți,
pictori, personaje mitologice care își suprapun
paradigma lor fierbinte și generoasă peste cuvintele
doar gândite ale poetului. Damnarea ochiului orb
poate fi depășită numai printr-o articulare dureroasă
dar necesară: Nu eu am ales cele două roți de la
quadrigă:/ Ochiul meu teafăr și Ochiul meu Orb -/
cu care trece poemul meu printre voi! (Quadrigă).

Nu există nici măcar umbra unei bucurii
amare în versurile acestea, căutarea înseamnă
scădere de sine, iar găsirea, ori re-găsirea, nu sunt
nici pe departe niște epifanii domoale: Nu ce iese
din vizuini este înspăimântător,/ Edgar Allan Poe,
ci ceea ce depozitează imaginarul/ nostru în ele
(Noapte cu Edgar Allan Poe) sau: Știi deja – inima
e o pasăre/ care nu se poate ridica din cuib decât cu
aripile morții (Biserica e inima mea).
Spaima existențială, riscul de a rămâne viu
într-un univers al pieirii își poate găsi un refugiu –
iluzoriu și acela – în labirintul din stânca fluidă a
lumii interioare, despărțirea de lucruri se produce
prin spaime: Orice animal este conectat la alt
animal/ prin frică sau Cu cei doi ochi se pietrifică
frica în mine (Numărătoarea e pură doar în gura
îngerilor). Poetul stă nedezlipit de cuvintele sale, ca
de aerul pe care-l respiră, iar forța cuvântului
străpunge lințoliul maculat al morții: E greu să
găsești locul unui cuvânt în poem/ trebuie să duci o
viață alături/ până îi faci loc în propriul mormânt
(Paludes).
Poemul care închide cartea, cel care dă titlul
volumului, Printre vânătorii de orbi pare un
decalog care sintetizează întreaga zbatere
existențială, nemiloasa confruntare cu vânătorii din
spatele tranșeelor sensului, a interogației retorice:
oare e nevoie de ochi pentru orbire? (6). Nimicul
bate în pereții ochiului Orb/ ca și cum toți morții ar
începe să bată/ în scândura sicrielor sau: Cuiele din
sicriu sunt una cu piroanele din palmele lui Iisus
(10). O odisee în care Itaca este rătăcită dincolo de
orice căutare și speranță.
Concluzia acestei cărți o avem pe coperta a
patra, o scrisoare a lui Marcel Moreau din 27
ianuarie 2005, adresată lui George Vulturescu: Dar
ochiul tău este aici ca să amintească de faptul că
adevărul este în altă parte, nu în operele rațiunii, că
el se situează în hăurile ființei. În aceste hăuri se
scufundă senin și resemnat, poetul, străin de
avertismentul dramatic al lui Hölderlin, ca și cum
zădărnicia și pierderea de sine ar fi singurele
mecanisme valide care ne-ar putea motiva impulsul
existențial. Ochiul cel Orb și cel Teafăr caută
împreună o ieșire din cerc fără să știe că însăși
căutarea este născătoare de alte cercuri.
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Eugen Cojocaru
Constela\ii culturale rom]ne;ti ;i
universale
Acesta e largul univers cultural al consistentului
volum (431 pagini) de eseuri și critică literară al Antoniei
Bodea: Constelații critice – Editura Avalon, Cluj-N., 2020.
Impresionează larga paletă a abordărilor istoric-literare,
filosofic-culturale, idei estetice, mentalități, personalități
etc., care oferă autoarei prilejul de a le „radiografia” și a le
„racorda” la un prezent care pare să se fi oprit din progresul
milenar. Are trei secțiuni: în Colocvialități analizează și
portretizează pe Nicolae Manolescu – omul particular și
criticul oficial - în trei interviuri (cu D-C. Enache), unde
acesta mărturisește influențele care i-au marcat evoluția,
starea literaturii și a scriitorilor înainte și după 1990. El
definește generația douămiștilor ca „nerăbdătoare și lipsită
de respect față de valorile literare precedente”, deplângând
suplimentar „coborârea standardelor și inexistența unei
critici de anvergură”. Par să se împlinească (și în cultură)
profețiile sumbre ale filosofului american Francis
Fukuyama The End of History and the Last Man (1992),
care constată împietrirea evoluției socio-culturale și a
guvernării umane în „forma finală”! În al patrulea interviu
(cu Ștefan Șuteu) Ovidiu Pecican ne relevă istoria ca „o
poveste, o narațiune”, fidel dublei ipostaze de istoric și
scriitor. Tot așa ne prezintă „filele” istoriei: captivantă
materie cu „viață” și numeroase surprize, reușind să
„continue și lege” trecutul cu prezentul „urmărindu-i
fascinat și totuși lucid meandrele cotidiene”. El
intermediază cititorilor și „lumina” din întunecatul Ev
Mediu, influențat de marele medievalist Jacques Le Goff cu
celebra sa Pour un autre Moyen Âge. Același lucru, ne
spune, îl face și în primul său roman Eu și maimuța mea
(1990), unde redă fascinanta luptă a spiritului occidental al
generațiilor tinere, mai ales după anii ’60, cu sistemul
represiv, sintetizată ca „reverie și delir, boală și iubire”.
În capitolul Cărți Antonia Bodea studiază atent
literatura actuală, îmbinând critica de întâmpinare cu cea
cognitiv-interpretativă, reușind să prezinte lectorului
pertinente decriptări ale autorilor și mesajele lor. Îi avem pe
Gabriel Chifu în romanul social-politic Drumul spre Ikaria
cu o seamă de personaje labruyèreiene (Caracterele). În
concentratul eseu Emil Cioran – negativismul sublimat ne
dezvăluie polemicile sale cu Mircea Eliade, Eugen Ionescu
sau Mircea Vulcănescu, se sprijină pe criticile unor distinși
colegi ca Eugen Lovinescu și Eugen Simion, care îl
caracterizează sintetic: „un credincios care caută în fiecare
zi argumente pentru a crede în Dumnezeu”. Adăugând
propriile observații, ea ne oferă un veridic și original portret,
în care ne dezvăluie omul Cioran cu inconsecvențele,
nesiguranțele și contrazicerile sale de-a lungul timpului, dar
care rămâne un strălucit filosof existențialist și cel mai mare
stilist al limbii franceze, în secolul 20. Emoționant e redată
astfel, trecerea de la repugnarea originii balcanice, la

cumpătarea senectuții, când reîncepe să-și iubească patria:
Mon pays / Patria mea (1996).În eseul Epoca Nicolae
Manolescu în Istoria critică a literaturii române autoarea
prezintă importanța principalului critic al epocii comuniste,
sintetizându-i contribuția cu cuvintele lui Sorin
Alexandrescu (Privind înapoi, modernitatea, 1999), care
definește astfel „pătratul de aur” al criticii românești:
„Maiorescu ne apără de demagogie, Lovinescu de
pășunism, Călinescu de naționalism și antisemitism, iar
Manolescu respinge asalturile staliniste și neaoșiste.” Spirit
extrem polemic, Manolescu recunoaște că abordarea sa nu
e estetică, însă nu vede importanța acestui demers pentru
valorizarea literaturii române, capcană care îl va duce la
subiective „introduceri & eliminări” de autori pe baza
relațiilor sale cu respectivii autori. Autoarea evită să
menționeze acest aspect inacceptabil într-o critică obiectivă.
În continuare, Antonia Bodea ne prezintă universul
imaginat, recuperând și onorând și autori mai puțin
cunoscuți. Începe cu două romane de Varujan Vosganian:
Cartea șoaptelor și Statuia comandorului, Tăcerea albastră
de Mariana Moga, ne prezintă Dorian Murgoci ca Poet al
tăcerii, un excurs în lirica lui Aurel Rău: Jocul pietrei și al
culorii în enigma vocabulei, bogăția trăirii la poeta Judith
Hirsch cu Jurnal de balerină și marele actor Anton Tauf:
romanul Paradisul din noi.
Secțiunea a treia, Prelegeri, include reușite și inedite
studii tematice, dintre care menționăm: Creația și religia
din perspectiva poetică a lui Mihai Eminescu, George
Coșbuc – „Sunt suflet din sufletul neamului meu”, Religie
și modernitate, Lumina și umbra în personalitatea umană
identificată în literatura română, Literatura despre
copilărie ca lecție de viață, Problematica familiei în proza
lui Marin Preda, Despre Apocalipsă...
Autoarea Antonia Bodea dovedește un generos
spectru de interese, stăpânește cu siguranță „ustensilele”
criticii aplicate celor mai diverse subiecte și stiluri de
creatori, astfel că „oferă cititorului prilejul descifrării unor
teme și dezbateri de mare importanță în acutalitatea
noastră literară”, remarcă scriitorul Adrian Țion în
prezentarea volumului.
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Cristina Scarlat
Mihaela Gr[dinariu `n Oglind[ pentru spaimele lumii1
POEZIA
Poezia. Precum urcușul. Precum urcușul după
coborâș, după cădere. Cu spaimă, cu speranță, cu sfială.
Sisif ispitind Olimpul, albatros scuturat de valuri, înger
străpuns de ascuțișurile lumii care, din reflex, continuă săși imagineze că zboară. Și zboară!
Poetul? Arcă a lui Noe, partitură care închide în el
toate simfoniile lumii, toate solfegiile lumii și care, după
cum bat vânturile și oscilează furtunile destinului, se
arcuiesc în rime și în rame de poveste, cu lacrimă, cu
strânsoare din dinți, cu descătușare de valuri și de otrăvuri
fine, cu arcuiri de vânt și de curcubeu, cu spaime de fluturi
și urme de omizi, cu pene de înger fluturând în colțul
lacrimii în care a fost înmuiată penița-arcuș.
Înveți ce e poezia cu fiecare respirare. Cum fiecare
strop de ploaie, în cădere, împletind ploaia ca o țesătură de
lacrimi, pare un răspuns.
Luăm azi ca model de manual de poezie în excursul
nostru ultimul volum al Mihaelei Grădinariu, Oglindă
pentru spaimele luminii.
SPAIMELE LUMII ÎN OGLINDĂ
După ce ai citit-o în volumele anterioare și crezi că
poți să îi dibuiești cursul scrisului, Mihaela Grădinariu
(re)vine în ultimul volum cu forțe noi. Pare că rescrie,
concentrat, mult mai dur și mai viforos povestea ființei
ancorată în povestea lumii, încercând să-i așeze rosturile,
să i le înțeleagă, punându-se sau, mai bine spus, pipăinduse cu penița lacrimii și a sângelui și a rădăcinii în tabloul
cu rame nesfârșite al lumii.
Fir de nisip răzvrătit alchimic în pustiul de nisip
călcat de timp și de ispite, poeta din Oglindă încearcă să
transpună într-o altă ramă, răsturnată, contorsionată,
înțelesurilor firești, răsturnatele și căzutele și întoarsele
lumii, traducându-le în oglindă: „Crăciun descolindat întro plânsoare / Neterminată apă de izvoare, // O stea cu
coada putredă, lălâie, / Un Betleem pierdut în bătălie, / (...)
Interogații alergând naive, / La judecată: gândurihieroglife, // Din loc în loc, doar țipete-lăcuste / Din trupul
fără noimă dau să guste, // Și dansuri împietrite, pași pe
boltă, / Fulgi de cenușă, timpului escortă, // Toți îngerii
dormind într-o mirare, // Crăciun descolindat în
depărtare...” (cap. III, p. 50).
Față de volumul anterior, Urechea lui Malhus1, pare
că sevele care hrăneau rădăcinile, lacrimile, sângele,
cerneala autoarei au prins puteri noi, din și mai adânc, și
un curaj și mai intens al rostirii. Rădăcinile, cu timpul, sau maturat, și-au ascuțit esențele, s-au fixat mai adânc,
crescând în mai adânc. Parcă asistăm la o despletire de
blesteme, o deșirare de hărți astrale atinse de mic-lumesc
1

și o rescriere a acestora, răsturnat, adânc, vibrant, dureros.
Alchimic. O încrâncenare a spuselor ca o împletire a
mâinilor cu rădăcinile adânci, învârtoșate, ale esențelor din
abisurile ființei, pipăite, usturate în lacrimă și în cuvânt,
altoite pe ființa lumii, pe esențele nevăzute. Pare că în
oglinda lumii trăirile autoarei împletesc în dansuri zigurate
perdele scuturate de cer. Totul pare inversul totului:
„Noaptea, ne trezim lupi aurii, fără casă. / Orașul se
zbenguie pe spinări de jivină. / Din vitrine se revarsă o
tăcere sticloasă, / Manechinele râd și scriu invitații la cină.
/ Hau-hau e singurul cuvânt ce-l mai știm, / Buzele noastre
înghit statui și tramvaie. / Ninge peste noi cu roluri de mim,
/ Luna potcoava plesnită cu greu și-o îndoaie. / O haită de
blocuri traversează strada pustie. / Oamenii dorm pe rafturi,
sub etichete. / Creștem mereu, și mereu foamea ne-nvie, /
Lazări uitați în peșteri citadine, cochete... ” (cap. IV, p. 63).
S-au inversat reperele de receptare, simțurile, ele însele
răzvrătite, scoase din potrivire, se ascut și reacționează
diform, în acord cu cutumele și oglinda lumii veacului pe
care îl respirăm. Orașul „se zbenguie”, manechinele „râd

Mihaela Grădinariu, Urechea lui Malhus, Editura Timpul, Iași, 2017.
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și scriu”, buzele „înghit statui și tramvaie”, peșterile sunt
„citadine, cochete”. Dictate de timpurile din Timp,
reflexele în oglindă, deși răsturnate față de ceea ar (mai)
trebui să fie, oglindesc ceea ce este: căzutele și întoarsele
lumii din matca ancestrală, firească, originară. Modelarea
într-o plastilină strălucitoare, ruptă de esențe, a lutului
primordial, mestecat în alfabetul ființării originare, ne-a
îndevenit marionetele / manechinele care „râd și scriu
invitații”, oameni „sub etichete”.

miazănoapte...” (cap. I, p. 16). Sau: „(...) Carne din carne,
mască peste mască. / Mânzul cu stea în frunte-o să mă
pască / Acolo, pe hotarul dintre solzi. / Și plouă / Într-o
limbă uitată. Din două în două, / Zilele-și pierd aripile de
ceară. / Doi șerpi albii, rău înhămați la plug, mă ară, / Răsar
în urmă simfonii betege. (...)” („Ne cresc pe chip albastre
obrăzare”, cap. V, p. 75).

TEXT ÎN TEXTE

Nu ai cum să nu ieși din poezia Mihaelei Grădinariu
altfel decât scuturat, ca după o co-spovedanie. Pare că
autoarea, exersând spovedania ca o exorcizare amară,
conștientă, durută, ne ia părtași și ne dezbracă, nouă înșine,
dedesubturi de care nu aveam habar că există, și ne regăsim
și noi acolo, în penița care scrijelește în coaja și-n sângele
timpului și rup coaja, lăsând să țâșnească sânge nou,
proaspăt, tânăr, de sub straturile de timp: „(...) Numai trup
peste trup, cap și pajură topite-n țărână, / Soarele va să
nască din nou un alt soare. / Ne-acoperim cu placenta.
Rămâne pe-afară o mână, / Croind din lumină o haină prea
mare.” („Trupul meu e o bucată de cuvânt, decupată
aiurea”, cap. II, p. 40).
Mihaela Grădinariu ne servește un fel de poezie
miriapod, o creatură fantastă pe care, de oriunde ai încerca
să o cuprinzi, de pe după zorile zilei, de pe după colțul
bisericii, de pe după vrăjile și blestemele timpurilor din
Timp, de pe după arhetipuri și esențe ancestrale, miriapodul
se lasă dezbrăcat de sens și se dezvăluie în spaime de
lumină pe care oglinda lumii le cuprinde într-un tablou
original.

POEZIA MIRIAPOD

Titlurile celor șase capitole în care e structurat
materialul poetic din volum (con)centrează masiv, (ca) întrun alt text, esența acestuia: „I. Cuvântul, vită de povară”,
„II. Canon și ispită”, „III. Colind păgân”, „IV. Poeme cu
tunică și fireturi”, „V. Șarpe orb”, „VI. Povestea-singura
mea viață”, trasând traiectoriile de parcurs liric.
„Dumnezeu se copilărește din nou” în textele
Mihaelei Grădinariu. Amar. „Ariciu-nfige țepii între noi,
/Adam și Eva – aruncă-n sus cu mere, / Din pântece de chit
coboară ploi / Însămânțând gorgone și himere, // (...) Jivine
calde-mpung cu botul plin / De vorbe nenăscute și jilave, /
Potirul netocmit și gol închin / La tetrapodul sterpelor
silabe (...)” (cap. V, p. 73).
E o joacă amară în tot ce scrie Mihaela Grădinariu,
dar nu o provocare prin joacă. O reflectare – de fapt,
traducere – în oglindă, într-un limbaj care împletește în
spovedania –în - fața - lumii sensuri –de - când-lumea dar
în fireturi noi, în cămăși de cuvinte forțate să crească în
urzeală nouă de timpurile răsturnate în / din Timp: „(…)
Ne dezvelim de numele stingher, / Rămânem goi în gerul
din fântână, / Și adunăm cuvintele din cer ?Tăindu-ne cu
verbele la mână (...) / Iar noi, desculți, păzim mereu cu sârg
/ Colecții infinite de milenii, / Din când în când mai
coborâm la târg / Și vindem rumeneală pentru denii (...)”
(„Îmbătrânește noaptea-n jurul meu”, cap. II, p. 41).

DREPT URMARE:
Nu vă pot decât invita să dezbrăcați voalurile
miriapodului, cuminecându-vă într-o co-spovedanie altfel.

POEZIA CATHARSIS
Pare dificil s-o deslușești pe poeta Mihaela
Grădinariu în oglinda versurilor sale. E, fără îndoială, însă,
în tot ce spune, cu nerv, cu zvâc, cu lacrimă, cu sare, cu
sânge, cu cerneală, o spovedanie. Alchimică. Codată întrun eșafodaj la vedere, un Gaudi de figuri care ascunde
mausolee și biserici și spaime și joacă amară. E o
spovedanie prin care autoarea încearcă, închisă în canavaua
lumii în care se află, s-o prindă în cuvinte pentru a o
descânta și exorciza, dar nu pentru a o schimba, pe ea,
lumea, ci pentru a o arăta în oglindă așa cum o simte,
distorsionat, împletită în sânge și-n lacrimă, ca un șarpebalaur și pentru a-și justifica, astfel, „poziția” în răsturnările
lumii. În spaimele pictate/ spovedite în oglindă.
Pare că autoarea cu o mână scrie, cu cealaltă
pictează, scoțându-ne în fața ochilor constructe imaginare
de o tulburătoare originalitate. Pare că verb și culoare se
amestecă în litania spovedaniei în văz - auzul lumii, întrun ritual absolut nou, remixând esențe, dezbrăcându-le de
coaja cotidianului, arătându-le, doar, în oglinda propriilor
trăiri, răsturnat, într-un spectacol inedit. „Doar răni pe cer,
scuipând cuvinte roșii, / Un soare moale, ca un sân cu lapte,
/ Portrete-n sepia: un gard, botgroșii, / Păpuși de cârpă, albă
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Denisa Cr[ciun
Paraclis de nuntă
Hora nu s-a mai întins
ba dimpotrivă se făcea mică
tot mai mică
până când într-o ghindă
ar fi putut intra
masa cu bucatele
și ea din ce în ce mai mică devenea
cât o aripă de furnică
Apărătoare Doamnă nu lăsa
cerul să se surpă pe pământ
sufletele ni-s de-abia îmbobocite
că din Tine se înstelează iarba
din Tine soarele se-aprinde
și tot cu voia Ta se stinge în mâinile Tale
stă viața noastră
Binecuvintează mărită Doamnă
nu cu lumina icoanelor -prea ne orbeșteci cu privirea ce ne-o dăruim unul altuia
și-ndepărtează de la noi paharul acesta
de apă în sânge preschimbată

că noi
la fel ca și speranța
în țărână nu ne putem întoarce
noi fiii Lânii luminoase
nezdrobiți de moarte
până când
oare până când
vom dăinui

Vistiernicul
Gedeon e cel dintâi ce te-a văzut
Lână strălucind de rouă
Ghedeon închide ochii și te visează
Mlădiță ruptă din soare și din lună

Somnul

Și foame și sete îți este
în strâmtul tău mormânt
nici o poamă dulce
nici un sfânt izvor nu-s să le alunge
ar putea doar Ghideon
pe aripi de gând să călătorească
dincolo de ocheanul nopții
parcă mai lungă și mai rece ca oricând

Unii zic
că somnul e un pește
un năzdrăvan pește de aur –dacă vrețiși ce fericit este
cel ce fără veste în merejele lui s-a prins
în mrejele lui de sirenă
cu toți solzii din adânc te-mpodobește
iar ție nici prin gând nu-ți trece
că totul e doar o poveste
în care tu
nu ești nu ai fost nu vei fi fost
decât:

Dar iată zăpada se topește și peste groapa ta
în sfârșit acum să bei poți să te ridici
cu tot cu stâlp și cruce la cer
Ușă cerească cel dintâi tot Ghedeon
Te va vedea închizând ochii
ca un bun vistiernic al zilelor noastre
câte se adaugă și câte se scad
nu ne va spune

Piatră visătoare
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Fluturii nu bat din picior
Fluturii nu bat din picior
ți-a ajuns până la os liniștea tăioasă
în veșmânt de derviș rotitor să te odihnești
nu te lasă aripile lor
au rădăcini de aer ca omul
în zilele cele dintâi ale facerii
lampă și mireasă îți fu calea lactee
încă de la început
te-ai pregătit să respiri ca o piatră
pe baltă aruncată
din scalda ta în vise ai făcut o artă
din trupul tău –aflu de la păsăripe săturate se înfruptă acum stele
din craniul cu ochi limpezit
Însuși Cuvântul vine să se-adape
Fluturii nu bat din picior
asta o știe orice muritor
tot ce bate din aripi pe pământ
ar trebui să fie ca inima ta
ce-ngrașă acea glie solară
de caii sfântului ilie
arată dinspre dinăuntru înspre în afară

Ai grijă ce îți dorești...
Animal fantasmagoric în fața noastră stai
dă-ne inima hai dă-ne inima ta
să hrănim cu ea mulțimile înfometate
de cuvinte nu vom mai avea în rărunchi ori în măduva oaselor
ca ierburile rele vom năpădi pământul
înainte să te faci una cu luna te rugăm
lasă-ne inima inorogule lasă-ne-o nouă
la temelia lumii s-o zidim
mai aproape de cer vrem să fim
și de lumina celorlate lumi
Tu pari să nu înțelegi
tot dai din cap nedumerit ne privești
și-ntr-un final cu arșița ochiului posomorât
nisipul din clepsidră-l închegi
apele încremenesc în fântâni
nemișcătoare-s toate
nici un freamăt nici un zbor
doar o pasăre în zori –pesemne cuprinsă de milăcântă de zor la viață să ne readucă
pe noi și lumea noastră adormită
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:tefan Damian
Poeme f[r[ titlu
1.
Când semnele de întrebare rămân ca nişte muşte urcate
rămânem cu descumpănirea pe degete.
Ne–am obişnuit să le numărăm. Pe cine?
Aţi putea răspunde: degetele
neîmplinirile
bucuriile
aşteptările
evenimentele. Şi multe
altele. Atâtea încât dacă se întâmplă
să aţipim am putea visa filosofi din vechime
profeţi sau arătări ale văzduhului. Vorbind
ori doar ridicând mâinile înspre ceea ce nu–i.
S–ar arăta cu capul în neguri să vadă
cum se sfărâmă o lume
în care moartea se întinde ca o cărare–n zăpadă. Sau
ar visa. Noi
ca şi ei. Ar fi mai simplu: s–ar
aştepta respiraţia întretăiată
de începutul de seceră al Lumii.

ca nişte borne de drum ori statui cum vreţi.
Binevoieşte să fluture mâna
o aripă fără os. Încă ademeneşte
ca tot ceea ce nu se poate atinge.
Simte că este
cu tine miere şi picură venin
cu bucuria celui ce a descoperit
călcâiul care trădează.

2.

4.

Chiar dacă nu o mai cântă îndrăgostiţii
pătimaşi pe tot ce se mişcă
Luna atârnă ca o limbă de câine
arsă de câte suspine i–a fost dat să audă.
Sunt printre cei
ce se uită la ea
cu ură ca la o iubire ce încă mai ustură.
Cred c–ar putea să îşi ţină
respiraţia ei ticăloasă
să lase în pace mările şi oceanele
în pat pe cei ce umblă pe acoperişuri
cu ochii închişi. Şi câinii
ce urlă când e încă sticloasă.
E o boală zici „Cine îţi dă voie să fii urâcios
cu ea?” În curând
vom face pe ea un depozit pentru gunoaiele
care ne înconjoară cu braţele lor
îndrăgostite.

O alunecare neaşteptată
a privirii nostalgice de viitor
spre zgomotul de geamuri lovite cu piatra.
Îi vezi schijele
frânturi ale zilelor nopţilor rămase dincolo de uşă.
Te oglindeşti în ele
în întuneric uneori
îl respiri şi devii zbatere: nasc întrebări
răspunsurile întârzie
ca vacanţa de vară pentru şcolari.
Eşti nu eşti întuneric?
Poate ţi–a rămas numai forma
contopită cu lucrurile. O prelungire a lor.
Chiar şi aşa
întinzi mâna
Doamne
apără–mi singurătatea din sânge.
5.

3.

Mereu îndoielnică ziua
un ştergar pe o masă la care stă
o umbră lipită de alta. Se trăieşte
îngheţată o viaţă. Pare
că ar striga pereţii ciuntiţi de hărţile
mucegaiului. Ca o ţară
din care mereu lipseşte câte ceva. Rămas

Cu ochii închişi te vede nu–i aşa
mai aproape când te pregăteşti
de plecare rămas
în urmă continuă mersul
lui şi al vremii se rostogoleşte se opinteşte ar vrea
să se oprească îl împinge
povara celor lăsaţi
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între străini. Nu e timp
pentru. Mereu
sunt altele de făcut. De tăcut.
Până şi umbrele
sunt dispersate de vânt
când uşa rânjeşte cu dinţii ei al naibii
de albi. Şi când amintirile
tot mai rare se sprijină una de alta
pe harta cu un popor îngropat
la marginile lui de istorie.
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8.
O dată fixă. O oră exactă. Anul
da anul e o piatră pe inimă un glonţ de alamă.
Trece se întoarce loveşte. Doare
orice întoarcere. Şi amintirea
e răsucită ca un sfredel
în creier. Îi văd cum îi ridică
din mijlocul străzii
au aripile morţii îi împing
pe trotuar, Din ei se înalţă
moartea sau viaţa depinde
cum privim lucrurile. Sunt de acum înainte
oştenii de bronz ai împăratului
fără de început şi sfârşit.

6.
Fumul ridica dimineaţa pe altarele soarelui.
Era o cupolă
ca părul unui copil abia sculat din somn.
Striveai orizontul
sub pleoapele sub care se aşezau amintirile
bucată cu bucată. Păreau nişte cărămizi. Se construia
o clădire
pentru chiriaşi neştiuţi. Neştiutori
în care parte să o apuce. „Spre dreapta!”
strigau tinerii şi se îndreptau înspre locul
unde li se părea că e dreapta. „Spre stânga!”
răspundeau moale adulţii atinşi de o rază rece
în care ar fi vrut să aprindă un foc
ce încă mai mocnea sub cenuşă.
Dar nu dădea flacără.
Şi tu adunai bucăţi de vorbe
te bucurai
că la ceasurile trei şi douăzeci şi unu
în douăzeci şi unu decembre anul nu mai contează
ai trecut printre urmele lăsate de gloanţe
şi te–ai afundat în patru labe
la Fetiţele odinioară vieneze.

9.
Urechile prind şuierul şerpilor
semn că ceva încă se mişcă
şi ajunge până la ele. Au perceput chiar şi glasurile
imaginare
ale celor ce nu cred
în copiile degenerate ale unor copii
ale vuietelor ce pot să măture
să înlăture cum vor să facă şi ei
cu cei ce le–au stat înainte.
Dar urechile nu mai transmit mesajul spre creier.
Au renunţat
să mai spere că cineva
le–ar da ascultare. Sunt întoarse
numai şi numai spre lumea
unui timp deja putrezit. Poate
îngrăşământ biologic pentru viitorii cultivatori
lipsiţi de trecut.
10.

7.

Rămâneai închisă în imaginea ovală
nu puteai scăpa deşi era soare
şi voiai să iei lumea în picioare.
Asta
ţi–a fost dat să suferi nesuferită de multe
iubită de mulţi
pe ecranul de pe care nu poţi să pleci:
eşti o fotografie
ca morţii înţepeniţi pe cruce
zâmbitori în haine de sărbătoare:
parcă nu ar fi cunoscut munca suferinţele
zilnic zile mai lungi decât numărul
ordonat al orelor. Nu poţi părăsi imaginea tot mai ştearsă
ca o zi de toamnă spre iarnă. Acolo
ţi–e locul să fii
când nu eşti.

Sunt tot mai străin în oraş: ca o prună rămasă pe ram
la capătul toamnei. Mă uit
pe unde–am trecut şi nu mă mai regăsesc
în vitrine şi în clădiri. Umbra mi–a fost înghiţită
de–o altă lume
ce prinde contur: pare o înşiruire
de cariatide zâmbind de sub măşti.
Numai ochii lor sunt întorşi spre un viitor
fără amintiri. Trecutul
s–a şters de pe ecranele minţii
de singura mână ce ştie s–o facă
şi ucide blând trecut şi prezent. Deodată
religia viitorului
rămâne ca o eşarfă multicoloră
vânturată
pentru gurile căscate sub măşti.
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Nicoleta-Cristina Scarlat
Resturi
AZI
vineri, 16 aprilie 2021, Iași
îmi culc pâinea inimii pe cruce pe-un gând așteptând soare fulgul zilei de mâine cu parfum și răcoare mă ademenesc
cu mâine cu stele cu soare și trec prin fiecare clipă ca prin gard așteptând

SCRIPTOR (poem hibrid)
luni, 19 aprilie 2021, Iași
scrijelesc cu unghia ca în brânză diafragmele gândurilor încercând să le dezbrac de coaja lor năucă îmi duc
visul pe ducă îl poartă-ntr-o barcă marsupiu spre ieri spre nicăieri clătinând doar tăceri
scrijelesc cu acul tăcerii doar ierii încercând să scurm miez doar din vânt ca din pământ dar doar viermii
tăcerii din palme de ieri mulți ieri împletesc dezmierdările verii
pe volutele serii doar fluturi negri de noapte ca noaptea se flutură pe genele respirării
AȘ FI VRUT
joi, 21 aprilie 2021, Iași
aș fi vrut să renunț și la mersul pe sârmă după ce am renunțat la mersul de mână la greieri la fluturi la licurici și am
lăsat să mă invadeze aricii taifunul melcii piticii ca să mă întorc la mersul de mână la greieri la fluturi la licurici

ABANDON
joi, 7 ianuarie 2021, Iași
treci printre oameni ca și când ți-ai fi lăsat toate vagoanele visului în depou mergi din instinct din reflex îți plimbi
lupii sau ei te plimbă pe tine abandon tu nu ești tu tu ești ei caleașca lupilor tăi în sincron asincron cu semenii tăi
trăgând de ei cu hățurile vântului

MĂ SIMT NĂSCÂNDU-MĂ
duminică, 24 ianuarie 2021, Iași
mă simt născându-mă alunecând din placentă din pântecele gândului tău evadez născându-mă evadând din gândul tău
în care m-am copt am dat în pârg am dat pe de lături m-am ars am evadat târziu am ieșit din nou în lumină crud caut
alt trup de gând cu aerisire solară nu cu respirație precară cu asfixii blocate pe repeat am evadat m-am născut am
alunecat din gândul tău am căzut în lume din tine fără tine respirând infinit

MI TE-AM PROMIS
sâmbătă, 6 februarie 2021, Iași
mi te-am promis fără să știu că îmi ești interzis fără să știu că bolgiile tale au lanțuri de stele și stelele tale nu pot fi și
stelele mele decât în vis mi te-am interzis după ce mi te-am promis
(Resturi, vol. în pregătire)
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Aurelian Sârbu
Endymion
când mă voi poticni la ultimul pas
ia-mă de mână
zeiță smeadă
toarnă-mi în cupă nemurire
așterne-mi neantul în căușul palmelor
acoperă-mă cu abundența noptatică a părului tău
dezleagă-mi taina luminii nevăzute
învelită în hlamidă celestă
priveghează-mi pasul
de va fi să mă aleg printre cei dintâi în cuvânt
cunoaște-mă și numește-mă
strigăt pârjolit
mă pierd căzut în rugină ─
străvechiul tău vânător de himere

Faun
mâinile mi se dezmiardă
până la extaz
pe linia domoală și unduitoare
a trupului tău ca abanosul
întrezărit aromat în noapte
o clipă

Apoteoză

în brațele tale
mi se revelează cu uimire
inocența pasiunii

m-am ivit la ora când la răspântii
sub cupola zeilor mutilați
totul devine asediu

într-o bălaie zi de toamnă
mă devorează nestrunită
moliciunea privirii
și suprema ta tandrețe

mi-a rămas să ridic storurile la ferestre
să intre noaptea în odaie ─
solemnitate gravă și timidă
în care mă succed
ca valurile în surdină

în afara plăcerii totul e zădărnicie anapoda

Himeră

semințele fructului nepârguit n-au rodit
după o toamnă nesigură și vagă

s-au stins fanteziile ritualice dintre noi
drumul de la unul la altul

am pierdut sensul divinului în mine ─
stupida vanitate într-o teroare sacră
mi-a prăbușit fețele armoniei
cum n-am sedus istoria
la solstițiul neprielnic al zilelor mele
nu orice fericire e o capodoperă

mă simt ciung și olog și mut
să-mi fi fost tu un joc de linii mlădioase
desfătare a inimii mele neîndestulate ?
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Portret în oglinzi deformate
într-o lume ostilă
fără glorie olimpiană
nu-mi voi părăsi tăcerile solemne
dincolo de primejdioase capricii
stau stupefiat
mie confident cu franchețe ─
imperceptibilele mele erori
după ce m-am oferit pradă
timpului devastator
la curmeziș de cuvinte
în tonul înserării
las cu eleganță regală
aclamațiile delirante
și locurile deocheate
zeflemiștilor de tavernă
pofticioși de desfrâu

Stare confuză
nu aparțin niciunui loc anume
pândit de iarna trupului
în ultimul cantonament de nomad
abandonat doliului propriu
în jur
fără stavilă și chibzuință
totul e tranzacție
și turbulentă trândăvie ─
cu monede calpe se cântărește
eternitatea lumii
în veacul acesta nesăbuit
mișună pântecoși indolenți
și voci fluierătoare
și fericiri sufocante
și sentimente deghizate
zidurile nu mai păstrează
căldura ziditorului
pretutindeni domnește zeitatea cărnii
și deliciul anecdotelor de mahala
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Ioan Nistor
Un cerc ars…
câtă sfințenie avea sărutul tău
cu buzele arse de dude albastre
care mi-au scris un cerc pe obraz
în jocul ocrotit de o lege nescrisă
dar ce să fac eu acum cu aceste amintiri
care coboară de departe
poposind pe dealul cu iezi obraznici,
unde odată creștea mătrăguna, păgâna,
iar descântătoarele dezgropau drumul iubitului
în Oracolul scris pe un caiet răsfirat
ascuns de ochii băieților dintr-a treia
îmi pomeneai numele cu litere caligrafice printre
versuri sincere
dar nu s-a ales nimic de filele lui
ce drum neînceput lăcrima așteptând,
ce probă a patrufoiului
ce aripi planau peste labirintul nedeslușit?

nimic nu le mișcă, nici vântul nu le mai alungă
dintr-o parte în alta

cercul buzelor tale a rămas și mai arde
ca o scoică sidefie în meandrele versului
dar întrebările unde ești?, ce mai faci? nu ajung

rămân lipite acolo
ca un ornament de toamnă
dăruindu-și lumina firavă
toată iarna

Te privesc
Cuminecare

te privesc la fel ca altădată
când clocotea sângele, o, ce dans clocotitor!

val silențios de flori albe –
copiii vin în fața altarului
să se cuminece

acum
pacea adâncurilor
tăcerea zidurilor de cetate cucerite cu jertfe
și palmele arse

măreți în tăcere
cei mai mici pe trepte de piatră un stol de porumbei în Piața San Marco
o scântă de trecut
o zariște a viitorului

dar știu că, dacă mă tai la un deget, toți nervii
se clatină și ambele mâini mă dor

grijulii ascultă îndemnurile
să primeacă pe rând grijania,
să nu se risipească o picătură

e ușor de înțeles

stau toți în genunchi pe lespezile lustruite de
trecerea bătrânilor de demult
în cea mai curată rugăciune
cu luminițe în ochi precum
sclipirea stelelor ocrotitoare

Frunzele toamnei
toamna, târziu,
când frunzele galbene se lipesc de asfalt
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Mesaj

o rană sunt în care zvâcnește speranță,
flacără încă dreaptă în vânt

e foarte cald, treizeci și cinci și ceva,
soarele mă bate în cap
pălăria mi-am pierdut-o pe podul Someșului
când bătea vântul

toată frumusețea am depănat-o în ochi
împreună cu misterele, cu
seva zorilor de zi
într-un târziu înțeles-am că lumea era un dar,
că, dacă toate au fost, toate vor fi…

Poesis

dar azi trebuie să ajung la tine
și soarele îmi retează picioarele

Pe urmele poemului rebel

dar voi ajunge, voi ajunge
chiar dacă voi sta mai încolo pe o bordură bine lustruită
să notez în telefon un vers

poemul pierdut sau uitat e doar o iluzie
el nu dispare în hău, nu se pierde în folderele memoriei
el se transformă în fantomă care bântuie, care soarbe
sângele surorilor sale

va fi mai adevărat
decât un mesaj

el devine o negație sau un stei înalt
în care se descarcă fulgerele strălucitoare

Ochii femeilor în pandemie

plângi pe urmele lui
când nu mai poți trece
când nu te poți întoarce

era să cred că anul 2020 va arăta ca o
paranteză dreaptă care întemnițează puncte de suspensie,
dar nu e așa,
iată,
am colindat ore în șir prin cetate
și m-am uitat atent la cei întâlniți:
ei bine, declar și pot fi crezut pe cuvânt
că ochii femeilor erau foarte frumoși
ca întotdeauna,
ca niciodată

el s-a șters din memorie, din computer, din viața ta
el nu mai există, însă emite radiații ca un
meteorit care miroase a cer
deasupra locului presupus – flăcări dansând
zdrențuit de caudinele zilei
strălucește precum moneda strecurată luntrașului
poemul pierdut te atrage ca un cântec de sirenă
ca steaua polară ascunsă în nori de zăpadă
ca femeia deșerturilor care se îndepărtează venind

e adevărat că numai ochii li se vedeau,
dar nu, nu e vorba de sugestii, de văl, de hijab,
precum în alte religii
nici de masca adoptată în toate religiile pământului
explicația e alta:
cum să nu fie frumoși
când
mă sobeau cu ochii,
ne sorbeau cu ochii

pe când, risipitor fără leac,
mai strângi la piept poemul de suflet
pierdut în circumstanțe misterioase –
cel mai frumos
cel mai adevărat –
poemul pierdut în prăpastia de la marginea
paginii albe

da, acum vedem mai bine ca niciodată!
da, pandemia a revoluționat idealul de frumusețe
femeile sunt foarte frumoase, fără îndoială
și vocea lor este încântătoare dar nu e vorba de asta,
e altceva, cum să spun,
frumusețea lor se concentează în ochi și ochii ei întrețin realitatea
adică viața de pe pământ

Ecou
calcă grijulie prin spuma
valului
și ascultă-i ghiersul firav
acolo e și glasul întors
al așteptării mele
acolo e chemarea mea trimisă
depărtării
să te apropie

Unghi drept
caut veghea supremă din ruga de seară adiere de cer, felie de pământ…
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Apartenență
știu de unde vin, știu unde merg
nu cunosc drumul, poate e drept,
poate e plin de capcane
nu știu ce furtuni vor veni, ce foc nimicitor
mă așteaptă
singurătatea nu doare
când respiră amintiri
Doamne, doar mâna Ta să rămână pe capul meu
ca un semn albastru al cerului,
un semn că voi face parte din lumina Ta

La marginea satului
Nu mai știu ce căutam acolo, rătăcitor printre
amintirile satului
i-am întrebat pe cei doi gropari osteniți care
terminaseră lucrul și așteptau mortul
adus pe brațe ca-n vremuri vechi
se odihneau pe movila de pământ scos
din adâncuri:
argilă tare, galbenă, alburie
își ascundeau mâinile murdare de pământ
sorbind cu poftă din vinul adus pentru ei
să prindă puteri
glumeau verificând tăria funiilor
și așezau la îndemână cele două lopeți
am ajuns acolo din curiozitate, să văd cum arată
o groapă nouă, un sarcofag de lut cald
știam că va fi astupată îndată
și m-am grăbit să caut în straturile netulburate
urmele unui mormânt vechi, monede,
ținte de alamă de la armura unui călăreț,
poate pintenii unui flăcău fulgerat de cuțit…
era o groapă goală, rană deschisă
în intervalul scurt până la sosirea cortegiului
atingeam pereții cu ochii dilatați și alungam un gând
lângă adăpostul încălzit de vălul bocetelor
călător străin eram și mă îndemnam la drum
dar gândurile șovăitoare se rostogoleau cu pământul
și umbra frântă mi se deșira peste pereții răbdători
un fir nevăzut o ținea în loc
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Gheorghe Glodeanu
Povestea amazoanelor
cu succes cele două vocații. Dacă într-o primă etapă
studiul operelor acestora are un efect inhibator, după
definitivarea mai multor proiecte, autoarea se întoarce
asupra subiectului, descoperind o întreagă galerie de
femei voluntare, care nu s-au mulțumit cu rolul pe care
i l-a hărăzit societatea timpului. Copleșită de admirație
în fața acestui tablou eroic, Adriana Babeți decide să
realizeze un alt catalog, dominat de femeile războinice
prezente în cărți. De aici ideea de a reconstitui povestea
amazoanelor. Mai întâi, autoarea analizează
semnificațiile conceptului de „amazoană” și, din
explicațiile savanților, înțelege cum s-a ajuns la
legendele privind sânul sau sânii lor amputați, felul în
care ele trăiau și de ce refuzau să își alăptează copiii. Din
epitetele care le-au fost adresate, observă că, uneori,
acestea le erau potrivnice bărbaților, alteori fiind egale
cu ei. Discutând originea femeilor bătăioase, Adriana
Babeți menționează că acestea se trag din Ares, zeul
războiului. În mod paradoxal, lucrurile devin mai neclare
atunci când se cercetează ascendența lor maternă. După
ce investighează maniera în care au apărut amazoanele,
exegeta urmărește cum sunt reflectate ele în operele
poeților și ale istoricilor din vechime. Urmează o
cercetare amănunțită a Amazonlandiei, adică a
ținuturilor unde se credea că au trăit aceste femei
înzestrate cu puteri excepționale. Este vorba de un ținut
extrem de vast, ce se întinde din Libia până în Sciția și
din nordul Turciei până în Caucaz. În acest topos cu
rezonanțe mitice, realul se împletește cu imaginarul.
Adriana Babeți observă că grecii le plasau pe amazoane
în rândul barbarilor, adică dincolo de hotarele lumii lor
civilizate.
Saga femeilor războinice continuă cu relevarea
îndeletnicirilor acestora. Pe de o parte ele purtau
numeroasele războaie, pe de alta ridicau orașe și temple.
În viziunea bărbaților, amazoanele doreau să distrugă
ordinea existentă a lumii, o lume dominată de războinici,
în care femeile jucau doar un rol secundar. O întrebare
esențială vizează ura aprigă a acestora împotriva
bărbaților, pornirea de a-i înfrunta, de a-și ucide sau de
a-și umili prizonierii. De aici și o maternitate ciudată,
bărbații având doar funcția de a contribui la
supraviețuirea speciei. Pagini interesante reconstituie
viața amoroasă specială a femeilor-războinice.
După ce își expune strategia de lucru, Adriana
Babeți atacă subiectul în mod frontal, la fel ca într-un
tratat privind arta războiului. Cartea este foarte bine
documentată, alcătuind un interesant voiaj inițiatic în
mitologie și livresc, ideile exprimate fiind ilustrate prin
bogate trimiteri la exemple celebre din operele literare.
Adriana Babeți știe să câștige atenția cititorilor atât prin
documentarea migăloasă pe care o întreprinde, cât și prin

Potrivit Dicționarului de mitologie greacă și
romană al lui Pierre Grimal, „amazoanele erau un popor
de femei, descinzând din zeul războiului, Ares, și din
Nimfa Harmonia”. Ele erau celebre prin faptul că se
guvernau singure, fără ajutorul bărbaților. Drept
consecință, în fruntea lor nu se găsea un rege, ci o regină.
După unii, regatul lor era situat în Nord, la poalele
Munților Caucaz. După alții, ele trăiau în Tracia sau în
Sciția meridională, pe câmpiile de pe malul stâng al
Dunării. Nu acceptau prezența bărbaților decât în calitate
de sclavi. Pentru a-și perpetua neamul, amazoanele se
uneau cu străinii, dar nu păstrau decât copiii de sex
feminin. Acestora li se extirpa un sân pentru a putea trage
mai ușor cu arcul și pentru a facilita mânuirea lăncii. De
altfel, acest obicei explică numele lor. Legendele
povestesc luptele celebre la care au participat
amazoanele. Cum principalele lor ocupații erau
vânătoarea și războiul, zeița lor preferată era Artemis,
fiica lui Zeus și a lui Leto și sora geamănă a lui Apollo.
Amazoanelor li se atribuie fondarea cetății Efes și
construirea marelui templu al zeiței Artemis, una din cele
mai respectate divinități ale Greciei Antice.
De legendele legate de aceste femei războinice se
ocupă pe larg Adriana Babeți în lucrarea intitulată
Amazoanele. O poveste (Editura Polirom, Iași, 2013). În
loc de Introducere, cartea se deschide cu o Îmbărbătare
necesară având în vedere complexitatea subiectului
abordat. Dezvăluindu-și strategia de lucru, Adriana
Babeți reconstituie lunga poveste a apariției cărții, o
poveste care s-a prelungit timp de treizeci de ani, adică
mai mult decât războiul troian și întoarcerea lui Ulise pe
meleagurile sale natale. Solicitată să scrie un studiu
despre fortărețe pentru revista „Secolul 20”, exegeta se
pune pe treabă și începe cu Iliada lui Homer. Lectura
atentă o face să rețină prețuirea bardului antichității
pentru acele personaje care îmbinau vitejia războinicului
cu înțeleapta și chibzuita mânuire a cuvintelor. Nu
întâmplător, rolul decisiv în cucerirea Troiei nu l-a jucat
Ahile, cel mai viteaz dintre ahei, ci Ulise, cel care
împletea curajul cu inteligența. Descifrând rolul armelor
și al literelor în Antichitate, Adriana Babeți descoperă
rolul ingrat al femeii într-o lume a eroilor. Acestora le
erau interzise faptele războinice, existența lor reducânduse la bucătărie, tors și creșterea copiilor. Urmărind
raporturile dintre meseria strategului și cea a rapsodului,
exegeta comentează dialogul Ion al lui Platon. De aici
reține concluzia lui Socrate potrivit căruia, spre
deosebire de strateg, poetul și rapsodul nu stăpânesc un
meșteșug, ci sunt înzestrați cu un har divin, fiind inspirați
de zei. Pornind de la exemplul oferit de Cervantes,
exegeta începe să studieze operele acelor bărbați care au
strălucit atât pe câmpul de luptă, cât și în scris, împăcând
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remarcabilele sale calități de povestitoare. Dincolo de
informațiile îndeobște cunoscute din mitologie, literatură
și lucrările istoricilor, autoarea are meritul de a aduce
numeroase informații noi, ce tind către exhaustivitate. O
dovedesc cele aproape șapte sute cincizeci de pagini ale
cărții. Ea ne prezintă maniera în care au fost percepute
amazoanele în diferite perioade istorice, din Antichitate
până în secolul XX. Descrieri admirabile prezintă Șocul
romantic, femeile virile din scrierile lui Stendhal și
Balzac, amazoanele decadenților și maniera în care
rescriu prototipul mitic al acestora o serie de adepți ai
dandismului precum Théophile Gautier, Barbey
dʾAurevilly și Villiers de lʾIsle-Adam. Exegeta remarcă
diferența de viziune existentă în maniera în care noile
Diane au fost surprinse de către artiștii plastici și de către
scriitori. O importantă schimbare de viziune aduce
secolul XX, când cele mai multe ipostaze ale luptătoarei
aparțin artei de larg consum. Mai mult decât scriitorii,
cineaștii se dovedesc fascinați de femeile înzestrate cu
puteri supranaturale, de super-eroine, ipostaze
(post)moderne ale amazoanelor de odinioară.
Primul Război Mondial reprezintă un moment de
cotitură, ce produce o neașteptată răsturnare de valori,
impunând o nouă perspectivă asupra emancipării
feminine. Este momentul în care istoria le obligă pe
eroine să preia rolul bărbaților plecați pe front, asigurând
supraviețuirea familiilor. Mai mult, unele dintre noile
amazoane se disting luptând pe front cu arma în mână.
Adriana Babeți observă că, într-o lume fără tați, apare
un model de amazonism modern, iar procesul de
emancipare continuă și după război. Acum se impun în
Franța les garҫonnes, băietanele dezinvolte, femeile
emancipate, ușor masculinizate. Modelul are succes și
se răspândește rapid în lumea întreagă. În esență,
reconstituind povestea amazoanelor, în mod indirect,
Adriana Babeți realizează și o istorie a feminismului.
Exemplele alese se dovedesc remarcabile, exegeta
ilustrându-și ideile prin numeroase trimiteri la literatura
română și universală. De aici un lung șir de femei fatale,
seducătoare sau malefice, în măsură să schimbe sau să
salveze lumea.
Istoricul literar se vede obligat să recunoască
faptul că, după al Doilea Război Mondial, reprezentările
amazoanelor au devenit atât de numeroase și de
diversificate, încât ar putea alcătui subiectul unei lucrări
de sine stătătoare. Sunt comentate diferitele valuri ale
feminismului și sunt trecute în revistă cărțile majore ale
revoltei franceze din 1968. În 1980, Marguerite
Yourcenar devine prima femeie care este acceptată în
Academia Franceză. Adriana Babeți reține prezența pe
scena politică a unor femei de prim rang precum Golda
Meir, Indira Gandhi sau Margaret Thatcher. Chiar dacă
ipostazele feminității agresive s-au înmulțit teribil în
ultima perioadă prin intermediul romanelor populare, al
jocurilor video, al benzilor desenate și al producțiilor
cinematografice, exegeta recunoaște că „imaginea
amazoanei propriu-zise descinsă direct din mit e extrem
de firavă în literatura de calibru estetic mare sau chiar
mediu, stimulată de feminismul postbelic”. Acesta este
motivul pentru care Adriana Babeți se oprește doar la
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acele eroine care îndeplinesc cel puțin trei condiții
majore: „agresivitatea, caracterul dominator în relația cu
bărbații și, cu precădere, abilitatea de a mânui arme”.
Din păcate, în ultimul timp, librăriile și ecranele
cinematografelor au fost inundate de o serie de
(sub)producții ce mizează pe acțiune și care, de dragul
unui succes ieftin de public, recurg la numeroase
concesii estetice. Foarte bine documentată, autoarea se
mișcă cu familiaritate nu numai în sfera literaturii
universale, ci și în aceea a cinematografiei. Nu
întâmplător, Adriana Babeți trece în revistă un mare
număr de filme de acțiune, polițiste sau fantasy, având
în centrul întâmplărilor o serie de femei înzestrate cu o
serie de însușiri ieșite din comun. Ele pot fi considerate
niște variante multiplicate la infinit ale Xenei, celebra
prințesă războinică.
Foarte interesant se dovedește și capitolul despre
„amazoneritul la români”. Autoarea se vede obligată să
recunoască faptul că „incursiunea pe teren autohton nu
a adus capturi importante. Fenomenul se datorează unei
societăți modernizate cu întârziere, ce presupune
păstrarea unui patriarhalism conservator. O asemenea
lume nu putea accepta decât cu dificultate imaginea unei
femei emancipate și dominatoare. După ce trece în
revistă fondul mitologic autohton, exegeta dorește să
demonstreze valabilitatea afirmației că, „atunci când
sunt silite să-și probeze vitejia, femeile nu se lasă mai
prejos decât bărbații”. După o documentată incursiune
în lumea basmelor, se trece la literatura cultă. Din păcate,
autoarea se vede obligată să recunoască faptul că
„imaginea amazoanei în literatura cultă românească e
târzie, rară, destul de firavă estetic și, oricum, mult
stilizată”. Până și termenul amazoană s-a impus tardiv,
în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind utilizat
pentru prima oară în scrierile lui Dimitrie Cantemir. Mult
mai târziu apare într-o operă beletristică. Mai exact, în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, în romanul Manoil
al lui D. Bolintineanu din 1855. Fapt cert, Adriana
Babeți găsește cu dificultate ceva demn de semnalat întrun tratat de amazonologie. Chiar dacă ia în ajutor
Alfabetul doamnelor al Ioanei Pârvulescu, autoarea nu
găsește nimic de reținut pentru un inventar
amazonologic. Aceasta cu atât mai mult cu cât femeile
autoritare precum Mara sau Vitoria Lipan nu îndeplinesc
condițiile necesare pentru a fi înregimentate într-un tratat
consacrat amazoanelor. Din păcate, femeile războinice
lipsesc, dar nu și cele agresive, teoretizate încă de
Eminescu în scrierile sale în proză. În locul războiului,
doamnele noastre aleg jocul dintre sexe, așa cum
procedează Dania lui Anton Holban, de care se
îndrăgostesc nu mai puțin de trei scriitori în același timp,
fiecare dedicându-i câte un roman.
După modelul amazoanelor, autoarea recunoaște
faptul că își concepe investigația ca pe o cucerire. De
aici numeroșii termeni militari, utilizați și de
reprezentanții avangardei interbelice. Tot în felul acesta
se explică și titlurile capitolelor: Atac, Contraatac,
Încercuire, Asalt, Paradă, Retragere. Asemenea lui
Eugen Ionescu atunci când circumscrie conceptul de
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Cum se explică această dușmănie? Ce le-a determinat să
făurească o lume pe dos? Sunt întrebări firești, la care
nu primim un răspuns prea clar. Rămâne șocant faptul
că aceste femei voluntare au creat o lume caracterizată
prin sadism și inversarea rolurilor sexuale. Se pare că
viitori bărbați, fiii amazoanelor, au fost percepuți ca niște
pericole ce ar putea uzurpa cândva dominația feminină.
Analizând stilul de viață al femeilor războinice, Adriana
Babeți remarcă faptul că acestea nu trăiau în cupluri cu
bărbații. Se vorbește chiar de homosexualitatea
amazoanelor, care erau atrase mai mult unele de altele
decât de bărbați. Citatele vizează mai ales lumea antică.
Din cărțile medievale, autoarea reține doar imaginea
Brunhildei din Cântecul Nibelungilor. Investigația
dezvăluie probele dificile ce trebuiau să fie trecute
pentru a cuceri mâna celebrei prințesei războinice. Cele
trei încercări sunt câștigate de regele Gunther doar cu
ajutorul legendarului Siegfried, deconspirarea adevărului
declanșând răzbunarea teribilei regine.
Fiind vorba de un studiu ce tinde către
exhaustivitate, Adriana Babeți se întreabă ce mâncau
amazoanele. Apoi descrie principalele arme ale acestora,
arcul, sulița, lancea, sabia, securea cu două tăișuri,
scutul. Comentarii interesante vizează vestimentația
războinicelor. Un capitol aparte investighează viața
amoroasă a amazoanelor, de la pura sexualitate, la
iubirea în toată regula. Cedarea lor este văzută ca o
recrudescență a feminității, cu mențiunea că
agresivitatea de pe câmpul de luptă este mutată și în pat.
Semnificativă se dovedește și Parada organizată
de către Adriana Babeți. Zugrăvind cele mai strălucite
reprezentante ale femeilor combatante, ea ne oferă o
interesantă galerie de portrete. La ceremonie participă
Pentesileea, Camila, Velleda, Bradamante și Clorinda,
Jeanne dʾArc, Hauteclaire Stassin, domnișoara
Madeleine de Maupin și Albertine. Comentariul mai
oferă o listă impozantă ce alcătuiește trupele de rezervă.
Autoarea recunoaște că prezentarea tuturor eroinelor ar
amplifica prea mult structura cărții. Comentariul
surprinde și prezența unei amazoane mai puțin obișnuite
precum Hauteclaire Stassin, contesă de Savigny, eroina
narațiunii Fericirea prin crimă de Barbey dʾAurevilly.
Scriitorul francez are meritul de a oferi o ipostază
modernă a fecioarei războinice, care nu numai că nu
urăște bărbații, dar este capabilă de crimă pentru a trăi
alături de omul iubit. Povestea Domnișoarei de Maupin
a lui Théophile Gautier pornește de la incredibila istorie
a faimoasei Madeleine dʾAubigny, care a trăit la sfârșitul
secolului al XVII-lea și începutul secolului următor.
Biografia fabuloasă personajului este demnă de o eroină
de roman. Nu trebuie să uităm faptul că, în general, avem
de-a face cu niște amazoane livrești, creații ale fanteziei
bărbaților. Este interesant faptul că, vorbind despre
operele decadenților, amazonoloaga împătimită se
întâlnește cu remarcabila comentatoare a dandismului.
Amazoanele. O poveste este o carte fascinantă, în
care Adriana Babeți sintetizează un material documentar
imens, ce tinde către exhaustivitate.

avangardă, amazonoloaga se ghidează după tratatele
militare. Incursiunea în lumea amazoanelor se face cu
ajutorul scriitorilor și al artiștilor. Tot de artileria grea țin
istoria, arheologia, antropologia și filosofia. Pe lângă
aceste domenii, îi vin în ajutor mitologia comparată,
istoria artei, sociologia, studiile de gen, teologia,
etnologia, psihanaliza și medicina, care oferă noi puncte
de vedere în abordare. Investigația pune problema
esențială a istoricității amazoanelor. Desigur, nu poate
evita nici ipoteza că totul nu a fost decât o frumoasă
poveste. La un moment dat, cercetătoarea părăsește
terenul artei pentru a se orienta înspre lucrările savante.
În mod firesc, Adriana Babeți se întreabă în ce măsură
operele cercetătorilor pot contribui la închegarea unei
științe numită amazonologie. Parcurgând un important
număr de opere, autoarea constată faptul că, în afara unor
istorici și antropologi, amazoanele nu au prezentat un
interes deosebit în ochii savanților. Doar grecii nu au
încetat niciodată să creadă în existența acestor femei
războinice. Cu toate acestea, din perspectiva oamenilor
de știință, se pune întrebarea dacă totul nu este decât o
legendă, un joc al imaginației sau o realitate concretă.
Pentru a răspunde la această întrebare, istoricii antici
oscilau între mythos și logos. Adriana Babeți remarcă
faptul că distanța dintre o femeie războinică și o
amazoană e mare. Herodot este primul istoric care
vorbește despre amazoane. Autoarea analizează opiniile
acestuia și se vede obligată să recunoască faptul că
relatările sale reprezintă un amestec straniu de fabulație
și adevăr.
După ce prezintă cine sunt amazoanele, care este
originea lor, unde trăiau ele și cum au fost ele zugrăvite
în literatură și în artele plastice, Adriana Babeți se ocupă
de faptele fabuloase ale femeilor luptătoare. Ele vin să
demonstreze firea lor agresivă, distrugătoare, în
detrimentul gesturilor pașnice, întemeietoare de lumi.
Nu întâmplător, principala ocupație a amazoanelor a fost
războiul. El a dat sens existenței acestora. Ciocnirile la
care au participat femeile războinice au fost de mai multe
feluri. Predomină înfruntările colective, care puteau fi
simple incursiuni de jaf sau mari campanii de cucerire.
Adriana Babeți menționează că oricum s-au desfășurat
aceste războaie, amazoanele au reușit să sperie lumea
prin forța, curajul, îndemânarea, dar și prin cruzimea lor.
În continuare, sunt trecute în revistă câteva din marile
amazonomahii. Autoarea îl citează din Diodor din
Sicilia, care descrie faptele de vitejie ale războinicelor
libiene sub conducerea Mirinei. Apoi se prezintă
confruntarea dintre amazoane și zeul Dionysos,
insistându-se pe diferențele existente între ele și bacante.
Se comentează apoi pe larg bătălia purtată de către
Heracle pentru cingătoarea reginei Hipolita. Celebrul
erou al Antichității este cel care are un rol decisiv în
dispariția neamului femeilor războinice. Adriana Babeți
se oprește și la războiul troian, unde amazoanele conduse
de Pentesileea au luptat alături de regele Priam împotriva
aheilor. Există și pagini care zugrăvesc ipostaze mai
pașnice ale amazoanelor, cum ar fi vânătoarea, aratul sau
păstoritul. Un capitol special urmărește relațiile insolite
dintre amazoane și dușmanii lor de moarte, bărbații.
29

Poesis

ESEU

iunie 2021

Delia Muntean
Călătorind pe marea lăuntrică< Mărioara Baba
„Eu sunt Maria trecătoarea, / cu un stol de
porumbei pe umăr, / un poem îmi veghează veșnicia” –
așa se autodefinește, în Dubla ființă a naturii, poeta
Mărioara Baba-Vojnović (1950 - 2010). Parcursul ei liric
devoalează trăiri și atitudini complexe, pendulând între
„strigătul sângelui” și izbăvirea metaforei. Autoarea
chestionează rosturile existenței, se irosește adulmecând
clipa ori o mângâie cu smerenie când stă să se
împlinească. Tânjește după singurătate și liniște sau,
dimpotrivă, „sălciază” pe arterele Novi Sadului, în
căutarea sinelui și a cântecului.
Comunicarea prin poezie, ca modalitate
particulară de exprimare a sentimentelor și a gândurilor
proprii, generează – în cazul Mărioarei Baba – o
competiție pătimașă cu precaritatea condiției biologice.
Teama de a nu-și duce la bun sfârșit proiectul artistic
(„De ce mi-ai dat mai multe poeme / decât trecătoarele
mele dimineți?” – Nevinovata plăcere, vol. Dubla ființă
a naturii), de secătuire a filonului liric odată cu
destrămarea trupului determină poeta să întâmpine
mileniul trei (echivalând pentru sine cu lăsarea în urmă
a unei jumătăți de secol din existența personală) precum
„o privighetoare tremurând / la gândul că s-ar putea să
rămână fără cântec” (Sosirea noului veac, vol. Dubla
ființă...). Este o obsesie amplificată, deopotrivă, de
evoluția gusturilor și a expectanțelor consumatorului de
literatură, cât și de metamorfozele pe care le traversează
arta în genere: „O, trecătoarele mele capricii, inutile
cotituri; / oamenii vor auzi suspinele și mă vor ocoli / ca
pe o turmă de lupi înfometați, / ca pe un incendiu pe timp
de furtună. / Azi voi rămâne singură cu gândurile mele
zdrențuite” (idem).
Atari dimensiuni, cărora li se adaugă miracolul
erosului, chemarea copilăriei și a mitului, traversează
întreaga creație a autoarei, situată de exegeza literară în
„lirica modernă a generației de mijloc de poeți români
din Voivodina (din care face parte alături de Slavco
Almăjan, Ioan Flora, Petru Cârdu, Felicia Marina
Munteanu, Ileana Ursu, Olimpiu Baloș), dar apropiinduse totodată de programul poetic al optzeciștilor” (Catinca
Agache, Literatura română din Voivodina, Ed.
Libertatea, Panciova, 2010, p. 253).

Belgrad (Facultatea de Economie, apoi Facultatea de
Artă) prin 1970, însă după un an s-a retras, preocupările
ei orientându-se înspre domeniul literaturii. În timpul
studenției belgrădene, are loc, de altfel, și debutul său
publicistic, în revista „Lumina”, cu poezia În așteptare,
pentru ca în același an să o întâlnim în redacția revistei
trilingve „Informatorul” – publicație culturală a tinerilor
din Covăcița, precum și printre membrii fondatori ai
Clubului Scriitorilor de Obârșie din cele zece localități
ale comunei Alibunar.
În 1972 pleacă la București, unde urmează
Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.
Caragiale”, obținând licența în 1976. Încă din această
perioadă colaborează la presa românească din Serbia și
Muntenegru („Libertatea”, „Lumina”, „Bucuria
copiilor”, „Tinerețea”, „Almanahul teatrelor din
Voivodina”) cu versuri și cu critică teatrală (cronici la
spectacolele susținute în cadrul „Zilelor de teatru ale
românilor din Voivodina”), cinematografică și de
televiziune.
După absolvirea facultății revine în țară,
angajându-se inițial la Postul de Radio Novi Sad,
Redacția programului în limba română (1977-1986), iar
apoi la Televiziunea Novi Sad, ca redactor al rubricii
culturale (1986-2000) și redactor responsabil (20002005).
A debutat editorial în 1983 cu volumul Ape
cristaline (Ed. Libertatea, Panciova). Au urmat: Ploaia
eternă (Ed. Libertatea, Panciova, 1992), Dubla ființă a
naturii (Ed. Libertatea, Panciova, 1997), Poeme (Ed.
Eminescu, București, 1999), La dans cu ciufulitul (volum
realizat împreună cu Valentin Mic; Ed. Libertatea,
Panciova, 2004), Porțile orașului (Ed. Libertatea,
Panciova, 2005), Versuri alese (Ed. SLR, Novi Sad,
2009). Postum i-a apărut volumul Cercul etern. Poezii
alese (ediție îngrijită de Simeon Lăzăreanu, Ed.
Libertatea, Pancevo, 2017).
Versuri ale autoarei găsim și în culegeri colective:
Intrarea în casă, antologie a poeziei românești din
Voivodina (Ed. Fundației Culturale Române, București,
1995), Antologia literaturii și artei din comunitățile
românești (Ed. Institutului Național pentru Societatea și
Cultura Română, București, 1998), Metafore românești
din Iugoslavia, vol. II (ediție îngrijită de Catinca Agache
și Valeriu Stancu, Ed. Cronica, Iași, 2000), Laptele verde
al câmpiei – cinci poeți români din Voivodina (NădlacBratislava, 2001) ș.a.
Mărioara Baba a fost membră a Uniunii
Scriitorilor din Voivodina, a Uniunii Teatrelor
Profesioniste din Voivodina și a Uniunii Ziariștilor din
Iugoslavia. A murit în ziua de 7 iunie 2010 la Novi Sad.
*

*
Mărioara Baba s-a născut în localitatea Seleuș
(Provincia Autonomă Voivodina, Serbia), la 18
decembrie 1950. Tatăl ei, poetul-țăran Trifu Baba (19301992), fusese fondator al Cenaclului literar „Trezitorii
țărănimii” din Seleuș, înființat la scurtă vreme după cel
de al Doilea Război Mondial. Mărioara Baba a urmat
școala elementară în limba română, în satul natal, iar
liceul la Alibunar (Școala Economică „25 Mai”/azi
„Dositej Obradović”). Studiile superioare le-a început la
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Traseul liric al Mărioarei Baba cunoaște – ideatic
și stilistic – o evoluție semnificativă de la cartea publicată
în preajma vârstei de 33 de ani (conținând tot atâtea
poezii) la volumele din ultimul deceniu de viață. „Cu
desăvârșirea spiralei / Se aseamănă drumul meu”, nota
autoarea însăși la finalul poemului intitulat Lumescul
adevăr (vol. Ape cristaline). Încă din creațiile de început
ea tânjește către cunoaștere și către descătușarea de lut
(„Cu mâinile întinse spre cer / Cu capul înălțat spre
soare” – Leagăn de maci), adulmecă „miezul
adevărului”, însă nu este pregătită să se înfrupte cu
adevărat („Vei încerca să fugi / Cu gust de pădure / Forma
ta va rămâne / Limpede dezmierdătoare” – Din ungher
al fericirii). Este o etapă a exersării instrumentelor, a
dibuirii propriei căi de întâmpinare a marii poezii.
Observăm, încă de acum, conștientizarea dureroasă a
trecerii („Ochii mei vor deveni pământ” – Răsună marea;
sau: „În văpaia cerului / Și a pământului / Unde lumina /
Își face jocul / Dincolo de singurătate / Va trece dus pe
brațe / Sufletul meu” – Dincolo de veșnicie), tentative de
împăcare a cărnii cu duhul (Evlavie, Dorul se despoaie),
cât și utilizarea recurentă a motivului mamei (Din ungher
al fericirii, Povestea mamei mele) ori preferința pentru
simboluri precum pâinea, marea, sămânța, salcia.
Începând cu volumul următor, intitulat Ploaia
eternă, aventura căutării miezului virează tot mai mult
către sine („și cifrul secret / al misterioasei mele ființe
divulgă-mi-l” – Divulgarea secretului). Femeia și poeta
împărtășesc – irevocabil – același destin, curg împreună
prin venele existenței. Dacă stihurile îi „alunecă prin văz,
/ prin auz, / se strecoară în fiecare celulă, / în corzile
vocale, / sub unghiile picioarelor” – Dragoste perfectă),
tot așa spaimele și visele ființei trec prin poezie, o
hrănesc, dau naștere unui univers aparte, ale cărui
margini stau în puterile sale, ale celui (sic!) ce scrie. „Eu
devin început și sfârșit”, declară autoarea în poemul
Călcând cosmosul în picioare.
Sesizăm, în creațiile din acest volum, o discretă
alunecare a instanței lirice înspre genul masculin,
procedeu exploatat și în cărțile următoare, unde, chiar în
texte ce păstrează eul empiric – cum sunt, în volumul
Dubla ființă a naturii, piesele Apa rece de munte sau
Portret („Privesc spicele coapte ale stelelor, singurul /
motiv care mă face să devin mică, mititică, un fluture” –
subl.n., D.M.) –, apelează la un alter ego iarăși masculin:
„Am fost chemată / să mă scald în apa rece de munte și
din fericire, / cum uneori se întâmplă, stăpânul acestor
ape / era chiar prietenul meu, poetul” – Apa rece de
munte, subl.n., D.M.).
Pare o tentativă de îmblânzire a pornirilor
confesive, de situare în ipostaza unui poet generic, a
Poetului dedicat întru totul artei sale. Optând pentru
această condiție (regăsibilă atât în producțiile de lirism
subiectiv, cât și în acelea aparținând lirismului obiectiv),
surmontează mai hotărât/mai bărbătește varii obstacole
(„În timp ce traversez deșertul, / iar cosmosul mi se
prăvălește sub picioare, / o singură picătură de apă / îmi
justifică drumul” – Călcând cosmosul în picioare), capătă
puteri noi („Cu degete lungi și fine, / el dezleagă frâul
vieții, / oprește ceasul în loc, / zăbovește o / clipă pe scări
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interzise” – O clipă din viața unui poet), chiar „sfidează
scurgerea timpului” (idem).
Volumul Ploaia eternă aduce deopotrivă o
conștientizare sporită a menirii scriitorului, a celui care,
uitându-se pe sine, duce mai departe – îmbogățite,
primenite – înțelepciunea veacurilor („pur și simplu trece
/ o viață de om, / nopțile îi picură din plete / și nimeni nu
pricepe de ce cărturarul / spală cărțile pagină cu pagină /
și le așază piatră de temelie / în vârful piramidelor” –
Cuvânt de temelie în vârful piramidelor) și bucuriadurerea de a fi om („Cum aș putea să-mi depășesc
condiția, / ori, cel puțin, cum aș putea înțelege / de ce
brațele mele se trag din argilă / și tot ceea ce ating devine
moale, crud / și cu vizibile urme de fulgere” – Cum se
amână ziua; sau: Cum ai putea deveni veșnic, S-ar
cuveni), de a te încăpățâna, în răspăr cu marginile date,
să construiești – chiar și „palate […] din aburi” –, să
iubești, să visezi. Cu toate că, pe alocuri, confesiunea
alunecă în resemnare și în deznădejde („Cercul meu e
scris cu sânge / și nicio ploaie nu-l poate șterge, / nicio
furtună nu-l poate desprinde / din lipicioasele-i cătușe”
– Captivitatea pietrișului), poeta găsește resursele
necesare pentru a renaște: prin întâmpinarea proactivă a
realului, prin forța imaginației și prin credință: „În
mijlocul lui mă regrupez / sau, ca un cameleon de foc, /
mă contopesc cu culoarea lui. / Pot măsura întinderea
anilor, / pot fi o pasăre sau o stea căzătoare, / sechestrată
pe fundul mării. / […] Atunci apare el, Dumnezeu, / îmi
scoate pietrișul din ghete, / îmi ia picioarele în brațe / și,
cu dragoste înflăcărată, le sărută” (idem).
Cu totul originală se dovedește poezia intitulată
Inversiune, în care privirea poetică, printr-o aparentă (și
izbutită) răsturnare a cronologiei firești, declanșează
eliberarea dintr-o existență plată, neîmplinită spiritual
(„Abia ieșisem de sub iarbă; aveam / un gust puternic de
pământ în gură; / un viitor cadavru atârna de mintea mea,
/ rădăcini aeriene se împleteau / în jurul picioarelor mele,
/ iar aripile nu-mi serveau la nimic”), spre a renaște întru
poezie/rostire („Ningea cu fulgi mari peste buzele mele,
/ iar sub zăpadă scânteia un nimb”).
În Dubla ființă a naturii, volum apărut în 1997,
discursul e delimitat în patru secvențe egale ca întindere
(Mai nimic despre ordine și echilibru, Cum am mai
întineri, Cioburile lunii nu încap în buzunarele noastre
și Munții din mine pleacă și vin), fiecare conținând câte
zece poezii. Autoarea este mai stăpână pe uneltele sale și
își rafinează evantaiul tematic. Identificăm linkuri mai
dezinvolte către estetica postmodernistă: descinderi în
stradă și în cotidianul clișeizat, previzibil („Spre seară
iau o corabie, la întâmplare, / și alunec spre fluviile
marelui oraș” – Peisaj urban; sau: „În amiaza mare
călători, călătorim / de la serviciu / la serviciu și ne mai
întoarcem înapoi la / serviciu. Ne înhămăm / la volanul
mașinii și trecem ca niște fluturi prin roșii furtuni” –
Rolul calculatoarelor), împrumuturi din alte registre
lingvistice („virtuoșii tineri își iau la mișto destinul” –
Ora fixă a prezentului; sau: „Hai, sictir, poezie!” –
Despărțire), tehnici din cinematografie („În Piața Eroilor
o doamnă, în cămașă albă, / pe scaunul de tortură. Scenă
șocantă, dar / cu suspans scontat. Se filmează mica /
publicitate” – Peisaj urban), inserții narative, cu
31

Poesis

ESEU

succesiuni de fapte și de gesturi consumate prozaic („Te
așteptam în cafeneaua cu numărul / nouăsprezece / cu
muzică raap și cu luminile aprinse. / Era o oră târzie din
noaptea când tramvaiul, / cu scrâșnetul lui de cățea rănită,
/ făcea ultima cursă, după toate aventurile / se îndrepta
spre depou, ca un amant părăsit [...]. În cafenea doar
câteva perechi de tineri / îndrăgostiți ce-și sorbeau
privirile, / salivând ca niște lupi flămânzi. / Eu dădeam
pe gât paharele pline cu vin”... – La cafenea), aport mai
consistent de pradă livrescă („și cine se mai înduioșează
/ de nefericirea eroilor lui Homer, cine poate salva și cine
pierde” – Dăruire; sau: „Mă apucă / un fel de agonie fără
asemănare, / ca spaima lui Macbeth...” – Roua florilor),
intruziunea autobiograficului ș.a. Avem de-a face, așadar,
cu o situare aparte a Mărioarei Baba în raport cu
generațiile de poeți din ultimele decenii ale secolului
trecut. Ea nu se desprinde brutal nici de șaptezeciști, dar
nu respinge nici arsenalul postmodern.
Autoarea suprinde în acest volum și câteva tare
ale societății contemporane: confuzia axiologică,
alergarea nebună (fals eficientă) prin hățișul de
preocupări cotidiene („Pronunțata noastră / misiune de a
fi / fericiți ne împinge spre drumuri, spre / noi bătălii. Și
întotdeauna mai rămâne / o dorință, frumoasă, dar
primejdioasă / dorință” – Chemare), irosirea teribilistă a
timpului dat („virtuoșii tineri […] / se scobesc enigmatic
în urechi, / pun la cale jocuri hazardate, / prin cauciucul,
străveziu, al tenișilor / vestesc dimineți cu cerbi,
zburdalnici, / în oraș / și iau trenurile de noapte, în direcții
/ indicate de strigătul sângelui” – Ora fixă a prezentului)
– aspecte ce pervertesc individul, îl îndepărtează de
semeni și de el însuși („Nu ne mai / recunoaștem […]; /
fără niciun scop, nemaigăsindu-ne chipurile / în apa lină
a lacului, nu ne mai oglindim / de fel / și întârziem cu
trupurile sfâșiate, pe infinite / spații”... – Rolul
calculatoarelor).
Este tocmai universul exterior în care e silită să
viețuiască poeta, în care oamenii, deși se prefac a fi
stăpâni pe soarta lor, sunt neînstare să prețuiască bucuria
clipei: „Fiecare dintre noi joacă farsa supraviețuirii. / O
sabie prea ascuțită ne aleargă ca pe un stol / de rândunici
și noi nu mai ajungem să gustăm / din clipa, fascinanta
clipă cu ulcioarele / pline de miere” (Perpetuum mobile).
Este o realitate fragilă, pe care o urmărește cu camera de
filmat, o transmite în direct, așa cum este (iarăși, un
procedeu postmodern). Aceasta nu conduce la o poezie
de factură socială, mai puțin conformă, de altfel, cu
delicatețea scrisului Mărioarei Baba. Este însă una dintre
realitățile care îi condiționează starea lirică, fundalul în
care evadează eul saturat de neliniști existențiale, spre a
se retrage – din nou – în metaforă.
Atât realul, cât și poezia o lămuresc (o trec prin
foc), îi permit alunecări, deloc artificiale, de la
comunicare la cuminecare. Cu toată absența deschiderii
simbolice, printre umilele fapte de real se ivește la
răstimpuri un detaliu (un gest, o privire, un parfum etc.)
care îmbie la explorare îndeaproape, înviorând
perspectiva și îngăduind astfel saltul către spiritual.
Expunerea la real ferește poeta de încremenirea într-o
singură ipostază lirică, intimistă, pentru ca, în altă parte,
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să-i fragilizeze încrederea în miracolul și în perenitatea
actului de creație: „Și cântecele acestea despre florile de
gheață / ce se dizolvă odată cu dimineața și ploile / prin
care se înoată, refuzându-se trădarea / față de propria
pieire, epuizantele dăruiri, / bâjbâieli și căutări, poemele
cu personaje / aproape divine, faptul că revenim voioși /
la înalta și blânda judecată, ca niște / inimoși ucenici în
apărarea instinctelor lor / vitale, sunt o legănare pe
muchie de cuțit, / o bestială cruciadă cu celulele pielii”
(Ultimul dans).
Ea se retrage atunci în realul dinăuntru, unde
„culeg(e) merele de aur” ale amintirilor (Dăruire),
„ascult(ă) pulsația universului din sânge” (Laptele verde
al câmpiei), construiește autointerogații și urmărește
mitici cai în galop (Scara întrebărilor), risipindu-se în
„dăruiri, / bâjbâieli și căutări” (Ultimul dans). Călătoria
pe marea interioară o pregătește pentru celălalt pelerinaj,
spre veșnicie: „Plutim pe aproape de țărmul tinereții și /
ne-am opri / la malul ei, dar oglinda apei ne trădează /
întunecatele chipuri, ne obligă să ne iubim / așa cum
suntem, cu trupurile de flori / îngropate în scorbura
nemiloaselor secunde” (La țărm). Cântecul mării
lăuntrice, în neostoita ei devenire, o îndeamnă să-și
limpezească propriile ispite, convingerile, spaimele,
flexibilizând granițele dintre contradicții și eclipsând
puterea versului de a învinge moartea: „Toată lumea se
pregătește de gală. Sosesc și / trubadurii, / e mare chef, o
nemaivăzută petrecere / pe linia ce desparte viața de
veșnicie. Doar eu / umblu în disperare, căutând veșminte
albe, / pantofi cu tocul subțire și cu echilibru / între
cuvintele mieroase și strigătul / cucuvelei” (Expansiune).
Or, nici moartea nu poate zădărnici (după cum se
spovedește autoarea în Nașterea poemului) „dulceața
viciului”...
În volumul din 2004, La dans cu ciufulitul,
realizat împreună cu Valentin Mic, îi revin Mărioarei
Baba patru secțiuni (Pâinea și vinul sufletului meu, La
braț cu ciufulitul, O umbră cântă la pian și Drumul
golanilor), cuprinzând texte ce orbitează insistent în jurul
nucleelor tematice cu care ne-au obișnuit deja cărțile
precedente. Deasupra lor pândește de astă dată o stranie
povară, o lehamite ce împotmolește gestul, secătuindu-l
de sevă. Lumea de început de veac XXI i se dezvăluie
poetei ca „o imensă broască țestoasă, care ne acoperă /
cu carapacea ei într-o baltă / scorțoasă și cețoasă”
(Numele meu).
Nici universul dinăuntru nu mai reușește să-i ofere
echilibru, metamorfozându-se lent într-un spațiu haotic
și lipsit de vitalitate, neînstare să desțelenească fiorul
liric: „Sunt ca o mare peste care a trecut taifunul, /
sămânță aruncată într-o grădină searbădă” (Infidelitate).
Evidența destrămării inhibă atât revolta, cât și
resemnarea ființei: „Omul nu poate refuza îmbrățișarea
materiei / și nimeni nu i-o poate smulge, chiar / picătura
de gând din abisul sufletului. / Lupta nu are niciun sfârșit.
/ […] Disperările sunt fără / rost, plictisul e un fum cu
care nu se / ajunge nicăieri...” (Arcul); sau: „Dimineața
deschid porțile zilei / cu o șurubelniță consumată, pe
sfârșite. […] / Unde este punctul de întâlnire, când /
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fiecare suntem o iarbă legată / de un fir de vânt?”
(Punctul tăcut).
Orașul, la rândul său, își pierde puterea de
fascinație și violentează tot mai mult individul, sporindui angoasa uniformizării și vulnerabilitatea expunerii în
bâlciul postmodern al deșertăciunilor: „Nimic
surprinzător într-un oraș / cu carnavaluri și manechine de
paie” (Drumul nesigur); sau: „În Balcani / câinii aplică
standardele europene / la gardurile vii / [...] Parlamentarii
promit / alimente, medicamente, construcții, / concerte
pop-rock și hip-hop, / bucuria înghițită de vidul
existențial / în care se nasc nevrotice maimuțe / cu
măștile noastre pe față” (Moment urban).
Într-o atare ambianță, gestul creator pare inutil
(„Constați că totul e apă de ploaie” – Transformare), iar
poetei nu-i rămâne decât să privească pasiv cum își
continuă lucrarea timpul necruțător: „Hai, sictir, poezie!
/ Ce-ți pasă ție / de alunecarea veșnică / a unui chip în
altul, / de subțirea chemare / ce crește și se amplifică /
străbătând singurătatea nimicului. / Hai, sictir, poezie! /
Am terminat-o definitiv. / Mă prind de un cui / și
pendulez, / să simt cum își mușcă / timpul din ureche”
(Despărțire).
La doar un an de la apariția volumului La dans cu
ciufulitul, Mărioara Baba publică Porțile orașului, cea de
pe urmă carte antumă cu versuri inedite. De data aceasta,
poemele sunt grupate în opt secțiuni: Paradisul meu
particular, Corabia sacră, Umbre de vânt, Fructul sferic,
Cercul etern, Șoapta nisipului, Lumina perfectă și Mutra
semilunii. Dimensiunea intimistă este mult mai pregnantă
acum, autoarea devoalându-se cu sinceritate și delicatețe.
Portativul ei liric – aici, eminamente feminin – se
particularizează definitiv și, nu mai încape îndoială, e
lesne recognoscibil în peisajul literar.
Condiția creatorului, viețuirea cu sine și cu
ceilalți, (ne)acomodarea cu vremile în grăbită schimbare
traversează mai toate creațiile adunate în această carte,
reconfirmând un destin trăit în poezie: „De zeci de ani
duc cu mine un manuscris / într-o veche și uzată, dar
sfântă sacoșă” (La capătul poemului); sau: „Poate că sunt
[...] o floare a soarelui întoarsă după / un poem cu tâlc”
(Întrebare). Pactul cu poezia, furnizor, vreme de două
decenii, de satisfacții superioare în plan artistic, dar
pretinzând înrobire necondiționată, se dovedește tot mai
epuizant, mai corosiv. Autoarea presimte că timpul dat i
se apropie de final, râvnește așadar – hic et nunc – după
certitudini: „Iată, luați-mi dinții albi, / privirea de șoim
și cugetul curat, / să nu mai fiu eu unica nenorocită / cu
pecetea lui Mefisto sub limbă. / De o jumătate de secol
tot umblu / pe potecile întortocheate ale cerului. / Aș vrea
să mă conving / că propriul meu cap e steaua aceea / în
care cuvintele urlă a disperare” (Transformare).
E semnificativ, din aceeași perspectivă, textul
Dansul muzei. Succesiunea de metafore contrastante ce
definesc faptul artistic („haită de lupi înfometați”,
„curcubeu / pe care nu pășește nimeni, / doar poetul –/
nebunul scăpat din Paradis”) vizează tocmai superbia
sacrificiului. Atitudinea nu este deloc nouă, o întâlnim
dintotdeauna în literatură (cu accente mai tari în epoca
romantică), însă Mărioara Baba o formulează în manieră
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personală, amprentată discret de spiritul (ludic, autoironic
& confesiv deopotrivă) avansat de estetica postmodernă:
„Pârjolitoare-i limba muzei / ce-mi trece peste frunte. //
Ea nu face cuib / și nu depune ouă, / ci naște atâta lumină
sub pleoape, / de e vai și amar de pielea mea”.
Ar fi impropriu să spunem că autoarea își găsește
cu adevărat locul în lumea de acum („sângele ce
clocotește dimineața / nu e altceva decât o fugă spre
nimic” – Efectul salvator), că împrumuturile din
arsenalul optzecist ar trăda implicit adaptarea nesilită la
postmodernitate. „Femeia de ieri” doar își schimbă – de
voie, de nevoie – lookul, epiderma (căci „Nu poți merge
împotriva curentului” – Grădina indefinită), măștile cu
care se expune înaintea celorlalți: „Adevărul e ascuns. /
Nu poți învăța lecția uitării de sine, / a trupului vibrând
ca o coardă întinsă” (idem).
Identitățile pe care și le construiește, mimând
„femeia imperfectă, vicioasă / și indiferentă, alungată din
cer zadarnic” (Coordonate), îi asigură supraviețuirea, nu
o reprezintă cu adevărat: „Umblu de colo până colo, /
mototolind în cap știrile zilei. // Sunt femeia modernă,
indiscretă, / legată cu tuburi de calculator / și cu gust de
căpșuni. / Sufletul meu pribeag a îmbrățișat / zâmbetul
tău / ca pe o haioasă dischetă; / furtuna de știri îmi
asaltează urechile. / Femeia de ieri s-a sinucis, / a rămas
doar o paiață confecționată din cabluri. / Au rămas
cuvintele / conștiente de orgoliul lor, doar pentru a nu /
mă înghiți abisul” (idem).
Imposibilitatea acomodării la noile vremi –
superficiale, tehnologizate, agresive – o îndeamnă să
evadeze din contingent (în căutarea unui topos
nepervertit, dar nu neapărat compensator: „să cobori pe
o insulă pustie, / acolo vei găsi liniștea / de care nu vei
avea nevoie niciodată” – Visul șerpilor), să invoce vârste
apuse, mai pline de miez pentru ființă („Te implor, dămi lumina amiezii, / cuvintele dulci și tandre ale
copilăriei, / iubirile primăverilor” – Coordonate; sau:
„Ascult ecoul lemnului plămădindu-se. / O, frumoasele
mele păduri, de câte ori / nu v-am văzut ochii plini de
roua dimineții, / sclipitoarele haine ca luciul împărătesc
/ din care îmi împletisem pălărie. / Alergam bucuroasă
peste picioarele voastre, / adânc înfipte în țărână, și mi
se părea / că nașterea zilei e un imens pahar / din care
beau sucul tinereții, vraja iubirii, / moartea străpunsă în
duel” – Fetița din flori), să reconsidere legăturile cu
sacralitatea („Cerul e surd / și când trebuie să-i spun ceva,
/ eu scriu” – Salonul cu trandafiri).
Poemul cu care se încheie volumul pune capăt, în
același registru amar-autoironic, și anxietăților care au
măcinat destinul scriitoarei. Instanța lirică suportă acum
un nou transfer de identitate, mai potrivit cu discursul
sentențios și impersonal din care eul biografic musai să
ia aminte: „Ce folos de tânguielile tale, Mărioară? /
Consum, pierderi, represii, corecții și, / în sfârșit, respect
reciproc. / Timpul morilor în vânt a trecut, / azi, alții
amestecă cărțile tale / de-a lungul Banatului. / Asul din
mânecă l-ai consumat de mult” (Ieșirea din labirint).
Cu lecția învățată, poeta își urmează drumul:
„Nasc strigăte din priviri și dau zbor poemului”
(Tencuiala zidului, vol. La dans cu ciufulitul) ...
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Teodora Elena Weinberger
Veronica Micle< Poezia iubirii-zbucium `ntre “a visa” ;i “a trăi”
Prea puțin cunoscută şi studiată ca poetă,
Veronica Micle ne apare învăluită în aureola de
legendă a unei iubiri tragice care-i leagă numele
definitiv de cel al poetului nostru național, Mihai
Eminescu. Această asociere are şi dezavantajele
evidente, aşezând-o din punct de vedere poetic, în
umbra genialului său iubit. Sfidând însă prejudecățile,
volumul de Poezii publicat de Veronica Micle în 1887
(la patru ani după apariția primului volum eminescian)
demonstrează că o mare iubire poate inspira - cum sa întâmplat adesea în literatura română şi universală opere literare care, pe lângă valoarea lor documentară,
de clarificare a biografiei afective, constituie şi valori
estetice. După moartea celor doi îndrăgostiți, la
mănăstirea Văratec este găsit un manuscris al
Veronicăi, ca un jurnal poetic al iubirii, numit de ea
însăşi Dragoste și Poezie. Ale lui pentru mine, ale
mele pentru dânsul, fapt inedit care certifică deplina
cunoaştere reciprocă în planul creației, precum şi
comunicarea lor deopotrivă erotică şi poetică. De-a
lungul celor 132 de ani ce s-au scurs de la trecerea în
eternitate a celebrului cuplu, poeziile Veronicăi Micle
au fost reeditate atât în prima formă, din 1887, cât şi
în contextul dialogului poetic erotic descoperit în
1889. Cea din urmă formă este aceea respectată şi în
2019, în volumul Veronica Micle, Poeme, editat de
Cartea Românească Educațional din Iaşi, volum în
care apar poezii eminesciene întitulate El către mine
(dintre care cunoscutele Dintre sute de catarge, Ah,
cerut-am de la zodii, Nu mă înțelegi, parțial Te duci,
Renunțare, sonetul Stau în cerdacul tău), unele
dintre poeziile Veronicăi fiind denumite Eu către
dânsul.

ciclu poetic va purta necontenit sigiliul Erosului pur,
venerație sortită imposibilului exprimată în sintagma
oximoronică „dulcea zădărnicie”(folosită şi de
Eminescu în traducerea din Lenau Foaia veștedă, o
variantă fiind cuprinsă şi în acest volum-jurnal – cu
sintagma „plăcerea-mi dureroasă”), cu rezonanțe
desprinse din „dureros de dulcele” ori „farmecul
dureros” eminescian: „Adânca mea cucernicie / De
mitul tău când s-a legat, / Pe dulcea ta zădărnicie /
Sufletu-mi jertfă ți l-a dat” (Poetului iubit). Erosul,
iubirea visată, absolută, inversează aici etapele
„inițierii desăvârşite” platoniciene, cunoaşterea
frumuseții sufletului devansând contemplația
frumuseții fizice care apare mai târziu, completânduse irezistibil în „simțire adâncă” în La portretul unui
poet: „Și-acum mă-ntreb eu: simțire-adâncă? / Cum
de se naște pentru-un portret? / Căci nu văzusem ochii
tăi încă / Știam atât: că ești poet!”.
Trecând de pragul Erosului-vis şi aspirând către
împlinire, dorul este dominant, în poezia Pe-al meu
gând fiind personificat gândul, precum într-un sonet
shakespearian, la fel cum, în viziunea folclorică este
investit dorul cu însuşiri supranaturale şi sentimente
umane: „Căci el fără a mea știre / Pururea este
pribeag. / Iar de-l cat, văd că la tine / A zburat iară
cu drag”.
Iubirea ideală, mereu încercată de realul
refractar ce pune piedici morale în calea ei, nu poate
fi exprimată deschis, se recurge la jocuri de cuvinte,
subtilități: „Ȋn cenușă stă ascunsă / Foarte-adese o
scânteie, / Și-o iubire nepătrunsă / Ȋntr-un suflet de
femeie” (Ȋn cenușă). Tot astfel este prezentată în Fugi
opoziția dureroasă dintre minte şi inimă, dintre
prejudecăți şi forța sentimentelor imposibile:
„<<Fugi>>îți zic, căci a mea minte / Prevestește
numai rău, / <<Nu te du>> șoptește-n taină / Sufletul
și dorul meu”.

Ȋn descendența curentului romantic reprezentat
în mod desăvârşit de către Eminescu, poetesa îşi
construieşte mesajul poetic pe aceeaşi inegală şi
dramatică luptă dintre real şi idealul veşnic de neatins.
La Veronica Micle, iubirea asaltată de piedici morale,
economice, precum şi altele rezultate din priorități
diferite în percepția vieții, dă naştere trăirilor sufleteşti
intense, care în disperata încercare de a atinge armonia
Eros – Agapè, parcurg diverse ipostaze, între dor,
blestem, negare, meditație filozofică, ironie şi
resemnare dureroasă. Majoritatea poeziilor sunt
scurte, de două sau trei strofe, respectând criteriul
conciziei indicat de către Titu Maiorescu în
„Condițiunea ideală”.

Totuşi, în Aș cânta mereu iubirea (întitulată în
jurnalul poetic Eu către dânsul) apare şi aspirația
necenzurată spre fericirea trăirii depline – din
chemarea entuziastă, pereche cu aceea din
eminesciana Dorința: „Vin, iubite, și-mpreună / Vom
cânta cu drag iubirea. / Vino, când adoarme firea, /
Să găsim sub clar de lună / Fericirea!”. Dar astrul
romantic al reflecției, luna, atât de dragă lui Eminescu,
îşi relevă şi alte semnificații, nefaste, aşa cum în Pe
ceruri poeta asociază inaccesibilitatea şi mişcarea
perpetuă a astrului cu „departele” resimțit în iubire,

Ȋncepută pe tărâmul spiritului, al vocației
poetice comune amândurora, iubirea înfățişată în acest
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ceea ce o determină să dorească oprirea „trecerii”, a
efemerității: „Pe tine și pe mândra lună / Aș vrea din
mers să vă opresc / Și în extaz ca o nebună / Un veac
întreg să vă privesc!”.
Presimțirea nesincronizării realului cu idealul
lansează o rugăminte de păstrare a secretului în
invocația adresată mediului natural protector,
invocație ce răsună antitetic dureros față de transferul
eminescian al trăirilor erotice asupra naturii: „Râule
cu apă lină / Și curat ca o lumină / Cât ne vezi de
fericiți, / Starea noastră n-o răsfrânge, / Mâne poate
noi vom plânge / Și-om fi veșnic despărțiți” (Pasăre
cu pene-albastre); dar oricum, comparația metaforică
folosită - „curat ca o lumină” – redase deja puritatea,
sacralitatea iubirii absolute.
Iubirea ideală, în momente de impas ale
destinului, se preschimbă în suferință amară,
încercând zadarnic autonegarea, efemerizarea
sentimentelor: „Și dacă a fost durere, și dacă mai
sufăr încă / Nu ești tu a lor pricină, nu ești tu cel
vinovat, / E de vină al meu suflet, e simțirea mea
adâncă, / Căci a mea este iubirea, tu ești clipa ce-a
zburat” (Nu ești tu acela...)
aici cu sensuri ale efemerității umane potivite
pesimismului schopenhauerian (prezent şi la
Eminescu în poezii ca Epigonii, Despărțire), opus
altor valențe - ale Absolutului, eternității sufletului
din filozofia indiană, constitutivă a prozei fantastice
eminesciene. Acest laitmotiv filozofic va fi şi epitaful
de pe mormântul nefericitei Veronica.

Motivul zădărniciei, al sorții schimbătoare şi
neiertătoare sunt resorturile profundei meditații
filozofice din Și pulbere, țărână... - meditație (numită
inițial Eu către dânsul, semn că i-o trimisese lui
Eminescu înainte) ocazionată de constatarea jertfei
iubirii pe altarul creației de geniu a iubitului, despre
care Veronica Micle afirmă cu admirație manifestată
în epitetul apreciativ: „Alcătuirea vieții, a sufletului
fire, / Puternic preocupă măreața ta gândire”, dar
totodată cu mâhnire neascunsă, intuind setea acestuia
de Absolut: „Ți-ai petrecut viața în muncă nesfârșită
/ Și-a ta speranță zilnic în suflet fu hrănită: / Că
ascuțindu-ți mintea în vecinicul mister / Ea va
pătrunde-odată, ea va pătrunde-n cer”. Aceluia mult
iubit, definit atât realist: „sărmane muritor”, cât şi
idealist prin „măreața ta gândire”, poetesa atinsă de
presimțirea nefastă a efemerității şi a zădărniciei
tuturor eforturilor (asemenea destinului bătrânului
dascăl de geniu din Scrisoarea I eminesciană) – dă
glas necruțătoarei legi a firii din strofa laitmotiv, care
deschide, respectiv închide, cu unele modificări,
poezia: „Căci pulbere, țărână de tine s-a alege. /
Aceasta e a lumii nestrămutată lege; / Nimicu-n ea teaduce, nimicul te reia, / Din veșnica ei taină nimic nu
vei afla”. Simbolul „prafului”, „pulberii” este folosit

Alteori, în aşteptarea continuă a iubitului,
superstiții folclorice alimentează lamentațiile lirice din
Prevestiri, cântecul cocoşilor: „Un oaspete dulce ei
prevestesc”, datul în bobi, țipătul funest al cucuvelei,
toate se asociază sentimentului „dureros de dulce” al
dorului: „Cobea de buhă țipă pe grindă, / Eu mă
cutremur c-a fi semn rău... / Pe când iubitu-mi lumea
colindă / Sufletu-mi moare de dorul său”.
Alternanța dor fierbinte de regăsire – încercare
de cufundare în refugiul uitării este o caracteristică
definitorie a acestui ciclu poetic veronian. Această
antiteză apare chiar şi în cuprinsul aceleiaşi poezii,
cum este cazul din Am plecat: „Am plecat făr’ de
căință / Și m-am dus fără de dor / Ca să uit a ta ființă,
/ Ca să uit al tău amor. // [...] // De-am mers mult peacea cărare / Nu mai știu de-atâta chin, / Căci cu dor
și disperare / Ȋndărăt la tine vin”.
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Ȋn Dor din trecut valența evocativă a dorului
îndreptat către trecut desfăşoară sublimul năzuinței de
a opri ireversibilitatea, ravagiile acestui tiran care este
Timpul. Inegala luptă a ființei umane cu timpul,
ilustrată şi de Eminescu în sonetul Trecut-au anii,
împrumută la Veronica Micle din tragismul
shakespearian şi romantic al acestei teme universale:
„Ah! la ele eu te-aș duce și te-aș face tânăr iară; / Aș
reda inimii tale trist-pierduta ei comoară / De iluzii și
dorinți! / Sufletului tău aripi eu din nou iară i-aș pune
/ Ca să zboare cu putere peste cer și peste lume / De
dragul unei ființi!”.

iunie 2021

Nenorociri te vor răpune / Căci eu sunt fără de
noroc!”.
Temele şi motivele romantice ale „timpului” şi
„nemărginirii” alcătuiesc metaforic (precum
descrierea iubirii Julietei: „ca marea de adâncă, fără
de hotare”) dimensiunea absolută a acestei iubiri de
legendă din poezia Invocare: „De-aș pute-ntrupa
iubirea / Ce simt eu pentru tine, / Timpul și
nemărginirea / Dânsa le-ar cuprinde-n sine”. Ȋn elegia
De dorul tău aleanul sufletului nu mai ține cont de
oprelişti şi eul liric ar da orice pentru trăirea deplină
în Agapè: „O vorbă numai de mi-ai spune / La glasul
tău aș tresări, / Și toate legile din lume / Călcându-le,
eu te-aș iubi”.

Problematica mitologică a destinului, împreună
cu omniprezentul simbol romantic al lunii (cu
semnificații spirituale de astă dată), se alătură
potențând dorul-nostalgie, dorul-jale din Lumineazăn ceruri luna, în care unic liant între cei doi
îndrăgostiți încercați amarnic de „destinul care duce /
Rostul vieții pământești / A pus dragostei o cruce” –
unica posibilă comuniune apare a fi cea onirică, în
planul Spiritului, precum în poemul Luceafărul: „De
aceea când văd luna / Lumea asta luminând, / Ție eu
întotdeauna / Ȋți trimit tristul meu gând”.

Când se strecoară dureros, impulsul renunțării
la o iubire neîmplinită creează, ca o replică la
sincronizarea dor-natură din eminesciana Și dacă...,
înăbuşirea sentimentelor şi a speranței: „Și dacă un
dor mai simt în piept / Când se ivește luna, / E ca să
nu te mai aștept / Și azi ca-ntotdeauna” (Și dacă un
dor).
Agapè – iubirea trăită, asumată, rămâne în
continuare doar o aspirație a îndrăgostitei, consonanța
reală găsindu-şi substitut în imaginea iubită din
Portretul, imagine consolatoare către care se îndreaptă
aceeaşi iubire-dor, ce-şi trage sevele din amintire, Eros
irezistibil pătruns de „farmec sfânt”: „Și cu-n amor
peste măsură / Dezmierd frumosul chip al tău / Și uit
că-a fost între noi ură / Și uit de câte-ori sufăr eu. //
Și te iubesc ca și atunce / Cu tot avântu-nchipuirii /
Și cu acea simțire dulce / Ce-o dă trecutul amintirii”.
„Dulcele” eminescian, preluat de Veronica Micle,
investeşte sentimentele ei cu intensitate şi încearcă să
preschimbe „departele” în „aproape”, ca în sonetele
genialului său iubit.

Dominanta relației dintre cei doi fiind aceea a
virtualității, îndrăgostita resimte permanent nevoia de
preschimbare a visului în trăire reală, a consonanței
ce presupune înțelegere, compasiune, alinare, cuprinse
toate chiar şi numai într-o duioasă atingere a frunții:
„Să pot întinde mâna, s-o pun pe fruntea ta, / Ȋncetul
la o parte șuvițele ți-aș da, / Senină să rămână, curată
ca un crin, / Icoană de iubire la care să mă-nchin” (Să
pot întinde mâna, tot din seria poeziilor Eu către
dânsul). Ȋnsă iubirea nu acceptă decât statutul de Eros
pur, ideal inaccesibil, cuprins în comparația
metaforică sugestivă, intuiție a mitului Eminescu:
„Dar tu ca un luceafăr, departe strălucești, / Abia câte
o clipă în cale-mi te ivești, / Apoi dispari – și-n urmă
rămâi în gândul meu, / Vedenie iubită la care mănchin eu”. Ca în „amor hereos” specific trubadurilor,
iubirea e o venerație, suferință asumată eroic.

Această iubire, mai mult imaginată şi dorită cu
înflăcărare („sălbateca-mi iubire”) declanşează
dureroase confesiuni şi invocații din singurătate, în
tonalități de romanță: „Și-apoi de câte ori am plâns /
Văzând că noaptea vine / Și lampa singură s-a stins /
Iubite, fără tine” (Singură).

Trecerea de la adorație la blestem se produce
brusc în Dojana, în care răbufnirea vindicativă nu mai
poate fi controlată, vocea gândirii critice afirmând:
„Ȋncât eu de-aș fi în stare / Nenorocire ți-aș da ție”;
dar granița dintre iubire şi ură este imperceptibilă şi
capricioasă, dovada fiind finalul poetic antitetic:
„Poate chiar sufletu-mi mă simte / Și ura-mi nu-i
decât iubire!”, precum Eminescu spunea în elegia Te
duci: „Te blestemam, căci te iubesc”.

Atunci când capriciile destinului aduc, în loc
de consonanță, o distanțare inexplicabilă, orice
chemare tăcută a iubirii rămâne fără răspuns: „Și c-a
mea singură dorință / E roabă ca să-ți fiu pe veci, /
Ți-o spune-ntreaga mea ființă / Când tu pe lângă mine
treci. // Ȋnsă tu treci cum trece-o rază / Din soare pe
un biet pribeag. / Ce-i pasă ei că luminează, / Ce-ți
pasă ție că-mi ești drag!” (Indiferență). Comparația
iubitului cu „o rază din soare” marchează distanța
ontologică, incompatibilitatea dintre lumile lor, la fel
cum în Să pot întinde mâna fusese evocat
„luceafărul”.

Ȋn poezia Ah!Fugi iubirea condamnată la
imposibilitate capătă inflexiuni de premoniție a
dezastrului, din nou cu imixtiuni folclorice ale
superstițiilor – „nenorocului”, „ceasului rău”: „Ah!
fugi și dute-n lume / Căci dacă m-ai iubi cu foc, /
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Ȋn jocul periculos al iubirii rănite, eul liric
încearcă să-şi nege iar sentimentele, într-o încercare
de apărare contra suferinței, când declamă ostentativ:
„Străin îmi ești acum mie! / Și nici nu vreau ca să mai
știu / De-n lume ai vreo bucurie, / Dac-ai murit ori
de ești viu” (Străin îmi ești). Dar mimarea urii nu
aduce liniştea şi nici uitarea, căci dezlănțuirea
elementelor naturii este ca o reflectare a zbuciumului
interior, care persistă: „Bate vântul zi și noapte, gemen pieptul meu furtună / Și gândirile-mi amare toate,
toate se adună, / Și nu-i urma lor pribeagă, ci pe suflet
îmi rămâne / Tristă ca și ieri sunt astăzi, și ca astăzi
voi fi mâine” (De pe țărmurile lumii). Chiar şi
neîmplinită ori respinsă, iubirea păstrează aceleaşi
dimensiuni absolute, nemărginirea cosmică: „Și deaceea, mult iubite, când la tine mă gândesc, / Ca și
lumii, eu iubirii margini nu pot să-i găsesc” (Lumea
mare).

Poesis

lacrimile mele / Ce pe lume le-oi vărsa” – unde
dispare însuşi sensul ființării umane, „lumina”
Spiritului conținut în iubire. Ȋn aceeaşi notă elegiacă,
poezia Icoana ta este o emoționantă, sensibilă
alegorie natură – suflet: „Și-ntocmai cum pe o ruină /
de ploi bătută și de vânt, / O floare pe a ei tulpină / O
vezi frumoasă strălucind. // Astfel în sufletu-mi zdrobit
/ Și ca de foc pătruns și ars, / Amor și chipul tău slăvit
/ Neșterse, vii ele-au rămas”.
Alte încercări de uitare îmbracă vestmântul
ironiei amare în Singurul noroc: „Azi cu inima pustie,
/ Dar lipsită de dureri, / Eu privesc cu ironie /
Scumpul vis de până ieri”, pe când în A murit iubirea
poetesa creează o replică ironică la Pe lângă plopii
fără soț: „Și prea târziu să mai aprind / Azi dragostei
făclie / Și-n mintea mea să mai cuprind / O dulce
nebunie”, dar şi la Departe sunt de tine: „Destul c-o
clipă l-am iubit / Și-o clipă i-am dus dorul. / Te stinge
vis cum te-ai ivit / Stingându-mi și amorul”. Refuzul
aprinderii „dragostei făclie” (în poezia eminesciană
„candelă s-aprinzi / Iubirii pe pământ”) este
contestarea Erosului, a iubirii spiritualizate, care nu
cunoaşte împlinire pământească, iar „clipa” trăirii
măsoară contradicția dintre realitate şi nesațul iubirii
absolute, ideale.

Când din nou revine amăgirea posibilității de a
alege o altă iubire la fel de mare, un alt drum care să
ducă spre fericire, metaforele „luceafăr” şi „soare”
reprezintă opoziția dintre iubirea trecută, stinsă – ce
„a apus” şi noua iubire, alinătoare, optimistă, ce „te
deşteaptă la viață”, aşa cum putem constata în poezia
Drag mi-ai fost: „Tu luceafăr mi-ai fost mie / Ce în
zori de ziuă luce / Și-ai apus, acum la soare / Eu
privesc cu mult mai dulce”, iluzia unei noi fericiri
fiind redată prin acelaşi „dulce” cu valențe multiple.

Aceeaşi ironie mai apare în Rime la un amic,
împrumutând tonul eului critic suprapus celui liric din
eminescienele Scrisori IV şi V, ton îndreptat
împotriva indiferenței eminesciene din Adio („îmi
pare-o veche, de demult poveste”), într-un refren care
conține mustrarea cuvenită iubirii nestatornice:
„Unde-ți este-nțelepciunea ce-o aveai în alte vremuri?
/ Când îți zic să fii cuminte de ce plângi și de ce
tremuri? / Nu știi tu că de când lumea, dragostea e o
poveste? / Nu-ți mai frământa gândirea cu nimicurileaceste!”.

Tot chinul de a preschimba Erosul trecut în
Agapè, visul în realitate – este redat în poezia M-am
gândit cu drag la tine, iraționalul Erosului irezistibil
fiind conținut în sintagma „sălbateca-mi iubire’ (care
mai apăruse şi în poezia Singură), iar suferința îşi
asociază motivul folcloric al „norocului”: „Acest vis
de fericire l-am plătit atât de scump! / Azi și inimă și
suflet de durere mi se rup. / Ȋn sălbatica-mi iubire team iubit cu-atâta foc / C-am pierdut cu tine-odată
orice urmă de noroc”.

Orice remediu eşuează însă şi tot zbuciumul
profundei iubiri veşnic oscilând între „a visa” şi „a
trăi” Veronica Micle îl cuprinde în imaginea auditivă
elegiacă de resemnare „tristul şi jalnicul meu cânt”,
un „departe” nostalgic ce năzuise să-şi suprapună spre
complinire „aproapele” dulcelui, unificându-se în
inefabilul complex al dorului românesc „duios şi
dulce” din Să știi că oriunde: „Să știi că oriunde moi duce, / Către apus sau răsărit, / Va răsuna duios și
dulce / Că-n lumea asta te-am iubit”.

Ȋn Răzbunare regretul este înlocuit, ca
odinioară, cu blestemul femeii rănite în aşteptările ei,
imprecația căpătând dimensiuni stihiale, asemenea
unei pedepse divine: „Ȋn dorul meu de răzbunare / Să
am un braț de fier / Aș zdrobi făr’ de-ndurare / Ca
trăsnetul din cer!” şi atunci venerația trecută se
preschimbă în neîndurare: „Ș-atunci când tu o ruină /
Vei fi în fața mea, / Eu nici măcar a ta țărână / Nu voi
putea ierta”. Spre deosebire de iubitul ei Eminescu,
care sancționase realul dezamăgitor în iubire doar cu
ironie ori satiră, Veronica adoptă chiar şi un ton
virulent, activ - al pamfletului.

Chiar dacă nu se ridică la perfecțiunea
imagistică şi armonică, ori îi lipseşte ineditul rimelor
eminesciene, chiar dacă se inspiră sau se constituie
uneori din dialoguri lirice cu creația „Luceafărului
poeziei româneşti”, poezia de dragoste a Veronicăi
Micle rămâne o bijuterie de sensibilitate şi purificare
prin ardere a unui suflet ce şi-a acordat strunele într-o
zguduitoare melodie a iubirii absolute.

Totuşi nimic nu poate şterge pecetea iubirii
absolute, nimic n-o poate înlocui, „lacrimile”
sufletului neconsolat răsunând în elegia Zadarnic: „A
apus ș-a lui iubire / S-a sfârșit a ei menire, / Viața mea
de-a lumina. / Dar pe cer au rămas stele; Mie,
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Silvano Trevisani
c’è una porta che sbatte
chiudendosi fuori
le strategie del ritardo.

Il dolore
Il dolore
è l’argine entro il quale
siamo uomini.
Oltre il quale
siamo.

Scendono le scale
folate di logaritmi che non stanno
in piedi senza una salda commozione.
Oppure vedrò il tempo
passarci accanto
e incidere a parole di fuoco
arrivederci,
oltre la cortina di cielo
che si è seminata sopra noi.

Le stagioni odorose
scalfivano il margine, passaggio
della prima
vera età del desiderio.
In un languore oscillante
tra godimento e repulsa.
Dopo vennero gli anni.
Scavarono trincee
dentro
e anche oltre.
A rinserrare i fantasmi
della felice età.

Dio ci chiede
di restare bambini anche quando
il calcolo dei giorni affonda i teoremi,
le sostanze, li rende vivi ma noi siamo
come siamo e se continua
quella porta a sbatterci contro
il suo senso
potrei anche perdermi
e restare, così, senza risposte.

Durerea
Fără răspunsuri
Durerea
este limita în care
suntem oameni.
Dincolo de care
suntem.

Încă mai trebuie să stabilesc
ce să fac mâine. Pe terasă
e o uşă care se mişcă
închizând afară
planurile întârzierii.

Anotimpurile parfumate
atingeau limita, trecere
a primei
vârste adevărate a dorinţei.
Într-o lâncezeală oscilantă
între plăcere şi repulsie.
După aceea au venit anii.
Au săpat tranşee
înăuntru
şi chiar mai departe.
Să închidă închipuirile
vârstei fericite.

Coboară pe scări
pâlcuri de algoritmi ce nu stau
în picioare fără o puternică emoţie.
Ori o să văd timpul
trecându-ne alături
să sape cu vorbe aprinse
la revedere,
dincolo de vălul de cer
ce s-a semănat deasupra noastră.
Dumnezeu ne cere
să rămânem copii şi atunci când
numărătoarea zilelor îngroapă teoremele,
substanţele, le dă viaţă, dar noi suntem
aşa cum suntem şi dacă continuă
uşa aceea să se mai mişte în sens
contrar
aş putea chiar să mă pierd
şi să rămân, aşa, fără răspunsuri.

Senza risposte
Devo ancora stabilire
cosa fare domani. Sul terrazzo
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Aşa merge
lumea unor stări sufleteşti descumpănite.
E prea multă lună, acum,
mai bine mă întorc în casă.

Planetario
Primo movimento
Si sta giocando una partita
di misteriosa violenza
più in alto delle nuvole,
dentro di noi. Lo squarcio
arriva negli angoli sperduti
delle piazze più ingombre.
Venere e Marte, dicono,
incrociano la luna,
che è fuori dal giro dei pianeti. Come me
che guardo sfilare le tragedie come in un ripasso
da almanacco antico. E sto a guardare.

Secondo movimento
Il mondo continua a spostarsi,
con consueta indifferenza,
se il tramonto significa qualcosa.
Su altre miserie mette luce, adesso.
Da un posto all’altro della notte,
le ombre sono pianeti che si sfiorano
ignorando Keplero
e le logiche della distanza
in rapporto alla velocità.
Le nostre esistenze sanno
di mondi riflessi.

Un minimo equilibrio già basta
a ridistribuire la sostanza
di questo spazio improbabile.
Popoli in vista di nuove fluttuazioni
cercano la casa in altri soli,
mandando messaggi imbarazzati
a noi che siamo i campi di battaglia
sempre tinti di sangue di altri eroi.

C’era la Via Lattea,
là dove nessuno
poteva evitare la vertigine. Quando al buio
le mani dei bambini
si perdevano
e solo il respiro le teneva unite.
Ora la notte è chiara come un deserto.
Di luci che incoraggiano i più deboli
e mentono
assicurando
che gli altri sono là.

Così va
il mondo degli amori sbilanciati
C’è troppa luna, adesso,
è meglio che rincasi.

Planetariu
Prima mişcare

A doua mişcare

În noi
se joacă un meci
de o putere ciudată
mai presus decât norii,
Sfâşierea
ajunge în colţurile îndepărtate
ale pieţelor mai aglomerate.
Venus şi Marte, zic,
întâlnesc Luna,
care e în afară de traiectoria planetelor. Ca şi mine
care privesc cum se desfăşoară tragediile ca într-un
epilog
de vechi almanah. Şi stau să privesc.

Lumea continuă să se mişte,
cu o indiferenţă obişnuită,
dacă apusul înseamnă ceva.
Peste alte mizerii pune acuma lumină.
Dintr-o parte într-alta a nopţii,
umbrele sunt planete care se ating
neţinând seama de Kepler
şi de logica distanţei
în raport cu viteza.
Existenţele noastre cunosc
lumi reflectate.

Este destul un echilibru oricât de mic
să redistribuie substanţa
acestui spaţiu improbabil.
În vederea unor noi fluctuaţii
popoare îşi caută casă sub alt soare,
trimiţându-ne mesaje pline de nelinişte
nouă, care suntem câmpuri de luptă
mereu vopsite de sângele altor eroi.

Calea Lactee era acolo
unde nimeni nu putea
evita ameţeala. Când se pierdeau
în întuneric mâinile
copiilor
şi numai răsuflarea le ţinea unite.
Noaptea e limpede acum, ca un pustiu.
De lumini ce-i încurajează pe cei mai slabi
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şi mint
dând asigurări
că ceilalţi sunt acolo.
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lipsei de orientare pe care o citeam
pe buzele lui Enea în ziua de dinainte de a pleca în larg:
confunda porunca zeilor
cu descrierea călătoriei sale.
Corpul vorbeşte cu un limbaj al lui, un tip, un caracter
de la un file la altul se schimbă
vieţile eroilor.
Nu-mi aduc aminte de legătura lui de rudenie cu
Romulus,
dacă chiar va fi fost,
nu ştiu ce îşi spun link-urile ciocnindu-se în memorie.

Naufragi del mito
Mantieni il formato
chiudendo il file, che le parole
è bene che rimangano alla loro dimensione.
Nel riaprirle potrei non riconnetterle
e sarebbe come accreditare
il disorientamento che leggevo
sulle labbra di Enea il giorno prima di prendere il largo:
confondeva il dettato degli dei
con la cronaca del suo peregrinare.

La şcoală mă hrăneam cu mituri
fiindcă îmi îndreptau visările, de-acum
mă duc departe, departe.
Marea lui Enea este azi o baltă unde rămân
vieţi fără istorie, accidente neplăcute
a desfăşurării vieţii noastre liniştite.
De mituri.
Cine-i acela care organizează dorinţele?
Daţi-ne o lume de iubit,
o să tragem la ţărm departe de-aici.

Il corpo parla con un suo linguaggio, un tipo, un
carattere
da un file all’altro cambiano
le vite degli eroi.
Non ricordo la sua parentela con Romolo,
ammesso che ci fosse,
non so cosa si dicono i link scontrandosi nella memoria.

Il futuro

A scuola mi pascevo dei miti
perché orientavano i miei sogni, ora
mi portano lontano, lontano.
Il mare di Enea adesso è una pozzanghera dove
incappano
vite senza storia, fastidiosi incidenti
di percorso del nostro quieto vivere.
Da miti.
Chi è che organizza i desideri?
Dateci un mondo da amare
sbarcheremo lontano da qui.

Il futuro mi ha stancato,
anche Ulisse,
se ci pensi,
inseguiva il passato, brandendo
i fantasmi come venture
allegorie. Pronosticava
dell’uomo le più sottili
tecniche dell’abbandono.
Quel che sarà
mi logora abbastanza, da sapere
che non voglio lasciarti
carte da riordinare. Bugie
da smentire con l’avallo
di amici d’occasione.
Usciamo, stasera
ritorniamo,
sulle strade in cui fummo felici.
Quella volta, ci baciammo così forte
che non sentimmo i muri agitarsi
e al ritorno, il paese era per strada,

Naufragiaţi ai mitului
Menţine formatul
închizând file-ul, e bine să rămână cuvintele
la dimensiunea lor.
Deschizându-l iar s-ar putea să nu le mai leg
şi ar fi tot la fel ca şi cum aş da crezare
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tirato giù dalla paura.
La mia paura è adesso,
di non trovare il cuore che ho piantato,
sul viottolo, alla via del Monticello,
quando il futuro era
incosciente respiro di te, di noi
di ciò che ci sarebbe inverdicato dentro.

Poesis

Venivi incontro alla notte
pensando piano
(pensando?) a chi avrebbe
relegato la realtà,
a chi quella verità avrebbe negato.
L’ambra del mattino
tollerava le bugie
in una scala di valori ponderabile,
inserendo, da un lato, emulsioni mistiche
dall’altro, il solito rimando
alle metafore, quelle
che fanno grandi i poeti intellettuali.

Viitorul
Viitorul m-a obosit,
şi Ulisse,
dacă te gândeşti,
urmărea trecutul, arătând
fantomele ca viitoare
alegorii. Ghicea
cele mai subtile tehnici de părăsire
ale omului.
Ceea ce va fi
mă slăbeşte îndestul, într-atât încât să ştiu
că nu vreau să îţi las
hârtii de pus în ordine. Minciuni
de dezminţit cu ajutorul
unor prieteni de ocazie.
Să ieşim, să ne întoarcem
astă seară,
pe străzile pe care am fost fericiţi.
Atunci ne-am sărutat aşa tare
încât nu am simţit că se mişcă zidurile
şi la întoarcere satul era în drum,
doborât de frică.
Teama mea e acum
că nu mai găsesc inima pe care am plantat-o
pe cărare, în drum spre Monticello,
când viitorul era
inconştientă respiraţie de tine, de noi,
de ceea ce ne-ar fi încolţit înăuntru.

Adesso scegliti un colore per la notte
in cui le vacche e le capre
possano salvarsi alla stessa evocazione.
E così sia.

Adevăruri efemere
Când verşi în pahar adevărul
lucrurile te urmează
ca să îţi dea versiunea lor. La trezire.
Tu veneai în întâmpinarea nopţii
gândind încet
(gândind?) la cine ar fi
îndepărtat realitatea,
la cine ar fi negat acea realitate.
Culoarea de ambră a dimineţii
îngăduia minciunile
pe o scară de valori ponderabile,
înscriind, pe de o parte, emulsii mistice
pe de alta, aceeaşi trimitere
la metafore, cele
care îi fac mari pe poeţii intelectuali.
Alege-ţi acum o culoare pentru noapte
în care vacile şi caprele
se pot salva la aceeaşi amintire.
Aşa să fie.

Verità effimere

În româneşte de Ştefan Damian

Quando versi la verità nel bicchiere
le cose poi t’inseguono
per darti la loro versione. Al risveglio.
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Octavio Paz

Poetul, prozatorul, eseistul, traducătorul şi diplomatul Octavio PAZ LOZANO, laureat al Premiului Nobel în
anul 1990, s-a născut în data de 31 martie 1914 la Ciudad de México şi a murit în ziua de 19 aprilie 1998, în acelaşi
oraş.
Absolvent al U. N. A. M. (Universidad Nacional Autónoma de México) şi al University of California —
Berkeley, Paz a debutat în anul 1933 cu volumul LUNA SILVESTRE / LUNĂ PĂDUREANĂ. Alte volume de poezie
mai importante: LIBERTAD BAJO PALABRA / LIBERTATE PE CUVÂNT (1949), LADERA ESTE / VERSANTUL
DE EST (1971), HIJOS DEL AIRE / FIII VĂZDUHULUI (1981). Dintre cărţile de proză şi eseistică menţionăm: EL
LABERINTO DE LA SOLEDAD / LABIRINTUL SINGURĂTĂŢII (1950), CONJUNCIONES Y DISYUNCIONES
/ CONJUNCŢII ŞI DISJUNCŢII (1970), ONE EARTH, FOUR OR FIVE WORLDS (1985).
De-a lungul vieţii a înfiinţat şi editat mai multe reviste literare (‘Taller’, ‘El hijo pródigo’, ‘Plural’ ş. a.).
Politiceşte, s-a simţit, încă din fragedă tinereţe, atras de mirajul stângist, ceea ce l-a şi determinat, în 1936, să
plece în Spania pentru a lupta de partea republicanilor, deşi mai târziu a regretat această opţiune.
Influenţată puternic de marxism, suprarealism, existenţialism, budism şi hinduism, creaţia poetică a lui Octavio
Paz are în centrul preocupărilor erotismul, experimentul formal, reflecţia asupra destinului omenesc, opera marelui
liric mexican fiind marcată de trei etape: prima — a încercării de a pătrunde, prin cuvânt, într-un mediu al energiilor
esenţiale; a doua — de reluare a legăturilor cu tradiţia suprarealistă şi a treia — în care Octavio Paz a acordat întâietate
alianţei dintre erotism şi cunoaştere.
Prezentare şi traducere: Costel DREJOI

Între a pleca și a rămâne

Tinereţe

Între a pleca şi-a rămâne ziua stă la-ndoială,
îndrăgostită de propria transparenţă.

Saltul valului
celui mai alb
cu fiece oră

După-amiaza circulară-i deja un port:
în nemişcatul ei du-te-vino se leagănă lumea.

cu fiece zi

mai verde

Totu-i vizibil şi totu-i vag,
Totu-i aproape şi totu-i de neatins.

moartea

mai tânără

Hârtiile, cartea, paharul, creionul
Se odihnesc la umbra numelor lor.

Concorde
Lui Carlos Fuentes

Palpitul timpului ce-n tâmpla mea repetă
aceeaşi îndărătnică silabă de sânge.

Sus apa
jos pădurea
vântul pe drumuri

Lumina face din zidul nepăsător
un spectral teatru-al reflexelor.

Linişte de fântână
Găleata e neagră Apa nemişcată

Mă descopăr în centrul unui ochi;
nu se uită la mine, mă privesc în privirea lui.

Apa coboară până la arbori
Cerul urcă până la buze

Clipa se destramă. Fără să mă mişc,
rămân şi plec totodată: sunt doar un răgaz.

42

iunie 2021

POESIS INTERNA|IONAL

Retorică

Poesis

Aici

1
Cântă cele două păsări, cântă
fără să ştie ce cântă:
întreaga lor pricepere-i gâtlejul.

Paşii mei de pe strada asta
Răsună
Pe altă stradă
Unde
Mi-aud paşii
Trecând pe strada asta
Unde
Reală-i doar ceaţa.

2
Forma ce se potriveşte mişcării
nu-i e temniţă, ci piele cugetării.
3
Limpezimea cleştarului străveziu
Pentru mine n-ajunge:
Apa limpede e cea care curge.

Ochii tăi
Ochii tăi sunt patria fulgerului şi-a lacrimii,
tăcere cuvântătoare,
furtuni fără vânt, mare fără valuri,
păsări captive, aurii sălbăticiuni adormite,
topaze păcătoase ca adevărul,
toamnă-ntr-un luminiş unde lumina cântă pe umărul
unui copac iar frunzele toate sunt păsări,
plajă pe care dimineaţa o găseşte înstelată cu ochi,
coş cu fructe de foc,
minciună hrănitoare,
oglinzi ale-acestei lumi, porţi către dincolo,
puls liniştit al mării la amiază,
absolut pâlpâind,
pustietate.

Exclamare
Vreau
nu pe creangă
în văzduh
nu-n văzduh
în clipă
pasărea colibri

Frăţie
Omagiu lui Claudio Ptolomeo
Sunt om: durez puţin,
iar noaptea-i imensă.

Scrisă cu cerneală verde

Dar privesc în sus:
stelele scriu.
Cerneala verde plăsmuieşte grădini, păduri, pajişti,
frunzişuri în care cântă literele,
cuvinte care sunt arbori,
fraze care sunt verzi constelaţii.

Fără să-mi dau seama-nţeleg:
şi eu sunt scriere
şi chiar în clipa asta
cineva mă citeşte pe litere.

Lasă-mi cuvintele să se coboare şi să te-acopere
ca o ploaie de frunze un câmp înzăpezit,
ca iedera o statuie,
precum cerneala pagina asta.

Efectele botezului

Braţele, talia, gâtul, sânii,
fruntea curată ca marea,
ceafa ca o pădure-ntomnată,
dinţii ce muşcă un fir de iarbă.

Ca să se-nsoare cu o creştină,
tânărul Hassan
s-a botezat.
Preotul
i-a pus numele Erik,
ca unui viking.
Acum
are două nume
şi-o singură soţie.

Trupul tău se-nstelează de zodii verzi
precum trupul copacului de lăstari.
Să nu-ţi pese de-o atât de mică cicatrice luminoasă:
priveşte cerul şi verdele său tatuaj de stele.

43

Poesis

CENTENAR NAE ANTONESCU

iunie 2021

Felician Pop
C[rturarul `n vremea sa
Născut la 18 decembrie 1921 la Terebești (județul
Satu Mare) cărturarul Nae Antonescu a fost o conștiință
vie a lumii spirituale românești din această parte de țară.
A trăit o viață sub constelația luminoasă a cărților, pe care
le-a iubit cu patimă. Destinul său a fost unul contorsionat,
fracturat de asperitățile unei istorii nemiloase și nedrepte,
dar omul acesta a știut să suporte cu stoicism toate rigorile
unei lumi desfigurate, care au culminat pentru el, cu
arestarea și condamnarea lui, episod despre care însă,
vorbește extrem de puțin.
Voluminosul său Jurnal literar (1974 – 1989) ,
apărut la editura Argonaut, Cluj Napoca în 2015, prefațat
și îngrijit de Florina Ilis este un document de maximă
importanță despre lumea culturală sătmăreană și națională
din ultimii 15 ani regimului comunist.
Este extrem de interesant de urmărit felul în care
un cărturar de la marginea țării, se raportează și se
conectează la generosul flux de idei al timpului său, care
în ciuda adversităților, colmatărilor ideologice și rigorilor
nu de puțin ori punitive, asigura totuși, desfășurarea unei
vieți literare bogate, în care unul din personajele cele mai
profunde era chiar Nae Antonescu. Cărturarul a trebuit să
facă uriașe eforturi pentru a îndepărta clișeul de
ultraprovincial cu care era uneori gratulat de infatuații
potentați ai lumii literare de atunci. Noroc că geografia
spirituală are cu totul și cu totul alte coordonate decât cea
oficială.
Nae Antonescu propunea pur și simplu o altă grilă
de valorizare, departe de canonul instituit. Vorbea despre
un alt statut al scriitorului și al scriiturii, despre pericolul
industrializării literaturii și al profesionalizării actului
literar, care sub presiunea comandamentelor pur
financiare, transformă hieratica trăire întru cuvânt, într-o
simplă deprindere de serviciu. Două coordonate majore
jalonează crezul lui Nae Antonescu: râvna pentru a scoate
din bezna uitării scriitorii uitați, precum și promovarea
tinerelor talente sătmărene. Din jurnalul său aflăm destul
de multe lucruri despre viața literară sătmăreană și cei
care o animau atunci. Retras în asceza natalului său
Terebești, precum Constantin Noica la Păltiniș, sau
Nicolae Steinhardt la Rohia, Nae Antonescu este un fin
și avizat observator al vieții literare de la noi, dar și din
țară și din lume.
La 10 mai 1975 deplânge moartea poetului C.S.
Anderco, veselul Cicio, poetul boemei clujene, condus la
groapă de foarte puțini dintre cei care ar fi trebuit să fie
acolo. Autorul crede că s-ar cuveni ca un cenaclu
sătmărean să-i poarte numele, dorință care nu i s-a
îndeplinit nici până în ziua de astăzi! În 28 mai scrie că
lucrează la o bibliografie a cărților românești tipărite la
Satu Mare și că a descoperit și alte cărți tipărite în urbea
noastră. Vineri 13 august 1975, merge la Sanislău – satul
natal al lui Gheorghe Bulgăr - însoțit și de tinerii poeți,
Vasile Tarța și Ion Bala. Cu Corneliu Balla (poetul

Gabriel Rațiu) din Carei pune la cale realizarea unei ediții
Ady, cu prilejul centenarului acestuia. La 12 octombrie îl
vizitează poetul Ion Ghiur, un om blând așezat, care îi
cere sfaturi în probleme de literatură.
Ca membru în comisiile de examinare în vederea
acordării gradelor didactice, constată cu tristețe precara
pregătire a unor învățători și profesori, precum și studiul
arid la care îi supun pe elevi, astfel că nu e de mirare că
aceștia se îndepărtează de literatură. Judecate lucrurile în
perspectivă, este cât se poate de evident că Nae
Antonescu era un vizionar sagace. Semnalul său de
alarmă tras încă în urmă cu peste patru decenii este la fel
de actual și astăzi, din păcate!
Criticul îi va susține și îi va promova pe sătmărenii
Vasile Tarța, Grigore Scarlat, George Vulturescu, Ion
Bledea, Ilie Sălceanu, Tudor Daneș, Alexandru Zotta și
atâția alții, intuind în scrisul lor juvenil, solide capacități
creatore. Timpul va da dreptate judecăților sale de
valoare. Ba mai mult, atunci când Vasile Tarța este acuzat
cum că l-ar fi plagiat pe Giuseppe Ungaretti, sare în
apărarea lui și este fericit când se dovedește nevinovăția
poetului sătmărean. Deplânge apoi, sfârșitul tragic al lui
George Boitor un poet înnăscut, care s-ar fi sinucis,
ipoteză pusă sub semnul îndoielii de critic (27 februarie
1977). Autorul jurnalului se arată mâhnit de faptul că
tinerii scriitori beau prea mult (cum a fost și cazul lui
George Boitor), fapt care le diminuează capacitățile
creatoare, dar asta nu înseamnă că nu este alături de ei cu
prilejul unor aniversări, cum este și cea a lui George
Vulturescu sau a lui Grigore Scarlat (martie 1977). Cu
toate acestea, nu este un admirator necondiționat: există
destule pasaje în care își exprimă neîncrederea în
pretențiile exagerate ale unor autori și nu ezită să le
formuleze în public, câștigându-și astfel, destule
adversități. Există și câteva notații critice la adresa
activității Teatrului, sau își exprimă nemulțumirea față de
unele manifestări culturale spoielnice, fără substanță, mai
ales în mediul educațional. Are apoi, interesante
însemnări despre lupta – de multe ori zadarnică – cu
cerberii cenzurii care se împotrivesc oricărui demers
cultural autentic, cum au fost Ioan Rațiu, Vasile Caița, ori
Titu Onea. Nimic nou sub soare! Cu toate acestea, viața
literară sătmăreană își trăia apogeul, întâlnirile cu
scriitorii erau frecvente, schimbul de idei era atunci,
pâinea lor de toate zilele.
Are o intensă corespondență cu cercetătoare Livia
Bacâru (originară din Valea Vinului), care era doar cu o
lună mai mare decât el. Plecarea lui din fruntea cenaclului
Ioan Slavici se face lin, ba chiar el îl propune la cârmă,
pe mai tânărul poet Radu Ulmeanu (19 septembrie 1977).
Are cuvinte elogioase despre cartea lui Ion Bledea
Vânătoare de cai: De la Întâlnirea din pământuri a lui
Marin Preda din 1948 și până astăzi, nu m-am întâlnit
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cu un debut atât de sigur și promițător (12 octombrie
1977). Iarăși, câtă dreptate avea!
Cu toate că rădăcinile lui se află în același sat cu
Mircea Zaciu, nu are o părere prea bună despre marele
critic clujean: Omul vrea să parvină, să plece mereu în
străinătate cu banii statului și mai cu seamă am observat
că-i place să fie admirat de o rețea de admiratori” (1617 martie 1978). Este necăjit apoi, de calitatea execrabilă
a suplimentului Cronicii sătmărene, Geneze: E
înspăimântător de slab. Aproape îmi este rușine că am și
eu o colaborare acolo (30 decembrie 1978). Crezul lui în
adevărul artei este neclintit: Adevărul îmi e mai scump
decât orice în literatură! Ei, să fi văzut producțiile unor
scribi de acum!
Este mâhnit apoi, că Marin Preda nu îl recunoaște,
deși au fost la București colegi de clasă în școala primară,
dar nu insistă (30 noiembrie 1979). În 13 februarie 1980
reproduce un fragment dintr-un posibil roman al său,
Taina unei nopți cu stele, rămas până acum, necunoscut.
Este vizitat frecvent de poeții sătmăreni, dar și
clujeni care îi admiră biblioteca personală ce conține
multe rarități, cu toate acestea, Nae Antonescu exclamă
mâhnit: Drept e că mișcarea noastră literară din Satu
Mare, atâta câtă este, nu este sprijinită de nimeni. (8
noiembrie 1980). Constată cu tristețe că totuși, în alte
județe, literatura se bucură de mai multă prețuire.
Îndelungat blestem!
Anul 1980 îi aduce o bucurie mult așteptată:
apariția volumului său Scriitori uitați, care fusese
amânat ani de-a rândul. Lansarea cărții are loc la 7
februarie 1981 și se bucură de o masivă participare,
urmată de o prezentare la fel de frumoasă, la Baia Mare
(13 februarie 1981).
Lectura îmi pare lucrul cel mai frumos din această
viață. Atunci uiți toate necazurile acestei vieți și măcar
pentru acele momente realizezi o fărâmă de fericire. Iată
o mărturisire patetică a unui mare împătimit al cărții (1
martie 1981) , dar există și un preambul la lumea ce va
urma: Cât de necinstită e viața noastră literară! Scriitorii
se mănâncă între ei precum câinii cei mai hămesiți,
revistele poartă polemici neprincipiale, la Uniunea
scriitorilor, mereu se ceartă. (3 iunie 1981). Este perioada
în care lucrează la un alt roman al său: Tristeți pentru
Milena putea fi un roman balzacian obiectiv și descriptiv
(…) Mie îmi trebuie altceva: un roman fantastic, care să
demonstreze că viața este o relație de semne necunoscute,
ascunse sa ude noi tăinuite (26 iulie 1981). Nici despre
romanul acesta nu s-a mai auzit nimic!
În 21 iulie 1982 scrie că nu vede cu ochi buni
propunerea lui Vasile Sălăjan de a oferi scriitorilor
sătmăreni o pagină în Tribuna, deoarece s-ar deschide
astfel, calea unor diletanți și veleitari. Scrie în schimb cu
simpatie despre Radu Sergiu Ruba. Îi evocă nostalgic pe
Stelian Segarcea, C.S. Anderco, Ioan Ardeleanu senior
din Supur, chiar și pe George Boitor un poet de o uriașă
și tragică forță. Pe 16 noiembrie 1983 scrie cu
amărăciune: Detest oamenii politici pentru că, o dată
ajunși, cred că totul li se cuvine. La unii dintre ei se vede
aceasta încă mult înainte de a-și fi realizat intențiile de
mărire. Rânduri scrise în urmă cu aproape 40 de ani, dar
care, din păcate, își păstrează o nefericită actualitate. O
altă supărare este legată de precarul supliment Pagini
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sătmărene al revistei clujene Tribuna. După ce că apare
odată la două luni, mai este scrisă și de mântuială ( 24
februarie 1985). Visul lui, ca Sătmarul să aibă propria lui
revistă literară va mai trebui să aștepte până după
Revoluție.
În vâltoarea vremilor, Nae Antonescu va rămâne
ferm pe pozițiile sale morale, credința în valorile reale ale
democrației și în biserica greco-catolică. Intransigența sa,
refuzul de a intra în tot felul de haite și coterii literare lau exclus pur și simplu din jocurile de putere de pe scena
literară. Pentru că atunci - ca și astăzi, de altfel - refuzul
oricărui compromis moral este de natură să te izoleze pur
și simplu. Nae Antonescu nu regretă această
marginalizare deoarece este conștient că nu ar putea trăi
după regulile abjecției și imposturii. Claustrarea voluntară
îi oferă în schimb, deliciile lecturii și scrisului,
desfășurarea plenară a unui exercițiu existențial care îi
asigură confortul și echilibrul vital.
În 26 martie 1986 notează o întâmplare ușor hazlie
petrecută la Liceul industrial nr.6 (actualul Colegiu
Național Ioan Slavici), cu prilejul simpozionului dedicat
împlinirii unei jumătăți de veac de la moartea lui Garabet
Ibrăileanu. Printre oaspeți se număra și Petru Poantă, care
în urma unor excese bahice, a început să facă scandal, iar
atunci a fost izolat în cancelarie și i s-a spus că
simpozionul nu se mai ține, de teama ca nu cumva criticul
clujean să facă vreo boroboață. Acesta a fost literalmente
păzit în timpul simpozionului, iar la plecare a exclamat:
Ce oameni cumsecade sunt oamenii aceștia din Sătmar,
te așteaptă cu mâncare, băutură și femei frumoase, dar
nu știu să organizeze un simpozion! Dar dincolo de
aceste situații burlești, răzbate și bucuria de a asista la
apariția volumului de debut, Cercuri de aur aparținând
protejatului său, poetul Grigore Scarlat. Este la fel de
încântat și de debutul lui Ilie Sălceanu cu romanul
Umbra slugerului Theodor. Nae Antonescu avea darul,
ca nimeni altul de a transforma toate izbânzile mai
tinerilor săi confrați, în tot atâtea motive de jubilație. Cu
prilejul Centenarului Eminescu, îi laudă pe profesorii
Cornel Munteanu și Paul Hărăguș pentru lucrările
prezentate cu acest prilej: două cercetări diferite ca
tematică, interesante ca tratare teoretică și aplicat, fapt
pentru care le-am și subliniat ca venind din partea
generației tinere sătmărene (25 iunie 1989).
Jurnalul se încheie cu paginile din 10 iulie – 28
august 1989 dedicate unei frumoase vizite în Italia, unde
s-a dus să-și viziteze fiica. Ultimul rând al însemnărilor
este extrem de sugestiv: Sunt semne pe care nu le pot
înțelege decât în perspectiva fenomenelor supranaturale.
Jurnalul lui Nae Antonescu este un document de
primă mână, extrem de util pentru a înțelege mai bine
lumea culturală a Sătmarului din ultimii 15 ani ai
regimului comunist. Cărturarul se salvează, refugiinduse în primitoarea lume a cărților, a spiritului. El rămâne
un model de dăruire, pietate și rigoare, un cronicar onest
al unor timpuri absurde, dar care mai avea și oaze
alinătoare, pline de viață în acei ani ai Deșertului Roșu.
Mereu a trăit pentru alții: cei duși aveau în el, un apărător
al memoriei lor, iar cei vii, un sprijin necondiționat. A
trecut prin încercările interstițiului totalitar cu demnitate,
mereu egal cu sine însuși, un reper moral de trăire întru
spirit și adevăr.
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Ioan
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DOMNUL
NAE
ANTONESCU
SA MUTAT
ÎN FILELE
MEMORIEI

Profesorul și geanta cu cărți
Istoricul literar s-a n[scut la 18 decembrie 1921
`n localitatea s[tm[rean[ Terebe;ti unde urmeaz[
clasele primare. A absolvit :coala normal[ unit[ din
Oradea (1936-1940), dar `;i obine diploma de `nv[\[tor
`n refugiu la Bucure;ti (1943). Dup[ armat[ abslov[
Facultatea de litere ;i filozofie din Cluj (1949). A fost
arestat pentru “activitate politic[ na\ional-\[r[nist[”
(ca redactor la Dreptatea \[ranilor, Bucure;ti).
Profesia sa a fost legat[ de :coala general[
terebe;ti - profesor ;i director, `n mai multe r]nduri
(cu scurte perioade la :coala tehnic[ CFR ;i Casa
Corpului Didactic Satu Mare), de unde se pensioneaz[
`n 1983. A publicat cu regularitate `n revistele vremii<
Luceaf[rul (Sibiu), Pagini literare (Turda), Ardealul,
Plaiuri n[s[udene, Universul literar, Via\a, Tribuna,
Familia, Steaua, Rom]nia literar[, Via\a
rom]neasc[, Convorbiri literare.
~n Satu Mare a ini\iat ;i sprijinit apara\ia
revistelor pedagogice Pagini s[tm[rene, :coala
s[tm[rean[ ;i a ziarelor Ardealul (organ al PN|CD
satu Mare) ;i Solsti\iu (dup[ 1990).
A frecventat cu intermiten\e cenaclurile “Ioan
Slavici”, “Afirmarea” ;i a colaborat la realizarea
antologiilor Afirmarea, a suplimentului Pagini
s[tm[rene inclus `n revista Tribuna (1984-1986). A
fost coordonator al seriei “Philobiblion” - Reviste
rom]ne;ti de cultur[ din Transilvania interbelic[,
vol. I. Biblioteca “L. Blaga” Cluj-Napoca, 1999.
A publicat c[r\ile< Scriitori uita\i, Ed. Dacia,
1980> Reviste literare conduse de L. Rebreanu, Ed.
Minerva, 1985> Revista Jurnalul literar, monografie,
Timpul, Ia;i, 1999>

→
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Terebe;ti. Un sat campestru, cu aer ;v[besc, judec]nd
dup[ rigoarea str[zilor ;i a construc\iilor vechi. Aici se afl[ casa
cu num[rul 41, vizavi de Oficiul Po;tal. O cas[ `n[l\at[ `ntre
iarba verde ;i c[lc]iul albastru al lui Dumnezeu. Aici a tr[it p]n[
la cei 87 de ani criticul ;i istoricul literar Nae Antonescu, n[scut
la 18 decembrie 1921.
Zi cu soare `ng[duitor de iunie. Acas[, la domnul Nae,
vi;inii sunt cop\i.
Nu e nimeni `n b[t[tur[, nici vecinii nu sunt acas[, tot
satul e la cimitir.
~nmorm]ntarea are loc la ora 13<00.
A murit la spitalul jude\ean la 17 ;i 10 minute, `ntr-o zi
ploios[. L-am v[zut pentru ultima dat[ cu trei ore `nainte de
clipa final[. Suferind, cu fractur[ de bazin, zb[t]ndu-se, parc[
`ncerc]nd cu m]na st]ng[ s[ alunge moartea pe care o sim\ea
acolo, c[reia `i auzea respira\ia. A murit `n `mprejur[ri cum nu
se poate mai dureroase. So\ia, bolnav[ ;i ea, fiul Flaviu, grav
bolnav, aflat la o clinic[ din Cluj pentru o interven\ie delicat[.
Greul ap[sa pe nepoata domnului Nae, Diana, numai sulet,
alergare, durere ;i lacrimi ;i pe fiica domnului Nae, Monica,
venit[ din Italia. Al[turi le-a fost familia prietenilor de demult,
Teofil ;i Dora M[d[ras.
Domnul Nae Antonescu a fost mul\i ani, p]n[ la fireasca
oboseal[ generat[ de povara anilor, o voce ascultat[ a literaturii
s[tm[rene. Firav, dar de o energie neb[nuit[ a spiritului.
Drumurile lui prin S[tmar, erau f[r[ zgomot, cu gesturi
modeste, simple. O personalitate proeminent[, at]t de necesar[
Nord-Vestului, `n linia lui Petru Bran, Dariu Pop, Gabriel
Georgescu. Pe un plan na\ional era o autoritate `n materie de
reviste literare interbelice, ardelene `ndeosebi, mereu bine
informat, mereu cu fi;ierele deschise. Era cunoscut prin
memoria excep\ional[ ;i printr-o rigoare exemplar[. Om al
bibliotecii, al scrisului, era cel la care puteai apela oric]nd pentru
o sugestie, pentru informa\ii exacte.
Prin cronicile publicate `n presa na\ional[ sau local[, a
educat gustul iubitorilor de literatur[ d]nd semnalul
necesarului respect pentru litera scris[. A \inut cititorul
s[tm[rean `n contact cu literatura valoroas[, prin articolele
publicate pe pagina literar[ a ziarului local. Poate lucrul cel mai
important a fost c[ ne-a `nv[\at atunci pe mai tinerii aspiran\i
la gra\iile muzelor s[ distingem valoarea din noianul de
nonvaloare.
A scris despre c[r\ile s[tm[renilor ;i cuv]ntul s[u avea
autoritate.
Scriitorii anilor 70, 80, de la Ana Blandiana la Mircea
Dinescu, intrau `n sufletele s[tm[renilor prin por\i deschise de
Nae Antonescu. Iar popasul scriitorilor prin Satu Mare se
producea sub protec\ia prezent[rilor sale. Simpla sa prezen\[ la
o lansare de carte era un semn c[ acolo este vorba de valoare.
Apari\ia fiec[rei c[r\i din cele ;apte ale sale, at]t de
necesare mai ales tinerilor cercet[tori, era un eveniment
cultural. A reprezentat un fel de instan\[ la care se raporta
fiecare, La el se apela cu ocazia fiec[rei noi apari\ii editoriale.
Ar fi trebuit s[ i se acorde titluri, s[ i se `ncredin\eze
cadre... Tot ce a f[cut era `n beneficiul s[tm[renilor. A generat
prin cuv]nt, scris, prin t[cere chiar, dac[ mai ales printr-o atent[
veghe, de la distan\[, `nfiriparea ;i dezvoltarea literaturii
s[tm[rene postbelice. Iar dup[ revolu\ie, deschiz[torii de
drumuri noi `n publicistic[ lui `i cereau sfatul.
Incomod uneori pentru c[ adev[rul `nsu;i e incomod.
Incomod pentru c[ nu accepta orice. Resim\it ca un judec[tor
aspru, dar necesar. Cuv]nt mu;c[tor, lapidar, dar exact, la \int[.
Dar cu toate acestea n-a sup[rat pe nimeni, pentru c[ adev[rul
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nu-i poate sup[ra dec]t pe cei m[run\i. El judeca lucrurile nu din unghiul unuia
sau al altuia, ci din unghiul celui ce d[ seama `n fa\a con;tiin\ei ;i-a Atotputernicului
de toate c]te scrie.
R[zboiul, refugiul, deten\ia, suferin\a pentru suprimarea bisericii grecocatolice l-au `mpu\inat fizic, dar i-au dat for\[ celui care `nvinge av]nd adev[rul de
partea sa.
A r[spuns printr-un refuz demn unei propuneri de a i se acorda titlul de
Cet[\ean de onoare al Satului Mare, iar gestul s[u n-a fost `n\eles. :i asta, `n timp
ce Domnia sa `nsu;i conferea titlul de Noble\e jude\ului.
Remarcabil era ata;amentul s[u pentru cei care `ncercau s[ ating[ timid
coardele liricii. Avea r[bdare s[ te citeasc[, s[-\i r[spund[, s[-\i spun[ p[rerea cu
franche\e. Iar cuv]ntul s[u s[pa ad]nc `n con;tiin\a ta. Spus[ la o cafea, la o `nt]lnire
pe strad[ sau `n bibliotec[. Domniei-sale, vorba lui devenea o sentin\[ ordonatoare.
Pentru ezit[rile unui `ncep[tor, o remarc[, o scrisoare, o dedica\ie pe o carte
`nsemna mult.
A fost preocupat de ni;te scriitori uita\i, nu pentru c[ erau minori, ci pentru
c[ `l alarma tendin\a celor `n grab[ judec[tori de a exclude nume nu dup[ un
principiu estetic, ci dup[ unul cantitativ. :tia c[ pentru afirmare, scriitorul are nevoie
de sus\inere, de publicitate, de ‘’mijloace specifice’’, c[ unii recurg la desanturi, la
puciuri, la ac\iuni solitare. ~ntre impunerea zgomotoas[ ;i cea pa;nic[ e greu de
f[cut alegere. Scriitorul nu se alege, e ales. Regimul comunist a f[cut publicitate
intens[ unor scriitori ;i a sufocat afirmarea altora. Evident, numero;i scriitori n-au
intrat `n aten\ie pentru c[ n-au fost cunoscu\i. Cu astfel de g]nduri, interven\iile
lui Nae Antonescu au fost de a aduce `n lumin[ valoarea risipit[ `n aceast[ mas[ de
nenoroco;i ;i de-a afirma ideea c[ nici o voce nu este f[r[ importan\[.
Dar preocuparea sa cea mai demn[ de aten\ie a fost revuistica.
Citindu-l, sim\i respectul pentru cei care “construiesc’’ revistele. Pentru el,
o revist[ literar[ `nsemna o fereastr[ deschis[ spre fenomenul artistic, prin care te
racordezi, activ sau ca spectator, la cursrul artelor. O revist[ literar[ stimuleaz[
lectura, formeaz[ cititori ;i creatori deopotriv[. Adres]ndu-se unui public larg de
pasiona\i, creatori ;i consumatori, revistele realizeaz[ sincronizarea ne`ntrerupt[ a
gusturilor estetice ;i aduc `n actualitate valori de alt[dat[. Ca `n toate celelalte c[r\i
scrise de Nae Antonescu, ;i aici impresioneaz[ cantitatea enorm[ de informa\ie,
`ntr-o logic[ nesufocant[, profesoral[, pe care cititorul o accept[ de la primele
imagini. Se str[v[d eforturile `ndelungate ;i erudi\ia. Studiile sale se adreseaz[
filologilor, profesorilor, dar ;i pasiona\ilor `ntru cercetarea unor reviste care au f[cut
glorie `n perioada interbelic[. Sunt texte dense, cu multe date, cu judec[\i de valoare.
Lectura lor este un adev[rat osp[\ intelectual. Fraze arcuite din limpidit[\i ;i
sobriet[\i care relev[ profunzimea. Sim\i, citindu-i paginile, c[ revistele acestea au
fost citite la cald, la momentul apari\iei ;i comentate apoi la rece, dup[ mul\i ani,
`ntr-un moment “de medita\ie lini;tit[‘’.
Un loc important `l ocup[ `n c[r\ile sale despre reviste, cum era de a;teptat
“|ara de sus’’, “Icoanele maramure;ene’’, “Cronica literar[” ;i “Afirmarea’’, care au
ap[rut la Satu Mare. Nae Antonescu include astfel literatura s[tm[rean[ `n circuitul
na\ional. Ata;at de provincie, f[r[ a c[dea `n provincialism, a ridicat-o la rangul
meritat, cu convingerea c[ piscul piramidei poate fi mai `nalt doar dac[ are baza
mai mare. O asemenea filosofie vine din realitatea c[ nevoia de comunicare, de
crea\ie nu are limite. Dorin\a de exprimare este general uman[. Ea poate s[ apar[
chiar `n leprozerii ;i nimeni nu are dreptul s[ o sufoce, iar o construc\ie este
puternic[ doar dac[ are fiecae c[r[mid[ s[ o sufoce, iar o construc\ie este puternic[
doar dac[ are fiecare c[r[mid[ `n locul ei. Avea convingerea c[ o provincie puternic[
nu este `n opozi\ie cu centrul. ~n acela;i timp, ea poate cataliza tendin\ele exclusiviste
ale centrului care, izolat adesea `n orgoliul unei puteri administrative, are tendin\a
de a da note ;i de a judeca nu dup[ valoare ci dup[ autoritatea dat[ de pozi\ia pe
care o ocup[. Este posibilul motiv, onorat pentru el ;i ai lui, al r[m]nerii `n Terebe;ti,
satul dintre c]mpie ;i cer…
A;a cum a tr[it, Domnul Nae Antonescu `;i va continua existen\a ;i `n
postumitate modest, f[r[ preten\ii. N-a l[sat urme, nume de str[zi, a l[sat ni;te
c[r\i, ;apte la num[r.
:i, la mutarea sa `ntre filele memoriei, `i a;ez[m ca o frunz[ de laur pe frunte,
recuno;tin\a celor ce `n\eleg pre\ul c[r\ii ;i ;tiu ceva despre sacrificiul cerut de
`ntruparea unei reviste.
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→
Reviste din Transilvania, Bibl.
revistei Familia, 2001> Reviste
literare interbelice, Ed. Dacia 2001>
Scriitori ;i Reviste din perioada
interbelic[, Ed. revistei Convorbiri
literare, 2001> Revista Fund\iilor
Regale, monografie, Ed. Solsti\iu,
Satu Mare, 2006.
A prefa\at ;i `ngrijit edi\iile<
George Boldea, Versuri, Ed. Minerva
1973>
Romulus
Demetrescu,
~nsemn[ri critice, Ed. Dacia, 1979>
Ady Endre, S]nge ;i aur, trad. de
George A. Petre, Ed. Cogito, Oradea
1996> C. Noica, Poeme, Casa de
Editur[ Panteon, Piatra Neam\, 1995.
~n revista Poesis a sus\inut cu
regularitate rubrica “Poe\i uita\i” ;i
a primit premiul revistei Poesis la
aniversarea v]rstei de 70 de ani.
G. Vulturescu (Cultur[ ;i
literatur[ `n \inuturile S[tmarului.
Dic\ionar 1700-2000, Editura
Muzeului s[tm[rean, 2000, pp. 2327.)
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,,...Nae Antonescu este un nume mai discret `n
istoria literar[, cantonat `n sfera “revuisticii’’. Este autorul
unui mare num[r de articole ;i studii ap[rute `n diverse
reviste... Constat o bun[ cunoa;tere a producerii
discursului – m[ g]ndesc dac[ nu cumva ;i anumite
proceduri de excludere, nu doar construc\ia lui formal[,
`mi sus\ine afirma\ia – ca ;i calitatea unor judec[\i critice
de valoare. Nu este vorba despre o acceptare global[ a
observa\iilor ;i concluziilor, dar `n mare m[sur[ ele
exprim[ juste aprecieri, cele mai multe fiind “validate’’ s[
spunem a;a, de istoria ;i critica noastr[ literar[...’’
Nicolae Rotund
(Tomis, nr. 8/ august, 2001)

→
Referin\e critice despre lucr[rile lui Nae
Antonescu<
Din cele patru sute de pagini ale lucr[rii lui Nae
Antonescu, mai mult de jum[tate con\in o descriere
sistematic[ a revistelor respective iar restul o bibliografie
analtic[... Adres`ndu-se `n principiu speciali;tilor, studiile
de felul acestora pot interesa ;i un public mai larg, care
are posibilitatea s[ afle mai multe ;i instructive lucruri
despre via\a literar[ de odinioar[... Cercet[torul a
str[b[tut cu grij[ imensul material iar competen\a lui este
`n afar[ de discu\ie.. ~n orice caz, studiul lui Nae
Antonescu se cuvine re\inut pentru contribu\ia pe care o
aduce la cunoa;terea revistelor dirijate de Liviu Rebreanu
`n perioada dintre r[zboaie.
Nicolae Manolescu
(Rom]nia literar[, nr. 47, 1985)

*
Cu toate c[ a tr[it o via\[ de om `n mijlocul elevilor
s[i de la Terebe;ti, domnul Profesor Nae Antonescu nu
mi l-a; putea, totu;i, imagina dec]t `n lini;tea unei mari
biblioteci. Poate ;i fiindc[, de mult[ vreme, mi-a fost dat
s[-l v[d, la Cluj, mai cu seam[ `ntr-un astfel de loc. Venea,
deseori, `n vacan\ele sale pentru a-;i completa cercet[rile
`ntreprinse mai demult asupra unor periodice rom]ne;ti
ap[rute fie `n vechiul Regat, fie `n Transilvania. St[tea
aproape de fiecare dat[ `n capul mesei `nconjurat
totdeauna de un v]rf de c[r\i ;i reviste vechi, din care `;i
ridica ochii doar `n momentul c]nd sesiza ivirea unei fe\e
cunoscute ce tocmai se a;eza l]ng[ el...
T. Tihan (Steaua, nr. 12, 2001)
*
Nae Antonescu oficiaz[, de ani buni, `ntr-un
domeniu pios al “galbenelor file’’ acoperite de vreme ;i de
“colbul uit[rii’’, `ncerc]nd a ridica “lespezile uit[rii de pe
mormintele unor scriitori prea repede trecu\i `n afara
interesului unor comentatori’’. Pentru aceast[ os]rdie,
resim\it[ ca o “datorie’’, ca o misiune de “restaurare’’,
autorul nu `nceteaz[ s[ propun[ rubrici de istorie literar[
;i convorbiri revuistice la diverse reviste sau s[ evoce, ca
un memento, nume de autori abia `nsemna\i pe p`nza
vremii.
Astfel, o sintagm[ negativ[ - scriitori uita\i - `;i
mut[ accentul, sub pana autorului, spre un aer elegiac de
fortuna labilis. E, cu alte cuvinte, un act de justi\ie literar[
`n spirit neculcian – a l[sa nescris este inimii durere< “am
visat `ndelung pe marginea acestei c[r\i’’, “am purtat-o
vreme `ndelungat[ `n cutele t[inuite ale sufletului meu’’.
Martor el `nsu;i al unor “umbre’’ din perioada interbelic[,
autorul nu este preocupat s[-i sim\im sentin\ele lui<
aproape c[ umbl[ pe ;optite spre a nu se rispi m]na de
praf a literelor r[mase dup[ o via\[ fragil[. Singura lui
preocupare, punerea paginilor `ntr-o nou[ lumin[, este
at]t de `nd[tinat[ `n spiritul vremii `nc]t supline;te
spiritul critic. Analiza literar[ devine o ceremonie a
suavit[\ii, care ia ap[rarea lucrurilor delicate, fragile,
senine, calme...
G. Vulturescu (Cronicar pe frontier Poesis,
Princeps Edit, 2005, p. 233)

Imagini prin vreme
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Nae Antonescu
Cercul literar de la Sibiu
eronat publica\ie ce ar nutri idei neosem[n[toriste. Un
lucru e cert `ns[< atmosfera de `nalt[ urbanitate
intelectual[ din jurul revistei Symposion a putut favoriza
confrunt[rile de idei ;i atmosfera de studiu de procup[ri
estetice ;i filosofice a tinerilor `nv[\[cei, care nu aveau
`nc[ o orientare metodologic[ distinct[. Ar fi de amintit
aici, ca `ntregire a peisajului literar al epocii ;i interesanta
experien\[ revuistic[ de la |ar[ nou[, precum ;i boema
literar[ ;i artistic[ a Clujului interbelic, `ntrerupt[ `n
toamna anului 1940, din cauza evenimentelor politice ;i
sociale ale vremii ;i str[mutarea ei pentru un oarecare
timp `n cet[\ile medievale ale Sibiului ;i Bra;ovului.
Desigur c[ aceast[ atmosfer[ de studiu ;i participarea la
via\a literar[ ;i artistic[ a `nlesnit viitorilor “cerchi;ti’’
posibilitatea de a se instrui ;i s[ aspire la realizarea unor
valoaroase atitudini estetice. H. Jacquier, gazda ospitalier[
de la Sibiu, a ;edin\elor Cercului literar `i stabile;te
antecedente ;i origini tot la Cluj ;i consider[ gre;it[
denumirea “;i chiar o mic[ nedreptate. Mai to\i ace;ti
tineri erau clujeni, universitatea lor era tot de la Cluj,
unde ei `;i f[cuser[ ;i studiile secundare, to\i a;teptau cu
`nfrigurare dureroasa `ntoarcere’’. (2)
A;adar doi membri marcan\i ai grupului
confirm[ existen\a unei atmosfere de `nalte preocup[ri
literare a Clujului interbelic ;i de care nu se poate face
abstrac\ie. Adev[rul e c[ f[r[ Sibiu nu poate fi conceput
Cercul literar ;i acest lucru `l afirm[ r[spicat aproape to\i
membrii grupului iar unul dintre ei, foarte t]n[r atunci,
Ov. Cotru;, crede chiar `ntr-o “for\[ mitic[“ a ora;ului
burg medieval. (3)
Oricum am judeca baladele “cerchi;tilor’’ nu ar fi
putut lua na;tere la Clujul prea ordonat arhitectonic,
protestant `n g]ndire ;i prea saturat de ra\ionalism ;i
lucid[ intelectualitate. Sibiul a oferit tinerilor studen\i
cadru ;i atmosfer[ propice dezvolt[rii ;i consolid[rii
forma\iei lor spirituale. Asemn[narea cu via\a
studen\easc[ a Heidelbergului romantic nu e o figur[ de
stil `n cazul acesta. Dar dincolo de toate aceste
considerente ideea unei resurec\ii a baladei nu putea s[
apar[ dec]t `n burgul baladesc al Sibiului. Numai `n Sibiul
cu severa arhitectur[ medieval[, `mbl]nzit[ prin volutele
baroce ale unor portaluri, `n burgul cu trepte inegale ;i
turnuri care au durat mai mult dec]t breselele c[rora le
apar\ineau, `n ora;ul asediat metaforic de cnezul rom]n,
c[ci dincolo de zidurile sale, spre munte, se `ntind satele
celor mai arhaice tradi\ii rom]ne;ti – S[li;tea portului
sever, Avrigul lui Gheorghe Laz[r, R[;inarii lui Goga,
Poiana M[rginenilor – numai `ntr-un asemenea climat al
prezentei `n piatr[ ;i spirit al trecutului mitic-istoric se
putea `ntreprinde o resurec\ie programatic[ a baladei’’. (4)

I. Origini ;i antecedente
Originile `ndep[rtate ale grup[rii Cercului
literar de la Sibiu, pot fi identificate `n atmosfera de
s]rguin\[ intelectual[ ;i artistic[ a Universit[\ii clujene
din perioada ultim[ a celui de al patrulea deceniu al
veacului nostru. Mul\i dintre membrii mai vechi ai
grupului au fost studen\i la Cluj `nv[\]nd `ndeosebi
filosofia ;i literele< Radu Stanca, Ov. Drimba, Eugen
Todoran, Ion Negoi\escu, I. Malo; R`peanu, ultimul un
fervent adept al cuget[rii mistice a lui V. P`rvan ;i `n
general al teoriilor despre virtu\ile arhaice ale
dacismului. Vremea era deosebit de rodnic[ `n Cluj.
Dup[ e;uarea experien\ei revuistice de la Darul vremii,
din anul 1930, ;i a altor publica\ii literare de mai mic[
`nsemn[tate apare `n 1933 G`nd rom]nesc, redactat cu
pricepere ;i arz[toare pasiune de Ion Chinezu. Revista
clujean[ a creat un climat propice crea\iei literare, a str]ns
`n paginile ei pe majoritatea scriitorilor transilv[neni
reprezentativi din epoc[, de la Ion Ag`rbiceanu, Pavel
Dan ;i V. Papilian `n proz[, M. Beniuc, Emil Giurgiuca,
George Boldea `n poezie, Ion Chinezu ;i Ion Breazu `n
critica ;i istoria literar[. Ca urmare a eforturilor depuse
de revist[ se `nfiin\eaz[ `n anul 1936 Asocia\ia
scriitorilor rom]ni din Ardeal, dup[ mai multe `ncerc[ri
de regrupare a for\elor literare din provincia transilvan[.
Asocia\ia avea ca scop, `ntre altele ;i `nfiin\area unei mari
edituri literare cu sediul al Cluj ;i sprijinirea celorlalte
reviste de cultur[ din Transilvania. V. Iancu este de p[rere
c[ primul nucelu germinativ al Cercului literar trebuie
c[utat `n ambian\a intelectual[ a publica\iei Symposion
din Cluj, ap[rut[ `n anul 1938 ;i considerat[ “cea dint`i
revist[ ardelean[ de cultur[, la nivel ;i preocup[ri
europene’’. (1)
Symposion acord[ deplin[ `ncredere cuceririlor
ra\iunii, milita pentru promovarea valorilor lucide,
intelectualiste ;i condamna orice imixtiune de misticism
`n cunoa;tere. Cel pu\in `n parte afirma\ia lui V. Iancu
devine riscant[ ;i `ndeosebi ideea c[ revista clujan[ ar fi
favorizat apari\ia unei atitudini similiare celei sus\inute
de Manifestul din 1943. Acest lucru se va observa mai
bine abia dup[ apari\ia revistei Saeculum a lui Lucian
Blaga, ocazie cu care se vor dezl[n\ui `never;unate
polemici `ntre cele dou[ publica\ii filosofice, cu
orientarea intelectual[ diferit[. Membrii Cercului literar
vor adera la filosofia spiritualist[ ;i intui\ionist[ a lui L.
Blaga ;i vor fi `n opozi\ie cu ra\ionalismul, uneori prea
excesiv, de la Symposion. De altfel studiul lui V. Iancu,
mai cuprinde ;i alte idei pe care istoria literar[ nu le-a
confirmat< minimalizarea importan\ei revistei Abecedar
;i chiar a G]ndului rom]nesc, pe ultima consider]nd-o
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slujitori ai frumosului artistic sunt `n c[utarea unor
puncte de sprijin ;i n-au `nc[ siguran\a maturit[\ii. Ion
Negoi\escu `;i terorizeaz[ cencep\ia despre actul poetic
`ntr-un scurt eseu “…un vers e o lume, o oglind[ unic[,
un cerc metafizic, din care altele transpar, obscure, ;i
lumina lor e dincolo de idee. Fiecare vers e izvorul altei
poezii, precum `n oglind[ celelalte oglinzi `nsumeaz[
infinitul’’. (7)
~n caietul al doilea, I. Oan[ `ncepe o cronic[
literar[ iar `n pagina ultim[ recenzeaz[ revistele vremii,
cu pertinente comentarii. Condeiul s[u sprijin[
`nfiin\area unei asocia\ii a scriitorilor tineri ardeleani.
Revista manifest[ v[dit[ simpatie fa\[ de crea\ia literar[
a lui Lucian Blaga. R[scruci r[m]ne ast[zi o amintire
din perioada noviciatului literar al lui I. Oan[ ;i Ion
Negoi\escu, viitori membri ai Cercului literar. La
`nceputul anului 1941 apare revista Cur\ile dorului, de
la Sibiu, tip[rit[ numai `n dou[ numere sub
responsabilitatea poetului Radu Stanca. Titlul simbolic,
sugestiv ;i metaforic `;i trage seva creatoare din triste\ea
metafizic[ a liricii lui Lucian Blaga, sub a c[rui obl[duire
spiritual[ cre;te publica\ia tinerimii studioase. Poemul
La cur\ile dorului, str[jui;ete poarta tip[riturii, ne
introduce `n atmosfera de entuziasm a unor tineri
`narma\i cu argumentele, silogismului dar ;i cu farmecul
visului. Filosoful le-a acordat ;i c]teva R]nduri de
`nceput, semnificative pentru vremea `n care apare
revista. Suntem `n perioada `n care \ara ne-a fost ciuntit[
prin tratate arbitrare, inspirate de fascism, peisajul etnic
;i geografic a fost ciop]r\it, am fost vremelnic umili\i.
Lucian Blaga re\ine aceast[ stare de fapt, pe care o
sugereaz[ `n cunoscutu-i stil, greu de semnifica\ii ;i
rezonan\e emotive< “P]n[ ieri am fost o \ar[ mare, din
punct de vedere etnic ;i geografic, ast[zi suntem o \ar[
mult mai mic[. Totu;i ni s-a dat s[ tr[im dou[zeci de ani
`n orizontul unei \[ri largi aproape `mp[r[te;ti. Acest
orizont, care de pe p[m]nt s-a retras `n inima noastr[,
`l purt[m cu noi, `nchise `n noi, ca orizont viu ;i neuitat,
pe care nici o m[sur[ omeneasc[, nu-l va putea revizui.
(8)
~n perioada `n care apare aceast[ revist[ `ncep
primele manifest[ri firave ale viitorului Cerc literar,
semne se ivesc chiar `n paginile din Cur\ile dorului.
Atmosfera de studiu din jurul Univerist[\ii `ndrumat[
de `n\elepciunea lui Lucian Blaga, de cercet[rile estetice,
`nchinate poeziei lirice de c[tre Liviu Rusu, valorile
permanente ale literaturii franceze erau popularizate de
c[tre H. Jacquier iar D.D. Ro;ca `i ini\ia tainele filosofiei
moderne. To\i studen\ii de atunci `;i aduc aminte, cu
mult interes, de seminariile acestei fructuoase catedre,
mijloc important de conturare a profilului ideologic al
celor care se ini\iau `n zonele senine ale `n\elepciunii.
~n cele dou[ numere, revista Cur\ile dorului nu ;i-a
putut afirma toate posibilit[\ile ei creatoare. Eforturile
lui Radu Stanca trebuie `n\elese mai mult ca un avans
al celor ce va urma peste c]\iva ani. Poezia inserat[ `n
coloanele revistei anun\[ totu;i o rena;tere a spiritului
baladesc prin exemplul lui Radu Stanca din
Metamorfoz[ sau printr-o liric[ reflexiv[ cu triste\i

Text b[tut la ma;in[ de Nae Antonescu

A urmat apoi durerosul drum al refugiului. “La
Sibiu am g[sit o veche cetate medieval[ cu turnuri, ziduri
vechi, sc[ri ;i cu proasp[ta cenu;[ a unei grup[ri literare
Thesis. (5) Cam `n aceea;i perioad[, I. Oan[ se str[duia
s[ redacteze la Alba Iulia revista literar[ R[scruci cu
masiva colaborare a lui Ion Negoi\escu, pe atunci ca ;i
ast[zi cavaler al suprarealismului. Publica\ia a ap[rut `n
dou[ caiete lunare ;i din entuziasmul tineresc a r[mas
ast[zi amintirea unor idealuri frumoase, elevate. Cuvinte
pentru `nceput este articolul program al revistei. “Vom
da expresiei tuturor `nfirip[rilor altoite pe duhul na\ional,
dar nu vom `nt]rzia s[ adun[m `n aceste pagini tot ce e
rod p]rguit `n razele frumosului artistic fie c[ el ;i-a supt
seva din p[m]ntul autohton, fie c[ a v[zut lumina zilei
pe alte meleaguri.’’ (6) Doctrinar publica\ia urmeaz[ o
cale de mijloc av]nd totu;i v[dit[ simpatie fa\[ de
crea\iile avangardiste. Colaborarea important[ o are I.
Oan[ cu poezii, proz[ literar[, traduceri din Paul Valery
;i M. Maeterlink. Acestor doi autori le face ;i c]te o
prezentare sumar[, relief]nd `n principal caracteristicile
operei lor. Ion Negoi\escu `;i tip[re;te dou[ poezii de
`nsolit[ orientare, Cetate cu palmieri ;i Pinguinul ou,
ambele reproduse de Sa;a Pan[ `n Antologia literaturii
rom]ne de avangard[, ca mostre reprezentative ale
genului. Suntem `n perioada `n care ace;ti doi tineri,
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elegiace la George Popa, poet mai `n v]rst[. I. Oan[
cultiv[ sunetul iar Romeo D[sc[lescu `ng]n[ ritmuri
folclorice `n C]ntec de leag[n. Proza literar[ a revistei
prezint[ ast[zi mai pu\in[ importan\[ artistic[. Se poate
re\ine `ns[ un fragment. Remu;carea, al lui Ionel
Neamtzu, scriitor sibian, cunoscut prin activitatea lui la
societatea Thesis ;i din colaborarea la alte publica\ii
tranilvane. O importan\[ deosebit[ au acordat
redactorii orient[rii filosofice ;i de critic[ literar[ a
revistei. Era cultivat[ filosofia lui Lucian Blaga dar unele
eseuri resuscit[ ;i presupusele virtu\i ale fondului dac
`n cultura noastr[. (9)
De asemenea pot fi citite ;i unele studii, cu idei
confuze despre spiritualitate ;i destinul s]ngelui, care ar
ilustra componentele structurale ale realit[\ii rom]ne;ti.
Aceste sunt afirma\ii izolate, un tribut ideologic pl[tit
epocii `n care a ap[rut revista, dar acele articole nu
hot[r[sc orientarea general[, directoare, a publica\iei.
Articole de critic[ literar[ scriu Ov. Drimba ;i Eugen
Todoran, ultimul recepteaz[ mesajul artistic eminescian
`n lumina vederilor filosofiei lui Blaga, se ridic[ `mpotriva
roman\[rii vie\ii poetului na\ional ;i propune o mai
temeinic[ `n\elegere a operei. (10) O pertinent[ analiz[ a
avatarurilor poeziei noastre contemporane `ntreprinde
Ov. Drimba, comb[t]nd superficialitatea `n inspira\ie ;i
utilizarea imaginii ca scop `n sine, procedeu ce tinde spre
manier[ ;i s[r[cirea con\inutului liric. Nu ne putem
`mp[ca totu;i cu unele destul de aspre critici, aduse
literaturii franceze, care ar fi lipsit[ de ad]ncime `n
compara\ie cu cea german[. Este un punct de vedere al
autorului care comport[ `nc[ discu\ii, ca s[ fie validat. (11)
Cronica literar[ a revistei refer[ despre locurile ap[rute
atunci ale lui Ion Ag`rbiceanu, Ionel Teodoreanu, Sextil
Pu;cariu, Emil Zegreanu. Un aspru rechizitoriu face Ov.
Drimba literaturii lui Ionel Teodoreanu, al c[rui scris este
“de impresie, de pl[cere, literatur[ pur senza\ional[“,
considera\ii ce au `n vedere `ndeosebi romanul Tudor
Ceaun Alcaz. I. Oan[, vede principalul cusur al poeziei
lui E. Zegreanu `n excesul de metaforism iar C. Regman,
atunci la `nceputurile sale critice, constat[ importante
lipsuri cu privire la editarea clasicilor no;tri. Pioase
r]nduri, de evocare scrie Radu Stanca, `n amintirea
prietenului s[u Ion Moldoveanu, autorul volumului Sbor
peste ape, f[r[ s[-;i dea seama c[ pe undeva `l p]nde;te
;i pe el acela;i destin nemilos al mor\ii premature. ~ntrun anumit fel, acest articol, scris la un an de la dispari\ia
p[m]ntean[ a poetului some;an dar publicat abia `n 1941
este ;i o cald[ evocare a boemei clujene dintre anii 19331940, c]nd `mpreun[ cu C.S Anderco ;i al\ii, Radu Stanca
citea ;i scria la acele faimoase Pic[turi de cerneal[,
supliment literar al unui cotidian transilv[nean. Alte
colabor]ri sunt inserate la rubrica `ntitulat[ Convorbiri
despre oameni, plastic[, muzic[ ;i reviste, semnate
`ndeosebi de Ion Negoi\escu, Radu Stanca, Dorin
Speran\ia ;i Eugen Todoran. Cur\ile dorului a fost doar o
promisiune a unor tineri studio;i, care `n ambian\a
filosofiei lui Lucian Blaga visau reconstruirea unei
literaturi majore. A fost un fel de repeti\ie general[ pentru
adev[rata `ntemeiere a Cercului literar. ~n toamna anului
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1941 s-a `nfiin\at Cercul literar studen\esc< Octavian Goga
al c[rui pre;edinte a fost Lucian Blaga. Scopul `nfiin\[ri
acestui cerc a fost de a `ncuraja eforturile artistice
studen\e;ti ;i de a milita pentru o atitudine obiectiv[ fa\[
de manifest[rile contemporane ale spiritualit[\ii
rom]ne;ti ;i str[ine. La `ntemeierea Cercului au luat parte
majoritatea celor care au activat `n paginile revistei Cur\ile
dorului. Gruparea nu era totu;i omogen[ ca structur[
temperamental[, preg[tire intelectual[ ;i orientare
estetic[. Presa vremii relateaz[ frecvente disensiuni,
furtunoase certuri ideologice, chiar `ntre membrii cei mai
apropia\i. La un moment dat Ion Negoi\escu este eliminat
din grup pentru ca mai t]rziu s[ revin[ cu idei ;i for\e noi.
De asemenea pleac[ din cerc poetul I.V. Spiridon, `n urma
unui incident ocazionat de o festivitate literar[ de la fostul
cinematograf bucure;tean Aro. La sf]r;itul anului 1942
apar poe\ii Ion I. Vintil[ cu versuri de factur[ elegiac[ ;i
:t. Aug. Doina;, ajuns chiar membru de vaz[ `n Comitetul
central al grupului al c[rui secretar general era Petre
Hossu, pentru anul ;colar 1942-1943, pre;edinte
r[m]n]nd tot Lucian Blaga iar ca vicepre;edinte a fost
desemnat I. Oan[, Ion Negoi\escu este ales `n Comitetul
de cenzori, al[turi de Romeo D[sc[lescu. Se poate deci
observa c[ gruparea avea o temeinic[ organizare juridic[
;i administrativ[. Este totu;i vremea c]nd gruparea se
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`ndep[rteaz[ tot mai mult de orientarea tradi\ionalist[ ;i
paralel apar noi membri< Ilie Banea din Bra;ov, Deliu
Petroiu ;i Ioanichie Olteanu. Se \in ;ez[tori literare la Aiud
;i Timi;oara ;i `ncep luptele intestine din cadrul Cercului,
ca urmare a structurii neomogene a receptivit[\ii estetice
a membrilor. ~ntre timp inevitabila ruptur[ se produce, se
despart “f[r[ durere” dup[ expresia lui H. Jacquier de
vechea grupare o serie de tineri, care vor forma Cercul
literar. Ei se hot[r]ser[ s[-;i creeze propriul lor organ, o
revist[ `n care s[-;i apere ideile ;i s[ dovedeasc[ mai ales
puterea creatoare a acestor idei. (12)
:edin\ele Cercului literar se \ineau `n casa
profesorului H. Jacquier iar despre ele se relata `n scurte
d[ri de seam[ publicate `n organul studen\esc Via\a
universitar[ din Sibiu. Paralel cu ;edin\ele de mar\i,
Cercul literar a organizat ;i conferin\e care se rosteau
duminica `n sala Facult[\ii de drept. Inagurarea lor s-a
f[cut `n ziua de 31 ianuarie 1943, ocazie cu care I. Oan[
precizeaz[ linia de conduit[ a grup[rii< “Noi avem, curajul
s[ lu[m atitudine obiectiv[ fa\[ de spiritul ;i spiritualitatea
str[in[, tocmai `n aceste timpuri c]nd se `ncurajeaz[
anumite pseudo-talente, care n-au alt merit dec]t c[ strig[
la toate r[scrucile, `ntr-o dubioas[ form[ artistic[, sfintele
dureri ale neamului. Mul\i au evocat faimoasele ;edin\e
ale Cercului literar din locuin\ele lui Ion Negoi\escu ;i H.
Jacquier. Se citeau versuri, proz[, critic[ literar[ ;i teatru.
Piesele de teatru ale lui Radu Stanca au fost ascultate
pentru prima oar[ `n aceste ;edin\e memorabile ;i a;a
cum `;i aduce aminte St. Aug. Doina; to\i ;i-au dat seama
c[ se g[sesc `n fa\a unor inspirate crea\ii, de o remarcabil[
for\[ de sugestie ;i valoare artistic[. (13) Radu Enescu nu
a uitat c[ poe\ii cenaclului sibian obi;nuiau s[ se ilustreze
cu vestite nume romantice, nutreau deci tendin\a de a tr[i
`n cele mai `nalte zone ale visului ;i ale vie\ii artistice. (14)
O problem[ mult invocat[ atunci c]nd se vorbe;te despre
Cercul literar este prezen\a fascinant[ a lui Lucian Blaga
considerat de c[tre “cerchi;ti’’ st]lpul de rezisten\[ al
credin\elor lor estetice, un fel de “prin\ al spiritului’’. A;a
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se explic[ faptul c[ ei acordau rol primordial preg[tirii
filosofice, aveau cultul ideilor perene, consacrate, dar l[sau
`n acela;i timp ferestrele larg deschise ;i spre orient[rile
veacului contemporan. Numai fundalul filosofic al
preg[tirii lor i-a putut orienta spre un crez estetic,
umanist, constructiv, `n sensul c[ au dep[;it o tradi\ie
`nvechit[, ce nu putea fi deloc fructificat[ ;i, la fel, nu sau l[sat ispiti\i de `n;el[toarele mreje ale formalismului
steril. Lucian Blaga particip[ cu regularitate la ;edin\ele
Cercului literar, `mpreun[ cu fiica lui Dorly, pe atunci
elev[ la liceu. H. Jacquier `;i aminte;te c[ atunci c]nd
textul citit ridica probleme ce nu puteau fi `n\elese de
c[tre o elev[, so\ia lui, o ducea `ntr-o camer[ al[turat[,
unde se uitau la ni;te stampe japoneze. :edin\ele durau
destul de mult, uneori chiar p]n[ la patru ore iar Lucian
Blaga t[cea mai mult, asculta ;i rareori intervenea `n
discu\ii. Profesorul `;i iubea studen\ii, c[ut[tori de
comori de `n\elepciune, de;i `i ;tia un fel de eretici fa\[
de grupul de unde pornise. Nu a fost `ns[ niciodat[
declarat ;ef de ;coal[ al Cercului literar, aceast[ satisfac\ie
r[m]n]nd pentru Radu Stanca ;i Ion Negoi\escu, primul
dintre ei adev[ratul mentor al grupului. Nu-i mai pu\in
adev[rat c[ ;i Lucian Blaga a profitat imens de pe urma
convie\uirii al[turi de gruparea Cercului literar. ~n cadrul
;edin\elor se citeau multe traduceri din poezia francez[
;i italian[ (pe care Blaga, dup[ m[rturia lui H. Jacquier,
nu le cuno;tea prea bine fiind o personalitate de forma\ie
german[). Fiindc[ se cultivau formele clasice ale versului
rom]nesc, nu este exclus ca Lucian Blaga s[ nu fi fost
`nr]urit de aceasta deoarece `n timpul ;ederii lui la Sibiu
se observ[ un real progres spre metrica tradi\ional[ `n
opera lui poetic[. Prezen\a poetului nu era chiar at]t de
simbolic[ la ;edin\ele cenaclului< el a citit o serie de
t[lm[ciri din lirica universal[, exemplu de exigen\[ ;i
pentru al\i traduc[tori. Se poate chiar ca proiectul de a
alc[tui o antologie a liricii universale s[ se fi n[scut la
Sibiu `n epoca Cercului literar. (15)

Note<
(1) V. Iancu , ~n chestia noii mi;c[ri estetice din Ardeal. Ce este Cercul literar din Sibiu?, `n Timpul, Bucure;ti 1943, nr.
2192, pag. 2.
(2) Henri Jacquier, Amintiri despre Cercul literar, `n Tribuna, 1970, nr. 6, pag. 5.
(3) Cercul literar ;i for\a mitic[ a Sibiului, interviu cu Ov. Cotru;, realizat de Titu Popescu, `n Tribuna Sibiului, 1968, nr,
76, pag. 3.
(4) N. Balot[, Poezia contemporan[ (V). Recurec\ia baladei, `n Familia, 1968, nr. 6, pag. 13.
(5) Gin, A;a sunt ei studen\ii scriitori. – Contribu\ii importante la istoria literar[ - `n Via\a universitar[, 1943, nr. 1. pag.
4.
(6) Cuvinte pentru `nceput, `n R[scruci, 1941, nr. 1, pag. 1.
(7) Ion Negoi\escu, Despre poezie, `n R[scruci, 1941, nr. 2, pag. 6.
(8) Lucian Blaga, R]nduri de `nceput, `n Cur\ile dorului, 1941, nr. 1, pag. 2.
(9) Ion Malo; R`peanu, Fondul dacic, `n Cur\ile dorului, 1941, nr. 2-4, pag. 45-49.
(10) Eugeniu Todoran, Geniile romantice, `n Cur\ile dorului, 1941, nr. 2-4, pag. 67-74.
(11) Ovidiu Drimba, Despre ereziile poeziei noastre, `n Cur\ile dorului, 1941, nr. 1, pag. 27-29.
(12) Henri Jacquier, Amintiri despre Cercul literar, `n Tribuna, 1970, nr. 6, pag. 5.
(13) :t. Aug. Doina;, Rember, Radu Stanca, `n Familie, 1969, nr. 3, pag. 19.
(14) Radu Enescu, Remember, Radu Stanca, `n Familie, 1969, nr. 3, pag. 19.
(15) Henri Jacquier, Lucian Blaga ;i tineretul. Amintiri, `n Tribuna, 1970, nr. 20, pag. 2.
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Maiorescu, care a a;ezat temeliile spiritului critic `n
cultura rom]n[, Domnia Voastr[ a\i reu;it, pe acelea;i
temelii, s[ da\i stilul criticii literare, transmi\]nd
urma;ilor, pe care `i numi\i a 3-a genera\ie maiorescian[“
(G. C[linescu, S. Cioculescu, P. Constantinescu,
Perpessicius, Vl. Streinu, T. Vianu), instrumentul cel mai
de pre\ `n exercitarea unei profesiuni critice’’ (3)
Textul scrisorii condamn[, `n continuare,
proliferarea sem[n[torismului, mi;care justificat[
“odinioar[ din cauza unor vitrege circumstan\e na\ionale’’.
De aici s-a ajuns destul de repede, la condamnarea
literaturii regionale, `n principiu a celei din Transilvania,
pe care o viza `n special Manifestul. Anatemizat[ ca rural[,
cultiv]nd cu prec[dere virtu\i artistice dep[;ite. Criza
sem[n[torismului e general[, dar e mai acut[ `n
Transilvania, unde “nu reapare ca o `mprejurare
momentan[, de influen\[ ;i oportunitate extraestetic[ ci
ea se prezint[ ca o permanent[, ca o stare de spirit
retrograd[ ;i profund d[un[toare evolu\iei artistice’’ (4).
~n felul acesta este aruncat[ la co;, majoritatea literaturii
rom]ne;ti din Transilvania, cu v[dite preocup[ri de
tematic[ social[, `n temeiurile unui principiu nu
`ndeajuns de argumentat dup[ care toate marile culture sar fi realizat numai `n planul esteticului c[ruia i-au fost
subordonate toate celelalte manifest[ri ale spiritului. Se
insist[ ;i asupra faptului c[ Transilvania n-a dat un critic
literar consacrat, deoarece regionalismul refuz[ gustul
artistic ales ;i analiza profund[ a ideilor ;i a sentimentelor.
“Iat[ de ce trebuie, spre salvarea spiritualit[\ii `n aceast[
regiune, o c]t mai grabnic[ liberare din crusta anacronic[
a sem[n[torismului specifist, manifestat `n prostul gust al
interminabilelor cercet[ri asupra lui Ilarie Chendi sau
Maria Cun\an.” (5). ~ntr-un anumit fel tinerilor sibieni, le
repugn[ inteligenta personalitate a lui Ilarie Chendi,
pamfletar sc]nteietor ;i `never;unat adversar al
modernismului cu orice pre\, de vreme ce se `nscriu `n
opozi\ie fa\[ de cercet[rile cu privire la neostenita lui
activitate critic[. Adeziunea la scara de valori artistice
promovate de ideologia literar[ a Sbur[torului este total[,
ac\iunile cenaculului din strada lui Pineanu ;i mai t]rziu
de pe Bulevard sunt apreciate nu mai mici `n realiz[ri
dec]t influen\a Junimii. Admira\ia fa\[ de operele literare
ale grupului condus de E. Lovinescu, prezent `n cadrul
scrisorii omagiale ;i printr-o fotografie, merge `ns[ prea
departe, atunci c]nd declar[ “valori excep\ionale’’, `ntre
altele ;i unele romane ale lui Dinu Nicodim. Eugen
Lovinescu era v[dit `ngrijorat de viitorul criticii estetice,
dup[ ce observase c[ `ncepe s[ sl[beasc[ cea de a treia
genera\ie maiorescian[. La un moment dat el avansase
anumite credite unor tineri bucure;teni, grupa\i `n jurul
unei reviste frondiste, cu baudelairianul nume Albatros
dar speran\ele criticului n-aveau sor\i de `mplinire
artistic[. Pe de alt[ parte tinerii sibieni nu ezitau `n
credin\a c[ unii dintre ei ar putea realiza cea de a patra
genera\ie maiorescian[, atitudine privit[ cu deschis[
simpatie ;i `n\elegere de E. Lovinescu, ceea ce l-a
determinat s[ r[spund[ ucenicilor, `n acela;i ziar,
`nt]mpin]nd scrisoarea nu ca pe un simplu omagiu
personal ci accord]ndu-i calitatea de manifest al unei
genera\ii, realizat `n planul ideilor literare. Cu aceast[
ocazie criticul remarc[ spiritul de luciditate ;i con;tiin\a
cu care semnatarii adeziunii discut[ problemele disocierii

II. Epoca “MANIFESTULUI’’
Tinerii grupa\i `n Cercul literar se ar[tau
nemul\umi\i de fa\a literarturii rom]ne;ti de atunci, ce
exploata prea mult o tradi\ie dep[;it[ de vremuri. ~n
prim[vara anului 1943 ei au redactat o “scrisoare
manifest’’, adresat[ lui Eugen Lovinescu, publicat[ `n
ziarul Via\a, de sub directoratul lui Liviu Rebreanu `n
pagina a 2 la rubrica via\a artistic[ sub programaticul titlu
Ardealul estetic, cu o prefa\[ semnat[ de Dan Petra;incu,
redactor literar al jurnalului . (1) Criticul bucure;tean
c[ruia i se adresa scrisoarea nu era luat `n seam[ de
oficialitatea vremii, era voit ignorat c]nd nu suferea
persecu\ii, de;i `n epoca respectiv[ `;i `ncheia valoroasele
contribu\ii cu privire la ciclul junimist. Pe acea vreme
Eugen Lovinescu era lovit ;i de o necru\[toare boal[, care
evolua vertiginos spre fatalul deznod[m]nt. Mai mul\i
scriitori, arti;ti ;i oameni de cultur[, ;i-au exprimat
compasiunea ;i i-au adresat scrisori de `ncurajare, `ntre
care amintim pe acea a lui Tudor Arghezi, c[ruia criticul
i-a r[spuns cu `n\elepciunea unui filosof stoic. Prefa\a lui
Dan Petra;incu elogiaz[ personalitatea literar[ a lui Eugen
Lovinescu, noteaz[ serviciile pe care le-a adus scrisului
artistic, accentueaz[ izolarea de care este `nconjurat de
mult[ vreme p]n[ c]nd ideile estetice derivate din
maiorescianism `;i confirm[ valabilitatea. Scrisoarea din
Sibiu vine s[ confirme tocmai aceast[ situa\ie. Con\intului
scrisorii sibiene este `n direct[ leg[tur[ cu problemele de
stringent[ actualitate literar[, de orientare pe f[ga;ul
realiz[rii artistice. O mic[ incursiune `n istoria culturii
noastre scoate `n relief faptul c[ romatismul mesianic al
secolului trecut, c[ruia i se recunosc anumite merite pe
linia `nceputului scrisului literar, nu corespunde cu
exigen\ele spiritului contemporan ;i c[ a sosit momentul
delimit[rilor dintre fenomenul estetic ;i cel de cultur[. De
altfel acesta este resortul intim al scrisorii< scuturarea
literaturii de valorile, numite atunci extraestetice, la care
se ad[ugau ;i unele s[ge\i abil `ndreptate, spre zona de
`nr]urire a poeziei populare, considerat[, nu de pu\ine ori,
ca o realizare minor[, de interes etnografic. Ideile `n cauz[
au fost a;ezate pe temelia principiilor maioresciene ale
disocierii valorilor, insistent reliefate `n paginile scrisorii
apreciate ca fiind la originea criticii lovinesciene ;i a
celorlal\i scriitori grupa\i `n jurul pontifului sbur[torist.
Inteligen\a clar[ ;i bunul gust al lui Titu Maiorescu au
deschis pentru cultura rom]n[ por\ile prin care se intr[
`n domeniul tran;ant al asocial\iilor dintre valori. :i mai
departe< “Cu superba lui intelectualitate, sus\inut[ de
inteligen\[, de un bun gust care f[r[ a fi prea rafinat, opera
cu juste\e `n judec[\ile estetice ;i de o ascu\it[ putere de
discern[m]nt, Titu Maiorescu a formulat `n critica sa
literar[ disocierea valorilor estetice de celelalte valori ;i a
cerut culturii rom]ne, pentru ca aceasta s[ fie capabil[ de
a constitui o ambian\[ salubr[ crea\iilor de universalitate,
s[-;i zideasc[ palatul din materialul propriu `n stare s[
`nfrunte, eternitatea, ;i care pentru art[ - `n mod ideal –
este valoarea estetic[“ (2)
Peste tot se elogiaz[ activitatea literar[ a lui E.
Lovinescu, `ndeosebi opunerea lui neosem[n[torismului
anacronic, etichetat ca un focar periculos, izvor de
confuzii `n planul ideilor estetice, etice ;i etnice. “Dup[
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esteticului, idée deosebit de scump[ lui E. Lovinescu, `n
care a crezut p]n[ la moarte. (6) R[spunsul lui E.
Lovinescu la Manifestul sibian spulber[ o serie de atacuri,
unele `mpinse p]n[ la calomnie ;i spirit de intoleran\[.
Surprinde urm[torul pasaj dintr-o recenzie a lui Adrian
Marino, cercet[tor avizat ;i subtil istoric literar< “Apelurile
lui E. Lovinescu adresate doar spiritelor critice ;i mature
n-au avut `ns[ vreo urmare deosebit[, ci doar un ecou,
mai degrab[ baroc, `n presa ardelean[, unde s-a produs
focul Bengal al unui manifest, isc[lit de un grup de
publici;ti obscuri ;i g[l[gio;i. Este vorba doar de ni;te
tineri infatua\i, sectari ;i mediocri, care nu intrau `n nici
un caz `n priviziunile grave ale lui E. Lovinescu. (7) La fel,
nejustificat[ este foarte oscilanta atitudine ideologic[ a lui
Miron Radu Paraschivescu, `n conflict declarat cu multe
valori consecrate, atunci c]nd condamn[ textul
Manifestului< “acel ridicol ;i gratuit manifest literar,
adresat bietului dasc[l de latine;te ;i literatur[ estetizant[
care era Eugen Lovinescu. (8) Adev[rul e c[ scrisoarea
tinerilor sibieni i-a oferit lui E. Lovinescu una dintre
ultimile lui pl[ceri estetice `n scurtul timp pe care l-a
petrecut `nc[ `ntre noi. El a urm[rit `n continuare
dezvoltarea artistic[ a semnatarilor Manifestului ;i l-a
cultivat cu prec[dere pe Ion Negoi\escu tr[g]ndu-i chiar
o planet[ de viitor critic literar. (9). ~n esen\[ ideile
Manifestului promoveaz[ cultul valorilor estetice, cu tent[
autonom[, condamn[ literatura regional[ de nuan\[
sem[n[torist[ ;i `nclin[ puternic balan\a spre urbanizarea
inspira\iei prin sondajul psihologic ;i refuz[ de asemenea
scrisul nostru “o contribu\ie pictoreasc[ la etnografia
European[“. Textul Manifestului a fost redactat de Ion
Negoi\escu ;i a fost semnat astfel< Victor Iancu, E.
Todoran, Corneliu Regman, Damian Silvestru
(pseudonim al lui I.Negoi\escu, n.n.), Ovidiu Drimba,
Radu Stanca, Romeo D[sc[lescu, St. Aug. Doina;.
Manifestul literar al studen\ilor sibieni ;i-a ales o perioad[
cu totul nefavorabil[, pentru c[ la acea dat[ orientarea
artistic[ era ciuntit[ de alte eforturi, `ndeosebi
na\ionaliste. Cum era de a;teptat, Manifestul a promovat
confrunt[ri polemice, unele cu substrat politic, altele
men\in]ndu-se numai `n sfera valorilor literare. Nu vom
re\ine aspectele neinteresante ast[zi, ale unei dep[;ite
polemici, vom confirma `ns[ faptul c[ peste o lun[ de zile,
un alt grup de studen\i, tot din Sibiu, face s[ apar[, `n
acela;i ziar bucure;ean Via\a, un articol intitulat C]teva
preciz[ri, `n cadrul c[ruia se lua atitudine, nu prea bine
precizat[, fa\[ de valoarea artistic[ a poeziei populare ;i
unele afirma\ii din Manifest. Textul e semnat de< Dorin
Speran\ia, Radu Stoichi\[, Ilie Balea, D. Nicolae, Ionel
Brandabur, Petre Lepedeanu, Dan Constantinescu, Ion D.
S]rbu, Petre :ipo;, Dorin Drumaru, Silvestru Pati\a, Petre
P. Groza, Alex. Bla;, Vladimir Drimba, Dumitru Borcea.
Textul face deosebire `ntre cultura major[ ;i cea minor[
;i `n general sus\ine ideea manifestului, “de aceea credem
c[ atari preocup[ri sunt justificate’’. Ele stau m[rturie
pentru o cultur[ major[ rom]neasc[, ;i de aceea Titu
Maiorescu ;i posteritatea lui critic[ apar drept semnal
distinctiv al ader[rii noastre la cultura European[“ (10).
Deoarece cuprinsul acestui text nu men\ioneaz[ numele
lui Eugen Lovinescu, `nseamn[ c[ `n s]nul grup[rii
sibiene au existat unele disensiuni ;i chiar anume
nesiguran\e. Nu peste mult timp o diziden\[ se ;i produce<
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Romeo D[sc[lescu se desolidarideaz[ de adeziunea
Cercului literar, pentru motivul c[ n-a fost consultat mai
cu aten\ie la redactare ;i constat[ c[ Manifestul abuzeaz[
de epitete scandaloase la adresa provinciei transilvane.
Adep\ii Manifestului sunt acuza\i de estetism, de
confuzie, a valorilor ;i de negarea fondului autohton al
operei de art[. Manifestul nu trebuia `n nici un chip s[
vorbeasc[ `n numele unei genera\ii, el `;i putea reduce
rostul la omagierea meritat[ a activit[\ii literare a lui
Eugen Lovinescu. (11) Adep\ii tradi\ionalismului
acordau, `n genere, Manifestului semnifica\ii politice, al\ii
`i t[g[duiau obiectivitatea `n judec[\ile literare, singuri
tinerii sibieni mizau pe valoare principiilor maioresciene,
pe care le-au ap[rat cu entuziasm ;i uneori nu f[r[ o doz[
exagerat[. O prim[ interven\ie mai serioas[ se produce `n
s[pt[m]nalul Ardealul din Bucure;ti semnat[ de Gabriel
|epelea. Autorul articolului crede c[ paternitatea textului
Manifestului apar\ine lui Victor Iancu, pe atunci asistent
universitar ;i c[ grupul de studen\i s-ar fi supus docil
ierarhiei didactice. Se crede c[ omagierea lui E. Lovinescu
se putea ini\ia ;i f[r[ s[ se aduc[ insulte literaturii
rom]ne;ti din Transilvania ;i Gabriel |epelea condamn[
pe cei de la Via\a pentru c[ au publicat textul
Manifestului. Se aminte;te, de asemenea tinerilor
“cerchi;ti’’ c[ `n crea\ia literar[ talentul este resortul intim,
principal, ;i apoi crezul estetic. ~ntr-adev[r la acea dat[
semnatarii adeziunii erau la `nceputul carierei lor literare,
nu se f[cur[ cunoscu\i `nc[ prin opere reprezntative.
Autorul interven\iei din Ardealul nu-;i poate explica
participarea lui Ovidiu Drimba la sus\inerea ideilor din
Manifest, de vreme ce accept[ opera “at]t de
semn[n[torist[” a lui Ion Ag]rbiceanu. (12) ~n alte pasaje,
dintr-un alt articol, Gabriel |epelea merge chiar mai
departe ;i t[g[duie;te existen\a real[, material[, a Cercului
literar, invoc]nd `n acest sens desolidarizarea lui Romeo
D[sc[lescu ;i unele oscila\ii ale lui Petre Hossu. V.
Copilul-Cheatr[ are fa\[ de Manifest o atitudine
conciliant[, sus\ine poezia refugiului ;i-l c onsider[ pe V.
Iancu autorul moral al actului de adeziune. Mult[ vreme
rostul ac\iunii sibiene a fost gre;it `n\eles, situa\ia la care
a contribuit `n oarecare m[sur[ ;i unii dintre semnatarii
Manifestului. Acuza\iile aduse literaturii rom]ne din
Transilvania nu erau `ntotdeauna drepte ;i de acest lucru
s-au convins chiar ei.’’ ~n orice caz detractorii
sem[n[torismului ardelean, de oriunde ar fi ei, care
pentru a-;i netezi c[ile de atac se `ndreapt[ numai spre
crea\iile minore, sunt totodat[ detractori ai literaturii
transilvane `n ansamblul ei’’ (13). De sigur c[, T.
Mur[;eanu de la Pagini literare din Turda nu putea fi de
accord cu tinerele vl[stare care zburau acum cu propriile
lor aripi, dup[ ce le-a g[zduit ospitalier `n revista sa iar
acum se `ndreapt[ spre alte z[ri cu o superioritate
ne`g[duit[, fa\[ de fostele lor l[ca;uri de ucenicie artistic[.
Animatorul de la Turda, T. Mur[;eanu crede c[ ac\iunea
tinerilor sibieni ar putea fi o simpl[ diversiune, un act
scandalos, o trambulin[ de debut, un gest de frond[.
“Salvarea valorilor ardelene prin E. Lovinescu, este o fraz[
tot at]t de gratuit[. Ce s[ salveze? Talentele se impun
singure ;i rolul criticului este altul. (14). Luceaf[rul din
Sibiu, are aprecieri similare cu privire la rostul ;i inten\iile
Manifestului> dorin\a de reclam[ ;i intrig[, reaua credin\[
;i tendin\a de a ie;i din anonimat prin atmosfera
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scandaloas[. Evident oricine `;i d[ seama c[ aprecierile
aceste sunt nepotrivite. (15)
O `nver;unat[ polemic[ de idei, urban[ `n
exprimare, s-a iscat `ntre Ion Negoi\escu ;i D. D.
Ro;ca,unul dintre mentorii spirituali ai Luceaf[rului din
Sibiu. Textul Manifestului nu cuprinde literal nici o
implica\ie politic[ v[dit[, `n esen\[ era un document cu
precise obiective literare. Aceasta este p[rerea profesorului
D.D. Ro;ca ;i nu e departe de adev[r, c[ci pe acea vreme
o atitudine r[spicat[ `n acest sens era aproape cu
neputin\[. De altfel coloanele Manifestului repudiau orice
fel de politic[ ;i aceasta este axa general[ a lui. Contextul
de `mprejur[ri `n care a ap[rut, simpatia pentru atitudinea
antifascist[ a lui Eugen Lovinescu, atacurile presei literare
de dreapta, s[ge\ile tradi\ionali;tilor, `ncurajarea evident[
a criticilor de orientare democratic[, refuzul
totalitarismului de orice nuan\[, toate aceste tr[s[turi
particulare au creat posibilitatea s[ se observe anume
coloratur[ politic[, aluzii ;i sugestii, ce ulterior au fost
multiplicate. Nici faptul c[ Manifestul a luat pozi\ie
categoric[ fa\[ de poezia refugiului, a durerii transilvane,
a men\inerii treze a con;tiin\ei na\ionale, nu justific[
numai dec`t o atitudine de st`nga, pentru c[ foarte mul\i
dintre ace;ti poe\i au repudiat dictatura fascist[ ;i `n
ultima instan\[ teoretiz[rile au mai pu\in[ importan\[
dec`t realizarea artistic[. (16)
Vom aminti `n continuare c[ V. Netea `;i ap[r[, pe
drept temeiu, `n coloanele ziarului Via\a, valoroasele lui
cercet[ri de istorie literar[, cu privire la fenomenul literar
din Transilvania ;i `ndeosebi `n leg[tur[ cu Ilarie
Chendi.V. Netea `;i proclam[ actualitatea acestor cercet[ri
de istorie literar[ lu`nd ca m[rturie un citat al lui G.
C[linescu `n leg[tur[ cu despuierea arhivelor. Autorul
articolului este de p[rere c[ cei de la Sibiu calomniaz[ `n
numele spiritului critic, pe cel, care la vremea sa, a
reprezentat cea mai nervoas[ atitudine critic[. (17)
~ntr-adev[r, pe alocuri textul Manifestului are
unele fraze confuze, nedeslu;ite suficient sub raportul
con\inutului ;i al exprim[rii, ceea ce a favorizat iscarea
unor polemici venite `ndeosebi din tab[ra
tradi\ionali;tilor. ~n felul acesta au putut fi r[st[lm[cite
unele afirma\ii ;i Ion Negoi\escu s-a convins personal de
acest lucru, de aceea simte nevoia s[ explice unele fraze
din text< “Cercul literar nu a pornit a;adar lupta nici
`mpotriva lui Ilarie Chendi ;i nci nu vrea s[ doboare
Gloria Mariei Cun\an, ci el exprim[ `ngrijorarea ;i
tendin\a totodat[ de purificare a tinerei genera\ii ardelene
care prive;te cu `ncredere spre zona valorilor universale
;i sper[ s[ aduc[ `n arena literar[ nu at`t semne noi, c`t
semne mai pure”. (18)
Un pseudonim ad-hoc, programatic, Transylvanus
Retrogradus (a c[rui identitate n-am putut-o identifica
`nc[) scrie o pies[ de teatru, `n trei acte, intitulat[ Hai s[
fim cineva, cu scopul de a satiriza pe “cerchi;ti”. Este iar[;i
una dintre manifest[rile negative ocazionate de apari\ia
Manifestului. Atacurile `mpotriva manifestului sibian nu
au venit numai din coloanele presei transilvane, care, era
oarecum direct interesat[ `n rezolvarea acestei probleme.
Ion Negoi\escu pretinde c[ `n G`ndire s-a luat atitudine
potrivnic[ ideilor vehiculate de cuprinsul Manifestului.
Adev[rul e `ns[ altul< revista G`ndirea nu cuprinde `ntre
paginile ei nici o referin\[ `n aceast[ privin\[.Este iar[;i

Poesis

adev[rat c[ presa literar[ de dreapta i-a `ncriminat ;i i-a
acuzat pe semnatari de subersiune comunist[.
Era un obicei al timpului acesta ;i se aplica
nediferen\iat pentru oricine condamna fascismul. L[s]nd
la o parte asemenea calomnii, vom cita alte m[rturii, de
natur[ scriitoriceasc[. Am pomenit deja de interven\iile
lui Adrian Marino ;i cea a lui Miron Radu Paraschivescu.
Ziarul Seara din Bucure;ti condamn[ pamletar gestul
sibienilor, care ar fi prea `ndr[zne\i ;i are aprecieri prea
laudative la adrea lui Eugen Lovinescu. (19)
Am sistematizat doar principalele m[rturii
potrivnice, interesante prin pozi\ia lor literar[, fa\[ de
con\inutul ideatic al Manifestului. Au existat `ns[ ;i
personalit[\i culturale de prim rang, care au `ncurajat ;i
promovat ac\iunea sibian[. Dispus s[ promoveze ideile
Manifestului a fost `n primul r`nd Vladimir Streinu, care
a reprodus chiar un fragment al lui `n revista Kalende, pe
care o conducea atunci, ca un semn al unei atente pre\uiri.
(20)
Pompiliu Constantinescu analizeaz[ cuprinsul
Manifestului la cronica literar[ a revistei Vremea. Prima
semnifica\ie a lui ar fi repetarea procesului de penetra\ie
a maiorescianismului `n Transilvania. “Scrisoarea
Cercului literar sibian deschide larg por\ile penetra\iei
criticii estetice lovinesciene dincolo de Carpa\i, `ntru
aceasta analogia cu penetra\ia maiorescianismului ;i se
pare integral `ntemeiat[“. (21)
A doua semnifica\ie se refer[ la orientarea artistic[
a tinerei genera\ii literare din Transilvania, care dep[;e;te
faza sem[n[torist[ `ndeosebi prin crea\ia lui Liviu
Rebreanu ;i Lucian Blaga. “Noua imagine a Ardealului
creator, pus[ sub patronajul criticii estetice, peste
imaginea lui cultural[ sem[n[torist[, are semnifica\ia
unei totale asimil[ri spirituale, dup[ o convie\uire politic[
;i na\ional[ numai de dou[ decenii. Moldoveanul E.
Lovinescu ;i ardeleanul Lucian Blaga-dau Transilvaniei
tinere sensul major al crea\iei rom]ne;ti, proiectat[ din
local `n universal. (22)
~ntr-un alt articol, P.Constantinescu motiveaz[
`nt`rzierea Transilvaniei `n etnografie ;i sem[n[torism din
cauza aprigei lupte na\ionale. Dup[ ce analizeaz[ minu\ios
principalele genera\ii ale literaturii rom]ne;ti din
Transilvania, scrie< “Crea\ia ;i estetism, iat[ ;i \elul suprem
c[tre care se `ndreapt[ Ardealul literar. ~n ascensiunea
genera\iilor pe care le-am indicat procesul evolutiv e
limpede ;i `mbucur[tor. (23)
Ar fi de amintit aici ;i al\i sus\in[tori ai
Manifestului< “Nu putem uita c[ldura cu care un G.
Iva;cu, un Eugen Jebeleanu, un Dan Petra\incu, au stat
al[turi de noi. Iar c]nd din\ii nemilo;i au mu;cat iar[;i
din Gloria lui Lovinescu, glorie ce cre;tea `n fine din
mijlocul tineretului, `nsu;i Arghezi a luat pana pentru o
memorabil[ scrisoare public[, d[ruind un at]t de frumos
scut de ap[rare nu numai personalit[\ii ilustre a criticului
dar ;i `ntregii pozi\ii pe care el o reprezenta. La Sibiu, `n
Universitate au fost al[turi de noi profesorii Liviu Rusu ;i
Lucian Blaga”. (24)
Majoritatea atacurilor `ndreptate `mpotriva
tinerilor sibieni accentuau ideea c[ ei n-au realizat `nc[
opera literare reprezentative ;i c[ se opun unei tradi\ii
artistice consolidate `n Transilvania. Aceasta l-a `ndemnat
pe Ion Negoi\escu s[ tip[reasc[ studiul Curente noi `n
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poezia din Ardeal `n paginile c[ruia stabile;te liniile de
continuitate estetic[ de la Budai-Deleanu la Lucian Blaga.
~n partea final[ a studiului se ocup[ de perspectivele
poeziei lui Radu Stanca, St. Aug. Doina;, Ioanichie
Olteanu, I.Oan[, tineri la acea dat[, cu frumoase
promisiuni, “Poezia acestora inedit[, a;a cum am
prezentat-o `n scopul nu at`t de a scoate `n relief
personalit[\i c]t de a face cunoscut[ o atmosfer[ de
intelectualitate ;i de bun[ preg[tire artistic[ a tineretului
ardelean, sper[m s[ atrag[ luarea aminte asupra direc\iei
noi `n mentalitatea estetic[ a literaturii provincial”. (25)
Tot acelora;i inten\ii le corespunde ;i vasta prezentare a
Cercului literar de c[tre Victor Iancu din articolul din
Timpul,din care am citit déjà unele afirma\ii. Articolul
recunoa;te virtu\i majore crea\iei lui Liviu Rebreanu ;i
Blaga, se insist[ asupra rezisten\ei din Transilvania
deceniului al patrulea ;i apoi se prezint[ structural
gruparea, care ar cumula patru aspect<teoreticienii, poe\ii,
prozatorii ;i prietenii. Din prima categorie fac parte<
E.Todoran, C.Regman ;i Ov. Drimba, poe\ii sunt Radu
Stanca, St. Aug. Doina;, I. Oan[, Ioanichie Olteanu iar Ion
Negoi\escu “r[m]ne fenomenul cel mai interesant al
cercului `ntreg”. (26) Prozatorii sunt I. D. S`rbu ;i Dorin
Drumaru, ace;tia prea pu\in realiza\i ast[zi ca scriitori iar
prietenii Dorin Sperantia, N. P`rvu (ast[zi poet) ;i Radu
Stoichi\[. Cel mai t]n[r membru al grup[rii la acea dat[
era Ilie Balea cu predilec\ie marcat[ spre studiul muzicii.
Romeo D[sc[lescu a renegat ideile ini\iale, de aceea V.
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Iancu (primul ;i cel mai autorizat istoric al Cercului
literar) `l consider[ o “dureroas[ pierdere”, trecut[ vijelios
`n r]ndurile adversarilor. A;a cum am constatat gruparea
Cercului literar nu era p[zit[ strategic de bariere
dogmatice, uniformizatoare.
Tendin\a era chiar
de diversificare a individualit[\ilor creatoare, exprim`nd
simbolic
cerin\ele
principiului
unit[\ii
`n
varietate.Temperamentele oscilau `ntre cumin\enia
clasic[, a;ezat[, a lui Radu Stanca ;i evoluau p`n[ la polul
opus, `ndr[zne\, al lui Ion Negoi\escu, afectiv deschis
tuturor experimentelor temerare. De asemenea
polemismul ideologic, sarcastic ;i pamfletar al lui C.
Regman fraterniza cu austeritatea metodic[ a lui Eugen
Todoran, baladescul rafinat al lui :t. Aug. Doina; ;i
insolitul lui Ioanichie Olteanu vie\uiau al[turi de alte
crea\ii minore, pierdute `n anonimatul momentului literar.
Ceea ce-i lega pe ace;ti tineri creatori era o prietenie
ideal[, `n cuget ;i sensibilitate, care s-a perpetuat `n timp,
peste vicisitudinile anilor. Dup[ `ntoarcerea universit[\ii
la Cluj activitatea Cercului literar a continuat cu
intermiten\e la Ion Negoi\escu acas[ sau la Institutul
francez, p`n[ `n anul 1947 c`nd ;i-a suspendat orice
activitate. Func\iona pe atunci `n Cluj, paralel ;i cenaclul
lui V. Papilian (un fel de reeditare al celui care a premers
apari\ia revistei Darul vremii `n 1930) ale c[rei ;edin\e se
\ineau `n cabinetul profesorului de anatomie, urm[rind
oarecum o conciliere `ntre atitudinea estetic[
intransigent[ ;i o cale de mijloc, spre limpezimea classic[.

Note<
(1) Ardealul estestic. O scrisoare c[tre E. Lovinescu a ‘’Cercului literar din Sibiu, `n Via\a, 1943, nr. 743, pag. 2.
(2) Scrisoare citat[, pag. 2.
(3) Scrisoare citat[, pag. 2.
(4) Scrisoare citat[, pag. 2.
(4) Scrisoare citat[, pag. 2.
(6) R[spunsul lui E. Lovinescu la scrisoarea Cercului literar din Sibiu, `n Via\a, 1943, nr. 757, pag. 2.
(7) Adrian Marino, Recenzii, E. Lovinescu, T. Maiorescu ;i posteritatea lui critic[, `n Via\a rom]neasc[, 1945, nr. 5-6,
pag. 149.
(8) M. Radu Paraschivescu, Reviste rom]ne;ti din Sibiu, `n Timpul, 1943, nr. 2197, pag. 2.
(9) E. Lovinescu, Planet[ de scriitor t]n[r (Ion Negoi\escu), `n Timpul, 1943, nr. 2194, pag. 2.
(10) C]teva preciz[ri, `n Via\a, 1943, nr. 764, pag. 2.
(11) Romeo D[sc[lescu, Marginalii la o atitudine estetic[, `n |ara, Sibiu, 1943, nr. 617, pag. 2.
(12) G. Tepelea, De la “estetica major[“ la atitudini minore, `n Ardealul, 1943, nr. 21, pag. 5.
(13) Ion :tefan, Detractorii literaturii ardelene, `n Universul literar, 1943, nr. 29, pag. 5.
(14) T. Mur[;eanu, Inutilitatea unei insurec\ii, `n Pagini literare, Turda, 1943, nr. 7-8, pag. 206.
(15) O punere la punct, `n Luceaf[rul, Sibiu, 1943, nr. 5, pag. 196.
(16) D. D. Ro;ca “Rezisten\e’’ ;i “limpeziri’’, `n Luceaf[rul, Sibiu, 1945, nr, 3-4, pag. 48-56.
(17) V. Netea, Discu\ii libere. Pentru un anumit “prost gust’’, `n Via\a 1943, nr. 771, pag. 2.
(18) Damian Silvestru, In jurul “prostului gust’’. R[spuns lui Vasile Netea `n Timpul, 1943, nr. 2198, pag. 2.
(19) Matei Alexandru, Nou[ me;teri mari, `n Seara, 1943, nr. 1675, pag. 2.
(20) Vl. Streinu, Un manifest al “Ardealului estetic’’ sub form[ de scrisoare c[tre E. Lovinescu, `n Kalende, 1943, nr. 57, pag. 56.
(21) Pompiliu Contantinescu, Cronica literar[. O nou[ imagine a Ardealului creator, `n Vremea, 1943, nr. 700, pag. 9.
(22) Pompiliu Contantinescu, Art. Cit. pag. 9.
(23) Pompiliu Constantinescu, Genera\ii ardelene;ti ;i crea\ia literar[, `n Vremea, 1943, nr. 702, pag. 11.
(24) I. Negoi\escu, Mi;carea de rezisten\[ de la Sibiu, `n Revista Cercului literar, 1945, nr. 3, pag, 79.
(25) Ion Negoi\escu, Curente `n poezia din Ardeal, `n Vremea.
(26) V. Iancu, ~n chestiunea noii mi;c[ri estetice din Ardeal. Ce este Cercul literar din Sibiu?, `n Timpul,1943, nr.2193,
pag. 2.
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modul liric, f[r[ sa-i corup[ mesajul artistic sau sensul
emo\ional. Ei vedeau `n aportul baladei o solu\ie poetic[
propus[ viitorului pentru experimentare f[r[ s[ se
`ndep[rteze de la rostul originar al lirismului. Afirma\iile
devin categorice<”Scopul poeziei lirice r[m`ne prin
urmare ;i `n cazul baladei acela;i< comunicarea unei st[ri
afective”. (6) Deosebirea e c[ `n cazul baladei apare ca
mijlocitor evenimentul `nc[rcat de semnifica\ii poetice.
“Resurec\ia baladei nu `nseamn[ `ntoarcerea la forme
desuete, ci acordarea formelor c];tigate cu formele ce s`nt
`n curs de a fi c`;tigate. Saltul poeziei din experien\[, `n
contruc\ie e necesar. C[ el se va face ;i `n sensul amend[rii
jocului teribil, e evident. Iar `n acest sens, resurec\ia
baladei `nseamn[ o construc\ie, `n spirit de disciplin[, de
unitate `n multiplicitate, de con;tiin\[ ;i r[spundere
artistic[“. (7)
Cu fermitate este respins[ poezia pur[ de c[tre
doctrinarul Radu Stanca, dup[ ce teoriile abatelui
Bremond au fost supuse unde disec\ii aproape anatomice.
Recunoa;te c[ descoperirea conceptului de poezie pur[ a
`nsemnat un real progres teoretic dar `n acela;i timp a
creat ;i anume neajunsuri tehnice. S-a ajuns astfel la
“purism”, adic[ la transformarea realit[\ii `n atitudine. Au
fost expurgate toate elementele ideative, fibula ;i
semnifica\ia mitic[ sau magic[ iar `n ultim[ instan\[ a
oric[rei dintre ele. Amendarea poeziei pure se `ncearc[ `n
spiritual ideii de “capodoper[“, a;a cum este ea `n\eleas[
de estetica axiologic[ ale c[rei principiu resping acuzator
formalismul. O oper[ de art[ va fi cu at`t mai
semnificativ[, cu c]t con\inutul axiologic va fi mai
complex. “Exclusivitatea estetic[ nu duce la capodoper[“,
devine o afirma\ie normativ[, categoric[. Restr]ngerea
crea\iei la embrionul artistic nu va produce opere de
profunde rezonan\e emotive iar intervene\ia unei valori
etice spore;te semnifica\ia estetic[, o alt[ judecat[ `nscris[
`n afara grani\elor estetismului. ~n virtutea acestor
credin\e Radu Stanca delimiteaz[ Somnoroase p[s[rele,
crea\ie liric[ prin excelen\[, de masivul Luceaf[r, `n
componen\a c[ruia exist[ o bogat[ infiltra\ie de valorize
extraestetice.
Simpatia fa\[ de Eugen Lovinescu a fost afirmat[
de redactorul resposabil `n primul num[r al revistei.
“Cerchi;tii” s-au considerat ultimii veni\i la Sbur[torul ;i
pe a c[rui temelie artistic[ doreau s[-;i cl[deasc[ viitorul
edificiu. De;i nota e redactat[ `n spirit comemorativ ea
elucideaz[ principalele probleme care au interesat
literatura rom]n[ dintre cele dou[ r[zboaie mondiale,
pornind de la convingerea c[ Eugen Lovinescu ;i-a
dominat epoca. Un alt num[r al revistei public[ un
fragment de roman postum al criticului (8) iar C.
Regman, unul dintre st`lpii polemici ai grupului,
analizeaz[ atent ciclul junimist lovinescian.
Revista Cercului literar a fost o publica\ie lunar[
de literatur[, filosofie ;i art[, cu rubrice fixe, fapt pu\in
obi;nuit la acea dat[ `n publicistica noastr[ literar[.
Principiul trebuia s[ dea roade `nc[ de la Dacia literar[
iar peste un veac el a fost larg experimentat de c[tre G.
C[linescu, `n anul 1939, cu Jurnalul literar din Ia;i, cu
rezultate evidente, de;i se iveau nenum[rate dificult[\i,
publica\ia fiind s[pt[m]nal[.
O revist[ cu rubrice fixe aduce o concep\ie unitar[,
o cristalizare a valorilor ;i `n acela;i timp precizeaz[ o

III. Cercul literar de la Sibiu
Revista Cercului literar a ap[rut la Sibiu, `n luna
ianuarie 1945, redactor responsabil fiind Ion Negoi\escu,
principalul critic al grup[rii. Publica\ia este `nt]mpinat[
cu v[dit[ simpatie de cercuri literare destul de largi iar
Hortensia Papadat-Bengescu se simte datoare s[ trimit[
un justificat salut colegial. (1)
Liniile de orientare ideologic[ ale Revistei
Cercului literar s`nt expuse `n Pespectiva num[rului
ini\ial. Concep\ia pornea chiar de la o concep\ie. “Opera
de art[ poate cuprinde ;i alte valori dec`t cea estetic[. Dac[
`ns[ pe aceasta n-o cuprinde, ea e nul[ , ca oper[ de art[“
(2) Revista Cercului literar accentueaz[ `n mod deosebit
valoarea estetic[ a artei, ca un fenomen primordial, o
condi\ie sine a non a existen\ei artistice. |inta direct[ este
lupta contra confuziilor de orice natur[, o disociere a
valorilor ;i o `ncercare temeinic[ de a reabilita frumuse\ile
gustului artistic. Localismul cultural ;i regionalismul ar
putea fi `nvinse prin integrarea `n universalitate dar cu
men\inerea specificului na\ional. Textul Perspectiv[ este
`n esen\[ foarte academic, lipsit de afirma\ii spectaculare
;i a;a cum a subliniat N. Balot[ `n afara tendin\elor
inovatoare, a experimentului sau a veleit[\ilor
avangardiste.
Prefa\a revistei evoc[ ;i atmosfera vremii `n
climatul c[rei s-a redactat Manifestul, are deci un
pronun\at caracter de rememorare dar `n acela;i timp ;i
de nuan\[ polemic[. “Ni s-a spus, de unii cu mali\ie>
“este\ii din Ardeal”. Formul[ ridicul[ ;i de dou[ ori
odioas[. ~nt`i, fiindc[ literatura agreat[ `n Cercul literar
se revendic[ tocmai de la refuzul localismului cultural ;i
apoi fiindc[ estetismul, dep[;it ;i anarhic, impropriu
n[zuin\elor noastre, se aplic[ la un nume cu faima
tradi\iei `nd[r[tnice. Manifestul pornit dintr-o necesitate
lucid[ a disocia\iei. Nu era un refuz principial fa\[ de
poezia patriotic[, a;a cum, n-ar fi nici azi unul fa\[ de
literatura zis[ social[“. (3)
Revista Cercului literar a militat pentru o literatur[
constructiv[, `n afara oric[ror extreme. Poe\ii grup[rii au
`ncercat s[ dep[;easc[ rezidurile suprarealismului facil
prin `nclinarea “spre un con\inut poematic, spre
clasificarea ideii poetice”. (4) Cultivarea intens[ a baladei
le-a `nviorat con\inutul ideativ, `ndep[rt]ndu-i de
formalismul steril al multor verificatori. ~n chiar primul
num[r al revistei Radu Stanca ;i St. Aug. Doina;
semneaz[, c]teva frumoase balade, primul dintre ei
motiv`nd teoretic preferin\a spre acest fel de poezie, `n
articolul Resurec\ia baladei, publicat c]teva luni mai
t`rziu. (5) Ceea ce surprinde la ace;ti poe\i este faptul c[
ei `;i iau sarcina de a justifica direc\ia crea\iei lor artistice,
de a sus\ine ;i promova idei literare ;i artistice.
Amendarea “poeziei pure”, golit[ de con\inut ideativ, se
face tocmai `n sprijinul combaterii estetismului, de care
au fost acuza\i ;i pe linia cultului valorilor, `n\eleg]nd s[
resping[ exclusivitatea estetic[, stare ce nu poate duce la
capodoper[, dup[ cum se exprim[ Radu Stanca, `n
articolul deja amintit.
Tendin\a de `noire a lirismului, pe linia sporului
poetic modern, `;i g[sea aplicare `n concep\ia redactorilor
de a re`nvia genul baladesc ce are comunica fertil cu
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disciplin[ a muncii artistice, inspira\ia este `ndreptat[ spre
principii coordonatoare, f[r[ s[ se `mpotmoleasc[ `ns[ `n
rigorism. Revista Cercului literar ;i-a arborat fa\ada alb[
din primul num[r, men\in]ndu-se intact[ `n tot timpul
apari\ei. Consemn[m astfel o frumoas[ atitudine de etic[
intelectual[, de \inut[ sobr[, f[r[ alunecare `n
extravagan\e sau maniere. Rubricile revistei au fost
urm[toarele< Sumarul cu caracter `ntregitor ;i
nomenclatura pentru partea de `nceput `n cuprinsul
c[ruia se tip[reau operele belestrice ;i studiile critice, de
literature[ ;i filozofie, Cronici cu prec[dere `nchinate
fenomenului literar contemporan ;i circula\iei ideilor,
Cronica artelor minore (considerate o inova\ie a revistei),
Note, reprezent]nd paravanul actualit[\ii ;i Revista
revistelor. Artele minore `nsemnau s]rguin\a ce duce la
deplin[ virtuozitate, un cult al r[b[drii ;i al exerci\iului,
al travaliului continuu. Este o accentuare a “tehnicului’’
idee foarte apreciat[ de poe\ii sibieni. A;a se explic[ faptul
c[ preocuparea de artele minore nu `nsemna pentru ei
ceva pejorativ, o pauz[ de relaxare dup[ efortul unei
crea\ii majore ci o activitate la fel de intens[. Radu Stanca
simte chiar nevoia s[ justifice existen\a unei asemenea
cronici a artelor minore `n paginile unei reviste ce
militeaz[ ‘’pentru o ideologie cu ecouri axiologice’’. (9)
Caracterul manufacturier ;i implicit de virtuozitate al
artelor minore este reliefat ;i de C. Regman, `ntr-un alt
num[r al revistei, tot cu scopul combaterii estetismului
pre\ios. :i o alt[ m[rturie semnificativ[ `n acest sens<
“Pre\iozitatea `n art[ e mai `ntotdeauna semnalul unei
oboseli’’ (10). S-ar putea afirma c[ ;i colaboratorii erau
`ncadra\i `ntr-o disciplin[ de grup, liber consim\it[,
deoarece apar mereu aceea;i pe fronispiciul revistei.
Tinerilor studen\i li s-au ad[ugat ;i c]\iva universitari din
Sibiu, printre care Victor Iancu, estetician cu temeinic[
preg[tire `n direc\ia filosofiei germane. H. Jacquier
specializat `n filologie romanic[ ;i italianul Umberto
Cianciolo, ast[zi decedat.
O acuza\ie care s-a pronun\at `n leg[tur[ cu
orientarea ideologic[ ;i artistic[ a publica\iei sibiene a fost
aceea a unui pretins estetism. ~ntr-o not[ de la Revista
revistelor Radu Stanca r[spunde atacurilor nejustificate
ar[t]nd liniile directoare ale publica\iei Revista Cercului
literar a militat pentru `ncrederea acordat[ gustului,
pentru ca entuziasmul `n aprecieri s[ fie moderat,
pre\uirea operelor clasice ;i pentru promovarea unui
umanism estetic orientat spre constructive. Estetismul a
fost condamnat `n paginile revistei prin adoptarea unei
atitudini clare fa\[ de purism ca ;i prin lupa hot[r]t[
`mpotriva formalismului `n poezie, idee accentuat[ chiar
`n programul grup[rii.
N. Balot[ crede c[ statutul artistic al Cecului literar
s-a manifestat sub “zodia estetismului ambiguu’’, adic[
acceptarea primatului estetic `n crea\ia literar[ cu
respingerea pre\iozit[\ii manieriste. ‘’Estetismul Cercului
literar era, `n acela;i timp cultivarea esteticului ;i
subversiune a esteticului, foarte modern. f[r[ s[ ajung[
extremismul avang[rziii care a `ncercat s[ submineze cu
premeditare artisticul, s[ provoace o explozie a artei, ;i na reu;it dec]t s[ produc[ splendide focuri de artificii
estetice, estetismul Cercului literar ancora arta `n ceea ce
dep[;e;te infinit artisticul ;i `n acela;i timp `;i dezancora
arta l[s]nd-o s[ pluteasc[ `n voie pe o mare a libert[\ilor

iunie 2021

estetice, juc]ndu-se prin ironie, parodie ;i cochet[rie
dezinvolt[ - cu riscurile auto-anihil[rii artei.” (11)
O judecat[ limpede, nep[rtinitoare, venit[ chiar
din s]nul grup[rii, cum este cea a lui N. Balot[ surprinde
unele incosecven\e `ntre
orientarea artistic[ a
Manifestului din 1943 “;i convingerile exprimate peste doi
ani, `n paginile Revistei Cercului literar. La `nceputurile
activit[\ii lor “cerchi;tii” cochetau intens cu atonomia
esteticului ;i a artei dar `n 1945 ap[rau interdependen\a
valorilor. “Scriitorii Cercului – paladini ai esteticului `n
momentul lans[rii Manifestului lor – tin mai t]rziu spre
o transcendere a esteticului’’. (12)
:i Victor Iancu elimin[ estetismul din c`mpul
aten\iei valorilor Cercului literar dar sus\ine cu argumente
de filosofie primatul valorilor estetice de art[. Autoritatea
atitudinii estetice este un articol peren\ios, doctrinar, al
revistei, un text plin de evidente semnifica\ii, ca oric]nd
poate fi considerat un izvor fundamental al orient[rii
ideologice a grupului. Dimensiunea estetic[ a vie\ii nu
trebuie confundat[ cu estetismul parazitar ;i excesiv, care
“reduce toate aspectele variate ale vie\ii exclusive la
factorul estetic’’ (13). Nici purismul nu poate deveni o
realitate `n crea\ia literar[, el este mai mult un deziderat,
pentru c[ exist[ prea pu\ine opera de art[, ‘’care nu au
dec]t un con\inut estetic’’ ceea ce nu `nseamn[ c[
primatul estetic ;i-ar pierde din actualitate ;i eficacitate.
Pe baricadelele ideologice se duce lupta `mpotriva
tradi\ionalismului desuet, considerat “un regim pe
sf]r;ite’’, care mai vedeta datorit[ unor circumstan\e de
epoc[, favoriz]nd o poezie oficial[, de propagand[. In
mod deschis este atacat[ direc\ia g]ndirist[, ca lipsit[ de
vlag[ poetic[, inspiratoarea unei crea\ii ce cultiv[ exagerat
aspectele autohtone ale existen\ei. Este drept s[ amintim
c[ `n fa\a crea\iei poetice a lui Ion Pillat sau V. Voiculescu
entuziasmul de lupt[tor al lui C. Regman obose;te, de;i el
poate fi considerat principalul critic al grup[rii, care
submina formula tradi\ionalist[, at]t `n receptarea poeziei
c`t ;i prozei. Atacarea lui Pavel Dan `ntr-o scurt[ not[, pe
considerentul c[ proza lui ar favoriza a rena;te a
sem[n[torismului r[m]ne un fapt discutabil, scriitorul
trabsilv[nean a `nchipuit o viziune tragic[ a satului,
colatat[ de nuan\e fantastice, caracterizarea acceptat[
unanim ast[zi ;i de C. Regman, care a dat cea mai
curprinz[toare edi\ie din opera prozatorului.
Despre V. Voiculescu se scrie o cronic[
`n\eleg[toare de c[tre Ion Negoi\escu iar Ov. Sabin
semneaz[ o not[ necrologic[ la moartea lui Ion Pillat.
Faptul demonstreaz[ c[ redac\ia revistei nu s-a ridicat
dec]t `mpotriva unor anumite aspecte ale formule
tradi\ionaliste, `mpotriva acelora care f[ceau abuz de
autohtonie.
De numele unei reviste se leag[ de obicei afirmarea
unor talente scriitorice;ti. Reviste Cercului literar a
valorificat ;i impus c]teva nume `n scurta-i existen\[. Ion
Negoi\escu s-a remarcat ca un distins critic, socotit la un
moment de reprezentantul de frunte al cronicii literare
tinere. El ar fi fost destinat s[ preia destinele criticii
estetice, adaptat[ la cerin\ele veacului contemporan. Noile
studii critice, volumul Scriitorii rom]ni moderni, cartea
Poezia lui Eminescu, proiectata Istorie a literaturii
rom]ne, Insemn[rii critice, recent ap[rute, justific[
avansurile acordate acestui critic detalent ;i g]ndire clar[.
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C. Regman s-a manifestat ca un spirit de nuan\[ polemic[,
mereu preg[tit ;i dispus pentru noi dispuse ideologice,
;tiind s[ distrug[ obiectivele alese ;i s[ sus\in[ diverse
pozi\ii artistice, unele incomode la acea dat[ , ca poezia
lui C. Tonegaru din volumul Planta\ii (cu unele observa\ii
retu;ate ast[zi). Radu Stanca teoretician ;i apoi poet
creator de balade ;i spiritual programatic al revistei, autor
de fanteziste piese de teatru. H. Jacquier s-a dovedit un
atest `nterpretator al literaturii franceze, `ndeosebi `n
direc\ia filologic[ iar EugenTodoran a scris c]teva
substan\iale studii de filosofie despre Kant ;i Husserl.
Partea forte ;i activ[ a revistei a fost sectorul criticii
literare pentru c[ aici se puteau afirma cu t[rie credin\ele,
se impuneau ;i ap[reau convingerile de estetic[ aplicate
fenomenului literar universal, Toma Ralet cu considera\ii
despre actual poetc, D. Pietroiu, etc.
Revista a ini\iat ;i o Cronic[ a limbii rom]ne
sus\inut[ `n c]teva numere de H. Jacquier ;i argumentat[
astfel< “E de la sine `n\eles c[ o revist[ literar[ ca a noastr[
nu putea s[ se dezintereseze de ceea ce constituie `n acela;i
timp unealta ;i material crea\iei literare< limba, a;a `nc]t
cronica de fa\[ e justificat[ `ndeajuns’’ (14). Cam `n
termini aproape similari `;i motiveaz[ ;i Umberto
Canciolo apari\ia `n corpul revistei a Cronicii str[ine<
Aceast[ cronic[ vrea s[ fie, mai mult un instrument util
de rece divulgare, o invita\ie cald[ ;i afectuas[ la o
examinare retrospectiv[ a tot ceea ce este bun, frumos ;i
demn, `n cultura Italian[ din decursul ultimilor ani. (15)
~n general critica literar[ militeaz[ pentru cultul valorilor,
integrarea `n universalitatea, valorificarea tradi\iei ;i
dep[;irea estetismului. Studiul lui E. Todoran, Tendin\e
`n evolu\ia literaturii (16) este iar[;i unul de doctrin[, cu
direc\ii normative ;i de orientare ;i perspectiv[. ~ntr-un
plan apropiat el are tangen\e cu Viitorul literaturii
rom]ne? de Ion Negoi\escu, tip[rit cu un num[r mai
`nainte. Dup[ ce supraliciteaz[ posteritatea lui Titu
Maiorescu `n literatura rom]ne. S. Todoran combate idea
dup[ care specificul na\ional ar implica numai elemente
rural. “In structura fondului culturii noastre intr[
deopotriv[ elemente de natur[ urban[‘’. (17).
In proza literar[ Revista Cercului literar n-a avut
r[gazul. S[ impune un nume valoros. Poetul predilect al
grup[rii a fost :tefan Aug. Doina;, care de;i a publicat
`nainte poezii de valoare fragmentar[ el ;i-a dezoltat
talentul `n paginile ;i `n ambian\a revistei sibiene. Lui i se
adaug[ Radu Stanca, Ioanichie Olteanu, C. Tonegaru (
mai mult invitat `n paginile revistei, el fiind ‘’kalendist’’).
I. Oan[ (`n ipostaz[ de traduc[tor al lui Fr. Jammes), Ov.
Sabin, Al. T.Tion, etc., Revista Cercului literar a publicat
Lamen\ia poetului pentru iubita sa, Lamenta\ia Ioanei
D’Arc (dedicate[ lui H. Jacuier), Balada celor ;apte
focuri, Turn `ncecat de Radu Stanca, Blada so\ului
`n;elat ;i P[\ania teologului cu arborele de Ioanichie
Olteanu, Vi\a de vie la paralele 80, Soarele ;i scoica,
Mistre\ul cu col\ii de argint de :t. Aug. Doina;,
Inunda\ia albastr[ de C. Tonegaru ;I alte poezii la fel de
valoroase. Dac[ aceast[ revist[ ar fi tip[rit numai aeste
crea\ii poetice, `ntr-un an deexisten\[, ea ;i-ar fi `ndeplinit
scopul pentru care a ap[rut.
Ca forma\ie filosofic[ tinerii sibieni au fost atra;i
de mirajul spiritualismului idealist de la Saeculum, revista
lui Lucian Blaga, “cerchi;tii’’ au fost prezen\i prin
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frecvente colabor[ri iar alteori angaja\i `n recenzii ;i note
polemice. Revista cercului literar ;i-a m[rturist limpede
pozi\ia ;I mai ales opunerea fa\[ de literatura
neoasem[n[torist[, fie prin crea\iile proprii, prginiale, ale
membrilor grupului, `ndeosebi `n poezie, apoi `n diverse
studii ;i note m[runte, dintre care foarte interesante sunt
cele de la rubrica Revista revistelor, sus\inut[ de St. Aug.
Doina;. Poetul `;i ascute uneltele `mpotriva unor reviste
apropaite neosem[n[torismului, care cultivau o literature[
regional[, parazitar[, dup[ opinia autorului. Revista
anun\a cu evident[ satisfac\i dispari\ia poeziei refugiului
(care a avut totu;I o finalitate patriotic[ précis[), a nuvelei
regionaliste, folosind chiar un termen pejorative pentru
aceast[ modalitate `mpotriva revistei sibiene. Luceaf[rul,
publica\ie condu[, `ntre al\ii ;i de D. D Ro;ca, M. Beniuc
;i V. Papilian. Revista Luceaf[rul acuzat[ de
sentimentalism ;i lips[ de orientare, o tip[ritur[ “incolor[,
al[turat[ altor reviste, `n care domnea spiritual confuz.
De;i i se recunoa;te valoarea istoric[, trecutul c]torva
scriitori rom]ni din Transilvania consacra\i la acea dat[
(Ion Ag`rbiceanu de pild[) totu;i revista este condamnat[
cu o sentin\[ definitiv[, f[r[ drept de apel, pentru motivul
c[ `n paginile ei, se tip[ereau cre\iile literare ale multor
`ncep[tori, lipsite de o `nalt[ valoare artistic[. Luceaf[rul
prelunge;te o mentalitate retrograd[ ;i d[un[toare pentru
organismul culturii noastre. Iar pe de alt[ parte la nivelul
scund la care pretinde proza ;i versul, `n orizontul str]mt
`n care `nghesuie eseul ;i articolul crtici aceast[ revist[
care s-a bucurat c]nda de un lor salutar, `ngreuneaz[
t]n[ra respire\ie literar[ a provinciei, congestion]ndu-i
spiritual Ori, pentru aceast[ mare vin[ de a oferi
publicului idealuri ur]te ;i orizonturi m[rginite.
Luceaf[rul este o publica\ie care trebuie s[-;i suspende
apari\ia’’. (18)
Potrivit[ printr-o retrospective[ ochea estetic
condamnarea aceasta nu poate fi valabil[. Luceaf[rul a
avut `n ultimii ani ai aparo\iei `nsemnatul merit de a fi
descoperit talente, de a face loc ml[di\elor literare
prospete, dintre care multe activeaz[ ast[zi cu succes pe
frontal literaturii rom]ne contemporane.
Redactorii Revistei Cercului literar erau atent
intersa\i de viitorul literaturii rom]ne, fapt ce explic[
mul\umea ;i varietatea polemicilor, menit[ s[ deslu;easc[
noi orient[ri ;i perspective. ~ntr-un articol cu titlul de
profe\ie, Viitorul literaturii rom]ne? Ion Negoi\escu
sintetizeaz[ concep\ia revistei cu privire la aceast[
problem[, ocup]ndu-se de unele aspecte ale specificului
na\ional pe latura tradi\iei av]nd ocazia s[ sublinieze
erorile de interpretare ale `nainta;ilor. Baza literaturii
viitoare o constituie via\a social[, idea destul de
`ndr[znea\[ venit[ din partea unui “estet’’ ostracizat. ‘’~n
lumina realiz[rilor viitoare vor c[p[ta semnifica\ii proprii
opera care azi nu ne spun mai mult dec]t c[ sunt
frumoase. Un lucru iar[;i e sigur< marea literatur[ rom]n[
nu poate s[ fie c]t urban[, structurat[ dup[ modalit[\ile
cu totul altele dec]t cele ale fermec[toarei crea\ii anonime,
primitive’’. (19) Exemplul studen\ilor sibieni propus
drept model de urmat ;i de c[tre cetatea universitar[
bucure;tean[. Ion Caraion observ[, totu;i `n paginile
Revistei Cercului literar o oarecare fug[ de realitate `n
sensul c[ nu ar fi existat `ndr[zneala de a asocia
problemele sociale celor literare ;i artistice (20)
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Re\inem `ns[ din experien\a Revistei Cercului
literar o atitudine ferm[, nobil[ `n gesturi, credin\a
nestr[mutat[ `n idealuri literare ;i artistice, slujite `n focul
aprins al crea\iei, pe care l-au dorit pururi nestins ;i
alimentat de cele mai alese sentimente.
Nota de fireasc[ melancolie, pe alocuri trist[,
intitulat[ Desp[r\irea de Sibiu `ncheie o elevat[ experien\[
revuistic[ a unui grup de tineri scriitori, poe\i ;i critici
literari, care ast[zi fac cinste deosebit[ literaturii noastre,
muncind la cre;terea ;i sporirea ei, rememorm]nd `n
t[cerea orelor anii etuziasmului sibian, d[ruirea unor
`nalte idealuri, ce se `nfr[\esc armonios `n perspective
unui luminos viitor literar. (21)
Ast[zi majoritatea membrilor Cercului literar
activeaz[ cu success `n cadrele literaturii rom]ne
contemporane. G[zui\i la `nceput `n coloanele revistei
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Familia, ei devin tot mai active ;i `n paginile altor
periodice din \ar[. Peste tot unde colaboreaz[ se simte
entuziasmul ;i favoarea, gustul, criticii ;i sensibilitatea
artistic[ rafinat[, siguran\a metodic[ ;i priceperea `n cele
literare ;i artistice. :tefan Aug. Doina; m[rturise;te c[
Cercul literar a fost un adev[rat laborator artistic, `n care
se justific[ orice afirma\ie sau nega\ie ;i c[ nu se confund[
succesul cu valoarea iar `n prezent gruparea a r[mas o
familie de spirite dintre cele mai interesante. (22)
Faptul c[ aceast[ revist[ at]t de elevat[ `n concep\ii
;i realiz[ri nu ar fi avut ecoul dorit este explicat tot de
:tefan Aug. Doina;, astfel< Revista Cercului literar fusese
o apari\ie meteoric[ ;i f[r[ ecou imediat< anul 1945 era
prea `nc[rcat de greutatea sa istoric[, pentru ca un simplu
fapt de cultur[ s[ poat[ ap[rea `n adev[rata sa lumin[“
(23).
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