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Despre înviere sau visul 
unei nopţi de primăvară 

n ilustraţiile numărului n

2 opiniile noastre

Se făcea că mă întorceam acasă după jobul 
obositor de peste zi. Era a opta zi, foarte ase-
mănătoare cu celelalte, și totuși altfel. M-am 
privit în oglinda de pe hol. Eram același, și 
totuși altul. Am băut un pahar de vin roșu, 
am mâncat o pâine albă și m-am culcat. Și 
am visat că se făcea exact cum vă spuneam 
mai sus. Nu știu exact cât am dormit, dar 
m-am trezit brusc în altă viață. În care se 
făcea că mă întorceam acasă după jobul 
obositor de peste zi. Acum, când sunt treaz 
întrutotul, vă pot spune că verbul acela („se 
făcea”) e tot atât de adevărat pe cât de tainic 
este. Și ce frumoase sunt tainele după ce ți le 
destăinui! Și ce frumos sună în limba româ-
nă verbul acesta: se făcea! Nu spui „făceam 
eu”, sau „făceai tu”, sau „făcea el/ea”, ci pur 
și simplu „se făcea”, independent de tine, și 
totuși cu tine în primplan. Se făcea din sine, 
prin sine, și pentru sine, la fel ca universul. 
Pentru că așa e în vise. Dar în realitate? Păi 
realitatea, doamnelor și domnilor, e atunci 
când realizezi că totul e un vis. Dar de ce ne 
complicăm, când totul e atât de simplu, atât 
de simplu încât devine de neînțeles, cum spu-
nea cuvântul Nichita Stănescu, autorul necu-
vintelor? Vă veți întreba de ce spun cuvântul 
Nichita Stănescu, iar nu poetul/omul Nichi-
ta Stănescu. Pentru că. Pentru că el, poetul/
omul Nichita Stănescu, a căutat și a găsit. A 
găsit Cuvântul, dumnezeirea lui, Adevărul, 
Calea și Viața. În Evanghelia după Toma se 
spune: „Cel care caută, nu trebuie să înceteze 
să caute, până ce găsește și când va găsi, el va 
fi înmărmurit și când va fi înmărmurit, el va 
fi uimit și el va domni asupra Totului”. Prin 
urmare, hai să ne întrebăm: suntem cuvinte 
(verba volant, scripta manent) sau Cuvân-
tul? Eu așa văd învierea, ca pe o întrupare a 
Cuvântului. Pentru că tot ce e pământesc are 
legătură doar cu vorbele, cuvintele, pe când 
ceea ce este dumnezeiesc e legat de Cuvânt. 
Când dormi, oare nu te rupi de lumea asta? 
Când mori, oare nu te desparți de ea? De ce 
să nu te desparți acum, pentru a intra în legă-
tură cu tine însuți, cu puterea acelui germen 
de grâu care doar dacă moare aduce rod bo-
gat. Cine a sădit în bobul de grâu acea putere 
de înviere? Cine face via să rodească an de 
an? Cine te trezește dimineața? Stelele sunt 
pe cer și ziua, dar nu le vedem decât noaptea. 
Hai să vedem ziua ce nu se vede nici noaptea!

Ilustrăm acest număr cu lucrări semnate Dena Denis 
și expuse în martie la Casa Bredicenilor din Lugoj

«„Cu toate ezitările 
şi rectificările ei 

de parcurs, ştiinţa 
a constituit un 

motor de progres 
al omenirii, pe când 
Filosofia mai mult 

s-a învârtit în jurul 
cozii, încurcând 

minţile simple (cum 
declară undeva 
textual filosoful 
Gabriel liiceanu 

despre Hegel). Cum 
atunci - cu mintea 
noastră comună - 
să nu receptăm ca 
aberaţie logică o 

afirmaţie de genul: 
„Fiinţa devine acum 

(de la Heidegger 
încoace, n.n.) 

adevărata divinitate 
fără nici o atingere 

cu divinul?”»

Nicolae SIlADE

E d i
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„… fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, 
nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au 

mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte şi 
inima lor fără pricepere s-a întunecat. 

S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit” 
(Epistola lui Pavel către Romani, 1:21,22)

După falimentul dovedit al filosofiei 
de sistem  (în paralel cu declinul teoriei 
evoluţioniste), filosofii au adoptat o filosofie 
personală - fără legătură cu personalismul: 
vezi cartea lui Gabriel Liiceanu din 2016, 
Nebunia de a gândi cu mintea ta. Dar se 
pare că nici aceasta nu are mai multe şanse 
de a se impune conştiinţei publice. A încercat 
acelaşi filosof – G.L. – în Cearta cu filosofia 
o „împăcare” cu reale şanse de reuşită, dar 
rezultatele se vor vedea în timp. Într-adevăr, 
filosofia este „pentru individ şi pentru omenire 
o alergare de cursă lungă, în timpul căreia 
acumulările joacă un rol important” (Dan D. 
Iacob, în „Conta”, nr. 24/2016). În Nebunia 
de a gândi…, G. Liiceanu a reunit „teme de 
care filosoful s-a lăsat locuit de-a lungul vieții, 
năzuind să le dea limpezimea ultimă”, spune 
autorul articolului din „Conta”, deși filosoful a 
recidivat cu titluri la fel de interesane în 2017 
și 2018 și nădăjduim s-o facă în continuare, în 
beneficiul cititorului.

Dacă Emil Cioran, în Ispita de a exista, 
deplângea apusul filosofiei grecești odată cu 
afirmarea pe cerul gândirii a creștinismului 
(eclipsarea de către Pavel a filosofilor 
epicurieni și stoici din Areopag), Hanah 
Arendt clamează abolirea zeilor homerici prin 
gândirea filosofică. Mai înainte de ea o făcuse 
Emil Cioran, în Ispita de a exista: „Dar cum 
să medităm când suntem nevoiți să raportăm 
totul la un individ... suprem? Cu psalmi, cu 
rugăciuni, nu căutăm și nu descoperim nimic. 
Personificăm divinitatea și o implorăm numai 
din lene. Grecii s-au ridicat la filosofie când zeii 
li s-au părut insuficiență: conceptul începe 
acolo unde sfârşeşete Olimpul (Humanitas, 
1992, p. 148; s.n.).

Ieșită din Evul Mediu „Întunecat”, filosofia 
face un pas înainte (?) abolind divinitatea și 
Dumnezeul (Tri)Unic, adevărul revelat al 
Sfintei Scripturi - făcându-și din asta chiar un 
titlu de glorie. Dar ia să vedem  care a fost - 
care ar fi - câștigul acestei atitudini. A-l situa 
pe Iisus Christos într-o serie unificatoare/
nivelatoare de reformatori și maeștri (martiri, 
profeți și... eroi; dar ce este eroul dacă nu 
tocmai „semizeul” mitologiei greco-romane!) 
este total neproductiv. Nu și pentru filosoful 
culturii - nu și pentru marele Rășinărean: 
„Nici Lao Tse, nici Budha nu invocă o 
Ființă identificabilă; disprețuind manevrele  
credinței, ei ne învaţă să medităm (s.n.) Aveau 
o altă idee despre om” (op.cit.).

De aici provine toată confuzia planurilor și 
ideilor în filosofia de după scolastici. Punându-l 
pe Iisus alături de Socrate, Confucius, 
Budha sau Lao Tse, relativizezi adevărul, pe 
urmele corectitudinii politice (atât de hulite 
- dar fidel, aproape inconștient urmate în 
contemporaneitate). Cum - și de ce - ai putea să 
te mântuiești dacă excluzi din ecuație păcatul, 
eludând acea afirmație fundamentală pentru 
cultura umană: „Eu sunt Calea, Adevărul și 
Viața”? „În El avem viața, mișcarea și ființa”, 
afirmase Pavel în Areopag, citând din poeții 
lor în fața filosofilor greci. Cum ai crede că 
poți contribui la binele omenirii pe cont 
propriu, adoptând un adevăr personal (pe 
care mai bine l-ai păstra în beneficiul propriei 
persoane, decât să-l livrezi ca adevăr universal. 
Din această cauză chiar obișnuita punere în 
balanță a „geniului” cu sfântul - atât de iubită 
oamenilor de cultură - este infinit discutabilă: 
în ochii omenirii, geniul rămâne la fel de mare 
și dacă se dovedește malefic!)

O vorbă înțeleaptă - deși din înțelepciunea 
profană - zice: Nu contează ce ai/ce poți - ci 
numai ce eşti. Filosoful Noica dixit: „Nu 
cine ești interesează, ci care-ți este sinele” 
(s.n. Reamintim cititorului că Sinele noician 
nu înseamnă suma eurilor, ci o noțiune mai 
cuprinzătoare decât acea succesiune de euri 
personale: stratul cel mai profund al eului). 
Mai spune C. Noica, și pe bună dreptate, că 
omul comun - sau filosoful începător - gândește 
cu mintea colectivă a culturii și tradiției 
moștenite, iar nu cu mintea proprie. Doar 
omul ales îndrăznește să considere universul, 
lumea și viața, pe cont propriu/cu mintea 
proprie. Efortul de-o viață al păltinișeanului 
în direcția educației și culturii ca scop suprem 
în viață se traducea prin depășirea „puținătății 

Marele Anonim - un Mare şef Extraterestru 
sau despre „funciarul eşec” al filosofiei

Remus V. 
GIORGIONI

eului” înspre/întru 
realizarea de sine. 
Devenirea întru ființă 
în opoziție cu devenirea 
întru devenire, în care 
- ca o încremenire-n 
proiect - rămâne toată 
viața omul comun. 
Pe verticala gândului 
propriu, filosoful urcă 
din „pivnițele” eului, 
învingând materia 
amorfă, către Sinele 
propriu (realizarea de 
sine): „Să ne mântuim prin deschiderea către 
sine”, sună comandamentul filosofului.

* * *
Dar, dacă o acuză importantă la adresa 

comunismului era folosirea terminologiei 
religioase cu conotații laice (el însuși: religie 
fără Dumnezeu!), același reproș i s-ar putea 
la rigoare adresa și filosofiei. Cum poți vorbi 
despre o mântuire în afara religiei - de ce/ pentru 
ce să te mântui!? Cum poți vorbi de abolirea 
lui Dumnezeu prin instituirea Ființei (cu 
majusculă) și cine/ce poate fi această „Ființă”?... 
Deși vor să ne păcălească - să pară interesanți, 
enigmatici - filosofii execută majuscularea 
fiinţei fără să ne divulge sensul ei. Dar nici 
omul de rând care degustă filosofia nu poate fi 
împiedicat să gândească cu mintea proprie (dacă 
o are..., are capul pe umeri). Nu poate așadar 
să nu înțeleagă că, dacă „ființa” reprezintă 
umanul, Ființa este de fapt Dumnezeu. (În 
acest sens, chiar celebrul Mare Anonim, geniala 
găselniță blagiană, se dovedește a fi o invenție 
susceptibilă a da apă la moara abstractizărilor 
difuze, care fac deliciul filosofilor de carieră.) 
Sau - mă rog - poate că în univers (-ul minții lor) 
există posibilitatea unei alte ființe supreme...

S-a zis că îngerii pot fi echivalați cu 
extratereștrii (iar deducția e logică: tot ce nu e 
terestru, e extra...). Dar și acești extratereștri 
diseminați în imensitatea galaxiilor trebuie 
să aibă un conducător, un „șef” al planetei/
sistemului lor. Și atunci - gândind tot 
deductiv, logico-filosofic - ajungem la Marele 
Șef Extraterestru. Putem, folosindu-ne de 
progresele științei numită Filosofie, să-l numim 
pe Dumnezeu așa: ce ne împiedică?...  Cu toate 
ezitările și rectificările ei de parcurs, Știința 
a constituit un motor de progres al omenirii, 
pe când Filosofia mai mult s-a învârtit în jurul 
cozii, încurcând mințile simple (cum declară 
undeva textual filosoful Gabriel Liiceanu 
despre Hegel). Cum atunci - cu mintea noastră 
comună - să nu receptăm ca aberație logică o 
afirmație de genul: „Ființa devine acum (de la 
Heidegger încoace, n.n.) adevărata divinitate 
fără nici o atingere cu divinul?”...Când 
argumentul ontologic tocmai aceasta susține: 
existența în univers a ființelor create dovedește 
în mod necesar existența unui Creator.

La Concursul de Debut 
al Editurii Polirom, ediţia 2019, 

au participat 310 manuscrise la următoarele 
secţiuni: PROZĂ - 127 de manuscrise, 

POEZIE - 183 de manuscrise.
Premiul de Debut la secţiunea 

POEZIE nu s-a acordat.

Premiul de Debut la secţiunea PROZĂ a 
revenit volumului de proză scurtă Papa 

Nicolau şi alte povestiri foarte, foarte 
scurte de Roxana Dumitrache.

Roxana Dumitrache s-a născut la 
Bucureşti pe 15 aprilie 1987. A absolvit 

London School of Economics and Political 
Science și Facultatea de Științe Politice din 

cadrul SNSPA. A coordonat cercetări de teren 
dedicate dimensiunii de gen în clivajele religioase 

și modului în care segregarea socială se reflectă 
în arhitectură urbană din Albania și Kosovo. În 

cadrul Comisiei Europene a coordonat activitatea 
de cercetare pentru două dintre viitoarele politici 

și directive pentru statele membre, punînd 
accentul pe egalitatea de șanse și nediscriminare. 

Scrie constant pe teme legate de egalitatea de 
gen, discriminare, educație și segregarea de gen, 

violență împotriva femeilor.

Papa Nicolau şi alte povestiri foarte, foarte 
scurte este o culegere de istorii insolite, care 

caută răspunsuri la marile întrebări suscitate de 
provocările destinului şi de condiția alienantă a 

femeii într-un cod cultural creat de bărbați. 

Rezultatele
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În 22 aprilie  Mandics Gyorgy a trecut 
pe la Timişoara ca să-şi lanseze ultima 
carte - nu mai venise pe la Timişoara 

Cornel  UNGUREANU

de mulţi ani. A scris câteva cărţi despre 
Decembrie 1989 la Timişoara - cărţi 
masive, apărute la Budapesta, la Viena, 

la Berlin, dar nu şi la Timişoara. Sunt 
cărţi necesare şi la Timişoara. Ar 
trebui traduse. Absolvent al Facultăţii 
de matematică a Universităţii din 
Timişoara. Profesor de matematică la 
Jimbolia. Redactor al Editurii Facla, 
ziarist până în 1990. Din 1990, în 
Ungaria. Întâlnirile mele „timişorene” 
cu poetul, eseistul, science-ficţionistul 
Mandics încep prin 1960, dar s-au 
înmulţit după Colocviul de la Lipova, 
decembrie 1963.  Au fost adunate acolo  
cenaclurile literare din vreo patru regiuni 
plus vedete de seamă din conducerea 
Uniunii scriitorilor. Vorbeau şi cei de 
seamă, dar şi cenacliştii juni - clasicii 
şi tinerele speranţe. Vorbea Marin 
Sorescu, critic literar (încă), vorbeau  
Eusebiu Camilar şi Virgil Birou, Alecu 
Ivan Ghilia şi Lucian Bureriu. 

Momentul cel mai înalt, scriam,  mi 
s-a părut cel în care Franyo Zoltan a 
adus la tribună un tânăr şi a exclamat: 
priviţi viitorul! I-a ridicat mâna sus, 
ca în finalul unui meci de box: iată 
învingătorul. Era tânărul Mandics, dar 
şi prietenul marelui Franyo Zoltan.

...Trei  lucruri importante trebuie 
subliniate în cariera lui   de scriitor: 
originea şi determinarea timişoreană 
(topo-grafiile locale vor reveni mereu în 
scrisul său), facultatea de matematică 

(matematicenii vor fi eroii săi preferaţi), 
întâlnirea (ca profesor la Jimbolia) cu 
Marc-Mihail Avramescu. Hermeneutica 
lui Mandics îi este îndatorată „lecţiilor” 
lui Avramescu. Şi prieteniei cu Franyo.

Dacă, pe de o parte,  se pot descoperi 
în cărţile lui Mandics pasiunile pentru 
civilizaţiile străvechi, pentru cercetarea 
lumii începuturilor, a „cauzelor prime”, 
nu-i mai puţin adevărat că poetul 
este solicitat de miturile moderne, 
de necunoscutul pe care doar lupta 
cu limitele îl poate releva. Masiva 
carte este însă dedicată - aşa cum 
arată Dan Grigorescu în prefaţa ce 
însoţeşte   varianta românească - unui 
univers al sintezelor. Mandics vrea să 
investigheze totul  ca să realizeze o 
cercetare exhaustivă privitoare la poetul 
matematician.  „Deschiderea Avramescu” 
nu a rămas fără consecinţe.

Nu a rămas fără consecinţe… nici 
pentru mine. Când a aflat că mă ocup de 
Mircea Eliade, Ghiussi - aşa îl alintam 
- mi-a atras atenţia că la Jimbolia e un 
preot care l-a cunoscut bine pe Mircea 
Eliade.  N-am crezut, dar într-o duminică 
m-a invitat la el - îi avea invitaţi pe  soţii 
Avramescu.  Da, l-a cunoscut pe Mircea, 
şi doamna Avramescu l-a cunoscut, i-a 
cunoscut pe toţi, chiar şi pe Nae Ionescu. 
L-a cunoscut bine pe Nae Ionescu. 
M-am dus la Jimbolia, Ghiussi era încă  
profesor acolo, părintele şi Doamna 
lui erau prietenii noştri. Ce mai voiam 
să ştim? Cum se adunau prea multe, 
am scris în Orizont un articol despre 
minunea: la Jimbolia trăieşte… Nu ştiu 
dacă mai scriam că trec pe la el părintele 
Steinhardt, Nina Cassian, că îi scrie Geo 
Bogza. Că soţia părintelui Avramescu 
are un fel neobişnuit de a comunica - de 
a vorbi despre şi despre cu părintele. 

Ghiussi s-a mutat cu serviciul  la 
Timişoara, într-o zi m-a anunţat că a 
murit soţia părintelui, că ar trebui să 
trecem pe la Jimbolia. Să-i ducem… 
cafea.  Măcar cafea. Părintele Avramescu 
era foarte slăbit, nu mai voia să trăiască. 

De câteva zile nu mai mănâncă, nu mai 
vrea nimic. De ce să mai trăiască? De ce 
să mai mănânce?

Spun, uneori cu orgoliu, că i-am atras 
atenţia că numai el ştie. Ştie pe de rost 
cărţile sfinte, cărţile vechi-străvechi.  Că 
doar el îi ştie pe Eliade, Ionescu, Cioran. 
Ştie, ca nimeni, coborârea în kali yuga. 
Cum am ajuns în cea mai rea lume cu 
putinţă. A zâmbit ironic - sau mi s-a 
părut. Dar sacoşa lui Mandics, cafelele 
noastre… l-au adus înapoi. O fiică de la  
Bucureşti l-a luat la ea, acolo şi-a mai 
întâlnit prietenii lui de odinioară, de la 
Alexandru Paleologu la Barbu Brezianu. 
Doamna Macri, fiica lui,  i-a mai copiat 
din manuscrise - o parte au apărut după 
moartea lui. A murit la Bucureşti, dar a 
vrut să fie înmormântat la Jimbolia, lângă 
Doamna. În acelaşi cimitir, la oarece 
distanţă, îşi are locul de veci Petre Stoica.

Din nou, despre Mandics GyörgyMarele Anonim - un Mare şef Extraterestru 
sau despre „funciarul eşec” al filosofiei

pixeli (3)
am văzut-o venind ca într-un vis treide avea o rochie luuuungă și albă cum 
au miresele când merg la altar mie îmi crescuse o barbă mare și albă cum 
avea zamolxe pe kogaion și era atât de frumoasă că frumusețea însăși pălea 
când o vedeam venind și venea și venea și încă mai vine și-acum când mă 
trezesc îmi fac o cafea aprind o țigară și prin norii de fum o văd tot pe ea

de parcă ar fi afrodita regina din saba sau marilyn monroe dar nu e nici 
afrodita nici regina din saba nici marilyn monroe nu e seamănă totuși cu 
fecioara maria dar mai mult seamănă fecioara maria cu ea și nu are nume 
pentru că toate numele sunt în numele ei și nu are vârstă pentru că toate 
vârstele sunt grație ei și tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte da o văd 

venind și mă bucur că vine pentru că vine întotdeauna și nu vine oricum vine 
dintr-o dragoste mare și dintr-un miracol postum o văd și mă bucur că o pot 
vedea așa cum vezi un răsărit de soare un izvor în munți nemărginita mare 
ea e mereu înainte dar și înapoia mea cum sunt visul și amintirea și această 
nesfârșită hologramă în care universul întreg e un pixel într-o mulțime de 

versuri scrise doar despre ea pare un vis treide și chiar e un vis în care realul 
se-animă dar mă trezesc din nou și mă trezesc direct în lumină cu această 
umbră a mea însoțită de umbra ei anonimă mai aprind o țigară îmi mai fac o 
cafea și prin norii de fum o văd iarăși cum vine din sine prin sine pentru sine 
[nu e nimic fără ea dar nici ea fără mine] ce să vă mai spun despre ea

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SIlADE

poeme în proză

„Daruri divine” de Sfintele Paşti
La editura „Amanda Edit Verlag” București, director Baki Ymeri, a apărut 

Antologia poetică bilingvă româno-albaneză „Daruri divine”, în care 
semnează: Nicolae Silade, Theodor Damian, Octavian Mihalcea, Florica Bud, 
Radu Botiș, Elena Armenescu, Constanța Abălașei, Mia Sângeorzan, Mariana 
Gurza, Camelia Buzatu,  Vasilica Grigoraș, Dorina Stoica, Elena Cărăușan, Gelu 
Dragoș, Bianca Bele și Vasile Bele.

Despre acest demers literar al poetului, traducătorului și editorului Baki 
Ymeri, în prefața antologiei, scriitorul albanez Visar Zhiti scrie: „Dorința de 
a scrie poezie este la fel de veche precum existența umanității. Ca și nevoia 
oamenilor de a fugi în căutarea altor locuri, căutarea poeziei de sine, a esenței, 
este, în final, doar o încercare de a descoperi frumosul. La afirmația des citată 
a lui Dostoievski că frumosul va salva lumea, mie îmi place să adaug că poezia 
este cea care ne salvează de inutilitatea și devalorizarea lucrurilor, dăruindu-ne 

emoția necesară și aptitudinea de a ne minuna”.

Privit dinspre coerența lui tematică, 
volumul poate fi asimilat unui foarte 
lucid repertoar literar de contemporary 
women’s issues.

Aflată la capătul opus al prozei 
feminine „senzitive”, dedicate poveștilor 
apăsat-autobiografice, acestă carte, 
genuină şi tandră, dar totodată matură şi 
lucidă, semnalează o conștiință artistică 
emergentă, cu intuiția precisă și de bun 
augur a brevității.

„Am lucrat la Papa Nicolau şi alte 
foarte, foarte scurte povestiri într-un 
ritm galopant, așteptîndu-mă în orice 
moment ca textul să-mi trîntească ușa 

în nas. Nu știu dacă, dintr-un soi de 
preștiință maternă (în cel mai propriu 
sens al cuvîntului), m-am raportat 
emoțional la aceste mici proze ca la 
niște copii nenăscuți. Ori poate e forma 
mea de pietate față de literatură și 
o hipertimiditate în scris care m-au 
urmărit tot timpul. Mi se părea că nu e 
echitabil față de literatură ca eu să fac 
vreodată pasul dinspre politologie și 
studii de gen înspre ceva de tip „Papa 
Nicolau”. E prima dată cînd, după cîteva 
texte scurte incluse în antologii și un 
e-book pierdut definitiv în cyberspace, 
am găsit suficientă putere de a mă ierta 
că nu voi fi o mare voce a literaturii, dar 
că am libertatea de a fi o voce liliputană. 
E și asta ceva, probabil.

Papa Nicolau nu e despre cancer, 
deși s-ar putea crede că am dezvoltat o 
monomanie literară legată de el. Nu cred 
că e nimic glorios în a literaturiza boala, 
mai ales cînd ești în poziția confortabilă 
de a scrie despre, și atît. Povestirile sînt 
despre fragilitate în toate formele ei, 
despre nesiguranțele femeilor tinere, 
ale mamelor, ale fiicelor care își pierd 
mamele, despre spaimele apatrizilor 
sau ale dezrădăcinaților, despre micile 
sau marile suferințe care populează 
birourile sticloase ale corporațiilor. 
Cu toate astea, vreau să cred că Papa 
Nicolau…, în ciuda numelui, poate fi o 
lectură tonică.”  Roxana Dumitrache

Concursului de Debut al Editurii Polirom
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Îmi comand online sau primesc de la autori cărți 
neîndoielnic remarcabile, mă bucur de frumusețea, 
eleganța, sagacitatea lor și le caut ecoul – spre a-mi 
verifica impresiile – în cele câteva reviste din prima 
linie a frontului literar, pe care le frecventez constant. 
De cele mai multe ori nu le regăsesc nici măcar 
anunțate, necum comentate. Explicația e că autorii nu 
fac parte din „ierarhiile oficiale”, care se configurează 
în confreriile de la „centru”, cum nici din cercul, altfel 
firesc, dar nu chiar rareori exclusivist, al  respectivelor 
reviste. Cu alte cuvinte, acești autori au statut de 
outsideri. Iar definiția outsiderului literar e similară 
cu cea a outsiderului din economie: „Întreprindere 
dintr-o anumită ramură a economiei, care nu face 
parte din monopolul sau monopolurile dominante 
din ramura respectivă” (dexonline). În viața literară, 
echivalentele monopolurilor sunt confreriile de care 
aminteam, pe care cu ani în urmă, Alex Ștefănescu le-a 
numit, bine inspirat, „sindicate ale succesului”. Ești 
recunoscut ca făcând parte dintr-un astfel de sindicat, 
e în regulă: „contezi” și, ca atare, vei fi „vizibil”. Nu faci 
parte, să fii sănătos. Cum mi-a spus cândva regretatul 
Banu Rădulescu, vorbă cu două înțelesuri: „Putem 
să tot scriem noi mult și bine...” Adevărul e că „vina” 
pentru marginalizarea lor o poartă de multe ori și 
situarea geografică a autorilor – care critic „serios” 
se va apleca asupra cărții unui scriitor din Brad sau 
Someș Odorhei?! – iar, pe de altă parte, autorii înșiși 
care n-au vocația „socializării” și nici darul ubicuității, 
nu cultivă solidarizări generaționiste, sunt refractari 
la relațiile de tip do ut des, altfel zis nu-și cunosc 
interesul și nici persoane rentabile nu sunt. Un astfel 
de autor este și prea discreta noastră colegă Sânziana 
Batiște, pe a cărei pagină web  putem citi această onestă 
confesiune, de o dezarmantă sinceritate: „Numele său 
apare acum în dicționare și antologii literare, ceea 
ce nu înseamnă, totuși, că este inclusă în ierarhiile 
oficiale. Este, într-un fel explicabil, de vreme ce a fost 
întotdeauna o marginală, o rătăcită de generația sa.”

Totuși, această „rătăcită” are o viață semnificativă 
pentru situațiile mai sus numite și, mai important, are 
o Operă, care-și justifică majuscula. „Numele său  apare 
acum...”, zice dânsa despre sine, ceea ce înseamnă că 
până acum nu apărea nici în dicționare sau antologii, 
deși scria în ritm de profesionistă și exista realmente, 
nu doar în imaginația sa, și ca poetă, și ca prozatoare. 
Cu studii filologice absolvite la Cluj în 1967, profesează 
vreme de 33 de ani la Someș Odorhei, în Sălaj. Ca 
profesoară nu cred că a avut dificultăți, ca scriitoare 
hărăzită însă, nu i-a putut fi ușor de suportat, fără să 
se descurajeze, izolarea, lipsa de receptivitate a celor 
cărora își trimitea scrierile. Au fost ani în care, cum 
însăși spune, trimitea scrisori la care nu primea decât 
rareori vreun răspuns. (Ceea ce nu e de mirare, noi, 
românii, neavând încă o cultură a comunicării: nu 
considerăm necesar să răspundem unei epistole sau 
să zicem măcar bună ziua când ni se trimite o carte 
în dar.) Putem zice că a debutat ca poetă în 1968, în 
„România literară”, la Poșta redacției. După care are o 
prezență sporadică prin reviste, fiind remarcată de Ion 
Gheorghe, Gabriela Negreanu, Nichita Stănescu, Ștefan 
Aug. Doinaș, cum se vede, scriitori foarte deosebiți, 
dar concordanți în privința-i. În 1995, Alex Ștefănescu 
o descoperă în ipostaza de prozatoare și îi publică în 
„Flacăra” o primă proză. Editurile au rămas însă lipsite 
de reacție până în 1999, când „Clusium” îi publică 
volumul Zodia lupilor, încă sub numele din acte, Felicia 
Moșneang (sic!). Abia al doilea volum, Miei de lumină, 
apare în același an, la aceeași editură, sub pseudonimul 
Sânziana Batiște, cu care rămâne definitiv consacrată 
în lumea literară. În anul 2000, revine în orașul natal,  
la Brad, unde continuă să scrie, dar și să-și gestioneze 
mai gospodărește cele scrise până acum. Colaborările 

la reviste și aparițiile editoriale sunt mai frecvente, 
dar, deși de o incontestabilă calitate, Sânziana Batiște 
rămâne la stadiul de outsider, neasimilată de cercurile 
selecte. Dovadă stă și recenta apariție, o eclatantă 
și impunătoare antologie a poeziei sale de-o viață, 
rămasă totuși, cel puțin până acum, fără ecoul meritat.

Muşcătura timpului se intitulează această 
retrospectivă literară, în care Sânziana Batiște a selectat 
tot ceea ce a considerat că o reprezintă în fiecare dintre 
volumele de versuri ce i-au jalonat viața. Intenția 
însemnărilor de față  nu este însă de a întreprinde o 
cronică literară, deoarece, deși citesc multă poezie, 
scriu despre poezie rar și anevoie și, de obicei, numai la 
somația colegială a  autorilor. Împărtășesc întru totul 
opinia lui Gabriel Dimisianu, mărturisită în Jurnal-ul 
d-sale: „Despre poezie se scrie altfel decât despre orice 
și, de fapt, cred că nici nu ar trebui să se scrie. Poezia 
se citește (se consumă) în strictă intimitate, nu e cazul 

să fie recitată și nici comentată. Cred că a comenta 
poezia este o acțiune improprie obiectului. Nu poți 
scoate din poezie “idei” și atunci ce să comentezi? Să 
reconstruiești cu vorbele tale stări de spirit, emoții, să 
reformulezi ceva ce a fost spus într-o limbă care nu 
este decât a poeziei?” Așadar, ceea ce urmăresc acum 
este doar să semnalez nedreptatea discriminărilor 
literare, adică a păstrării în uz a două măsuri, una 
pentru „ai noștri”, alta pentru ai nimănui, pentru 
outsideri, ignorând, cu sau fără voie, cărți importante, 
împovărate de idee, de sentiment, de mesaj umanist, 
într-o vreme când e nevoie mai mult ca oricând de 
asemenea scrieri. De altfel, nici n-aș prea avea ce să mai 
spun în plus față de ceea ce colegul Ladislau Daradici 
a spus într-un aproape exhaustiv eseu care deschide 
această antologie, Sânziana Batişte sau despre poemul 
vertical. Ladislau Daradici, - iată încă un outsider: 
licențiat al Universității de Vest din Timișoara, 
profesor de liceu în Deva, membru al USR, prozator 
inteligent, subtil și, uneori, straniu, cum și critic atent, 
onest și competent, având printre volumele publicate 
și un studiu monografic al scriitoarei: Candoare şi exil 
în poezia şi proza Sânzianei Batişte. Dar și Ladislau 
Daradici scrie „mult și bine”, fiind totuși rar întâlnit, 

menționat, comentat dincolo de arealul „provinciei”. 
Dintre observațiile sale pline de pătrundere despre 
prezența literară a Sânzianei Batiște, aș reține două, 
ambele privind ansamblul creației sale. Prima vine 
să confirme și în acest caz ceea ce, în critica literară 
s-a remarcat nu doar odată și anume că, îndeobște, 
adevărații scriitori rescriu, în diverse ipostazieri, mereu 
aceeași carte. Adevărul, consideră pe bună dreptate 
criticul, se verifică și în cazul Sânzianei Batiște, care 
„...nu a scris cărți, practic dăruindu-ne o singură 
carte. De fapt, a creat un singur poem, este poemul 
unei existențe în care regăsim dragoste, credință, 
singurătate, trufie, candoare, durere, dar și speranță 
(sau, mai simplu spus, frumusețe și durere). Poate fi 
considerată o veritabilă  lecție de viață oferită tinerilor 
de azi și de mâine. Pentru că această scriitoare poate 
fi un model desăvârșit de om și de creator, povestea 
Domniei Sale fiind o parabolă elocventă a rostului 
nostru pe lume, a sacrificiului uman și o parabolă 
exemplară a arderii întru idee.” A doua observație 
pornește de la o admirabilă sintagmă care poate defini 
ţinuta existențială a acestei scriitoare: „Permanent, în 
lirica Sânzianei Batiște, există, alături de candoarea 
simțirii și a rostirii, o trufie a singurătăţii (sbl. RC), 
ca și o intoleranță față de tot ce înseamnă trădare, 
mediocritate și degradare umană.” Într-adevăr, 
această trufie a singurătăţii, însoțește discret, fără 
ostentație, dar perfect perceptibilă, întreaga ei operă, 
ca efect al singurătății cu care și-a asumat destinul de 
scriitoare, cu care și-a continuat acest destin fără a 
capitula în fața tăcerii și care o însoțește și azi, când, 
„provincială” în orașul natal, refuză tacit statutul de 
„scriitor hunedorean”, simțindu-se, cum și este, pur, 
simplu, cu îndreptățit și frumos  orgoliu, o scriitoare 
pe lume, care are ceva de spus. 

În general, ceea ce m-a surprins la lectura acestei 
Antologii, a fost constanța. A expresiei și a convingerilor. 
Sânziana Batiște e o scriitoare fără evoluție: s-a născut 
matură. De la un capăt la altul, aceeași virtuozitate a 
exprimării în vers, aceeași discreție a sentimentelor 
care disimulează profunzimea. Erotica e calmă, lipsită 
de insolențele „emancipării de pudoare”, înscrisă în 
același registru al valorilor imuabile care în cele din 
urmă se cristalizează în mit: „Dragul meu / întoarce-te 
spre mine / mai aproape-ngăduie-mă lin // Am umblat 
atâta adâncime // Vremea este să ne-alcătuim / unica 
făptură-n ziua asta clară / respirând profund și liniștit 
/ închinându-se acelorași izvoară // traversând solemn 
același mit” (Scrisoare aşa). După cum credința se 
exprimă în cheia simplității, în afara dogmelor și la 
adăpost de exaltările misticoide, ca în acest superb 
Crist : „Doamne / podoabele acestea / pe care mi le 
puneți / ce grele // Voi înșivă / de-aș mai veni / odată 
/ nu m-ați mai recunoaște / sub ele // Visele voastre 
/ nesăbuitele / m-au prefăcut în icoană / ferecată în 
pietre scumpe // Cine să știe / cine să mai știe / să-
mi asculte inima /goală”. Ceva nou, în contrast cu 
reflexiva seninătate de până acum, survine abia după 
anul 2000, când speranțele post-„revoluționare” și-
au dovedit zădărnicia, iar „omul recent” supremația, 
- determinând o stare de exasperare care începe să 
se exprime scrâșnit, dur, cu accente satirice, chiar 
pamfletare: „Sunt confrerii bizare / ierarhii - / 
neanturi spornice / urzind hilar // Un demonism 
scabros le-animă // Exhibă sex impur / delirul rece / 
(inimi chircite / suflete betege) // E șoul-șourilor / (se-
nțelege - / la circul vorbelor / paiața-i rege) // Aplauze 
tac / petarde inutile / strănută-n urmă viespi / de fum 
// Și punct // PANOPTICUM” (Argument).

Muşcătura timpului se simte, nu poate fi evitată, dar 
e zadarnică. Sânziana Batiște îi poartă cicatricile cu 
demnitate, ca pe niște vestigii ale unei bătălii decisive, 
câștigată fără să-și piardă nici harul, nici credințele.

__________________________________
Sânziana Batiște, Muşcătura timpului. Antologie 

lirică. [Prefață de Ladislau Daradici.] București, 
eLiteratura, 2018.  Vd. și https://www.eliteratura.org/
SanzianaBatiste/index.html

Între noi, outsiderii...
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BORCO IlIN şI CAMElIA BURGHElE, 
DUBlĂ lANsARE DE CARtE lA lUGOJ
n Borco Ilin - poet, prozator, jurnalist 

cultural, fotograf pasionat, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
Timișoara, muzeograf la Muzeul Satului 
Bănățean din Timișoara, fost realizator 
al unor emisiuni în limba sârbă la Radio 
Timișoara - și Camelia Burghele - etno-
log și cercetător științific la Muzeul Ju-
dețean de Istorie și Artă Zalău - au venit 
la Lugoj cu o dublă lansare de carte: cu 
volumul de poezie “De azi se moare al-
tfel” - Editura Diacritic, Colecția Poezie, 
Timișoara, 2016, semnat de Borco Ilin, și 
cartea „De la vrajă la vrăjeală - O antro-
pologie a supranaturalului contemporan” 
- Editura Institutului European, Colecția 
Antropologie Academică, Iași, 2017, sem-
nată de Camelia Burghele. Lansarea celor 

două cărți a avut 
loc luni, 1 aprilie 
2019, la “Casa 
Bredicenilor” din 
Lugoj, ocazie cu care au vorbit criticul li-
terar dr. Ela Iakab și autorii; moderator: 
Henrieta Szabo. Organizatorii evenimen-
tului au fost Biblioteca Municipală Lugoj 
și “„Casa Bredicenilor” Lugoj.  

tRIPlĂ lANsARE DE CARtE: MARIA BOlOGA, 
CONstANtIN MĂRĂsCU şI R.V. GIORGIONI
n Joi, 4 aprilie 2019, a avut loc la Te-

atrul Municipal (sala de consiliu), sub 
egida Casei de Cultură a Municipiului 
şi a Cenaclului Anotimpuri - condus de 
poetul Ion Oprişor - o triplă lansare de 
carte: doi autori lugojeni, Maria Bologa 
şi Remus Valeriu Giorgioni, al treilea 
fiind timişoreanul Constantin Mărăscu, 

poet şi realiza-
tor de emisiuni 
radio-tv. Poeta 
Maria Bologa a 

lansat volumul de versuri Râul hrănit 
de mâna ta, Constantin Mărăscu 
Ocna de sare din soare, (ambele 
scoase anul trecut la Editura Eubeea din 
Timişoara), iar Remus Valeriu Giorgio-
ni, Marea, o frescă livrescă (Palimp-
sest, Bucureşti, 2018). Despre cele trei 
cărţi au vorbit: Adrian Dinu Rachieru, 
Nina Ceranu - ca editor al primelor 
două - poeta şi profesoara lugojeană 
Ela Iakab. De asemenea, Maria Niţu, 
Nicolae Sârbu şi Iacob Roman (Reşiţa), 
Nicolae Borlovan - Caransebeş. Alături 
de lugojeni, la eveniment au participat 
scriitori din Timişoara, Caransebeş, 
Reşiţa. Moderatorul evenimentului a 
fost poetul Ion Oprişor.

sERAtĂ lItERARĂ, CU sCRIItORUl 
HANS DAMA, lA CASA BREDICENIlOR
n Sub semnul Zilei Mondiale a Cărții, 

a Dreptului de Autor și a Bibliotecarilor, 
Biblioteca Municipală Lugoj a găzduit joi, 
11 aprilie, la Casa Bredicenilor, o serată 
muzicală, care l-a avut ca invitat pe scri-
itorul Hans Dama, din Viena, care a citit 
două proze scurte: „Întâlnire în Siberia” 
și „Blatul pe tren”, precum și poeme noi 
traduse de prof. Simion Dănilă. Din car-
tea de poezie „Tu Felix Austria”, a scriito-
rului Hans Dama, au recitat Adriana We-
imer, Mia Rogobete și Loredana Lupescu. 
Momentul muzical a fost susținut de elevi 
și profesori de la Școala de Muzică „Fila-
ret Barbu”, coordonatori fiind prof. dr. 
Constantin T. Stan și prof. Lavinia Fur-
dui. Moderatare: Henrieta Szabo.

Adriana WEIMER

literaTURA oraşului
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Între noi, outsiderii...
Adrian Dinu RACHIERU

Din rodnica matrice udeșteană s-au ivit, de-a 
lungul vremii, multe nume de fală. Deși se trage 
din Preoteștii Fălticenilor, Emil Simion a dăscălit 
acolo (1973-1989) și păstrează o legătură de suflet 
cu satul lui Eusebiu Camilar (ca să pomenim 
doar un nume din bogata galerie udeșteană). Se 
înțelege că fibra sa de povestaș are provizii din 
belșug, livrând numeroase titluri, de la poezie 
(precum Strigăt tăcut sau Ostatic în inima 
cuvintelor) la dramaturgie și memorialistică. 
Dar, în primul rând, exercițiile prozastice l-au 
impus, depănând asemeni unui moș Costan (un 
fabulos personaj de-al său) „ghemul fermecat”. 
Ceea ce i-am putea (catifelat) reproșa privește 
„modestia păguboasă”, cum observase și N. 
Cârlan, în pofida meșteșugului evident. Și, ca 
sugestie, forțând frontul receptării, colaborarea 
cu o editură vizibilă, lansând campanii de 
promovare. Cam greu, însă, în aste vremuri, 
când ne confruntăm cu diluviul editorial 
(incontrolabil), deși autorul, aflăm, a obținut 
câteva premii (Bistrița, Focșani, chiar Suceava) 
și a fost tradus în Albania!

Adunând, așadar, un raft de cărți, depănând 
cu har o zestre de întâmplări, Emil Simion 
dovedește nu doar hărnicie. Este, negreșit, „un 
om bogat”, cum frumos îl încondeiase Ioan 
Țicalo, aducând la suprafață și oferindu-ne 
(adică tipărind) imagini stocate, de-a lungul 
vremii, de / în „oglinda din suflet”. Mă cheamă 
amintirile..., un volum recent (2018), probează, 
chiar prin titlu, acest apetit epic, convocând 
întâmplări nostime din perioada udeșteană. 
Când „girectorul”, dezvoltând o anecdotică 
savuroasă, strecurând picanterii, rememorează 
anii scurși, invocând, lângă peisajele descriptive 
(survolând edenul naturist), celebrele ședințe 
profesorale, prezența tovarășilor cu mapa și 
indicațiile lor inepte, „barabuliada” și, desigur, 
tirul propagandistico-triumfalist el unei epoci 
apuse. Cărțile publicate, nu puține, cum 
spuneam, demonstrează talent prozastic și o 
ingenioasă arhitectonică, precum în Celia, roman 
mai vechi (tot la editura George Tofan, 2009).

Să menționăm și un alt titlu (Furtună în 
liniştea gândului, 2014) în care experiența 
pedagogului intervine decisiv, explorând 
psihologia adolescentină (vezi cuplul Melisa / 
Vlad), colecționând întâmplări, pendulând între 
împlinirea profesională și cea erotică; oricum, 
„îngrămădind totul în memorie pentru mai 
târziu”. Între medicinistul Vlad, ascultând glasul 
iubirii și visătoarea Melisa, înțelegând viața ca „o 
flacără fierbinte” se iscă, neașteptat, ruptura. Cu 
sufletul răvășit, Vlad încearcă să deslușească ce 

s-a întâmplat; rănit, scormonește prin amintiri, 
fără a reuși „să pună uitarea în locul durerii”. Și 
își promite o carte despre această poveste de 
dragoste, carte care, depănând filmul unei vieți, 
va fi scrisă de un pacient (Florescu), propunând 
cuplului (refăcut) trei caiete de însemnări, 
purtând ecourile întâmplărilor de altădată. 
Umilită de „grupul astral” al mediciniștilor 
(„cei mai”) în tabăra de la Sinaia, Melisa, cea 
așteptată „ca o sărbătoare”, părăsind facultatea, 
se va înscrie la medicină, trăind – alături de 
Vlad – o frumoasă studenție ieșeană. Va rezista 
asalturilor erotice ale lui Omar, prinsă, la rându-i, 
„în frumusețea meseriei”. Va reaprinde focul 
iubirii, căsătorindu-se cu studiosul și incomodul 
Vlad Mironescu, devenit un eminent chirurg. 
Fragmentarizat, vitezist și ramificat, romanul 
respectă rețeta. Eroii lui Emil Simion, mari 
sentimentali, retrăiesc cu voluptate trecutul, 
căutând gustul fericirii. Slalomând printre 
diverse încercări (corespondența cu Dragoș, 
medicul din Québec, apariția tovarășului 
Pristavu, aplicând dur „linia Partidului”), făcând 
față invidiei, prostiei sau răutății, cei doi trăiesc 
cu intensitate. Totuși, deși împliniți ca mari 
profesioniști, Vlad și Melisa simt apăsarea 
singurătății, copiii lor (Narcis și Narcisa) fiind 
plecați în străinătate. „Furtuna” invocată aluziv 
de prozator țintește tocmai acest zbucium, ei, 
rememorând bucuriile care colorează viața, 
neputându-se rupe de rădăcini.

Am făcut trimitere la acei ani furtunoși, de 
erotism idealizat, deoarece Celia tot pe acest 
portativ crește. În plus, dacă ne referim la 
câteva din cele 11 povestiri adunate în volumul 
Balans pe pânza retinei (2013), observăm 
că prozele iniţiatice ar putea fi un filon de 
exploatat; adică transferul / ștafeta generațiilor 
și, inevitabil, conflictul / fractura lor pe care 
fostul profesor, reactivând bagajul pedagogic, 
le-ar putea dezvolta cu folos pe suport eliadesc, 
mixând anecdotica cu irizările fabulosului, 
proza căpătând alte valențe, mizând și pe 
analiza psihologică (expediată, de regulă). Și 
protagonistul romanului Celia „iese din timp”, 
recapitulând propria-i istorie, firește meandrică. 
Fiindcă, pentru Andrei Brădeanu (Andri), într-o 
noapte grea, coșmarescă, într-un hotel montan, 
„căptușit cu atâta trecut”, vorbesc amintirile 
(reînnodate). Andri, într-o cronologie încâlcită, 
își redescoperă adolescența, trece mental 
prin cavalcada întâmplărilor; trecutul reînvie, 
năucind un prezent complicat și resuscitând 
„gustul dragostei pierdute”. Cum ar putea să 
alunge acest potop de amintiri? Acum handbalist 

Recunosc, l-am descoperit târziu pe 
Emil Simion, o prezență discretă, sensibilă 
și, paradoxal, prolifică în gălăgioasa lume 
scriitoricească, mascându-și sfiiciunile prin 
acest „productivism” care poate trezi, ca primă 
reacție, îndreptățite suspiciuni. Dar ele se 
risipesc grabnic, prozatorul fiind convingător 
în toate desfășurările sale epice. Iată, de pildă, 
o carte „mașcată” (cum o prezintă Ioan Țicalo) 
care, prin eroii săi, Ela și Mituș, închină un 
imn iubirii (v. Lacrima piezişă a destinului, 
2017). Însuși autorul ne previne că e vorba de 
un „roman de dragoste”, zăbovind, cu finețe 
psihologică, asupra încercărilor prin care trec 
protagoniștii, incurabili visători: de la jurămintele 
adolescentine în „cuibul copilăriei” la o brutală 
despărțire (pe pământ străin) și, apoi, o sperată 
regăsire (astrală, în singurul drum rămas). 
Rupturile dureroase ale vieții, analizate în cheie 
sentimentaloidă, găsesc rezolvări credibile, 
dată fiind capacitatea imaginativă a harnicului 
prozator. Lista titlurilor e impresionantă. Să 
amintim că Emil Simion (care a cochetat cu 
poezia și dramaturgia) debuta, acum zece 
ani, cu proză scurtă (Urme în oglinda vremii, 
2009). Tot „urme” adună și Mă cheamă 
amintirile... (2018), rod al provocărilor iscate la 
o lansare udeșteană, unde a belferit, prinzând 
rădăcini, vreo două decenii. Pe bună dreptate, 
Constantin Călin vede în laboriosul Emil Simion 
„un caligraf de amintiri”, mixând umorul și 
melancolia, evocând vervos anii profesorali și 
directoratul, vădind har portretistic. Conectat 
la pulsul udeștean, Emil Simion, deși navetist, 
poartă în suflet această „a doua casă”, înțelegând 
că Udeștiul, cum ne prevenea amical reputatul 
Constantin Călin –   „nu-i un sat oarecare”. 
În plus, prozatorul știe (și ne reamintește) că 
întâmplările la care a fost martor sau complice 
„își ocupă adevăratul lor loc în amintire” mai 
târziu, după un șir de ani. Dacă scrisul este 
„pictura vocii”, Emil Simion și-a netezit, în timp, 
un drum al său, justificând „îndrăzneala” de a se 
aventura în travaliul scriptic.

veteran, suportând o intervenție chirurgicală, 
cândva vedeta echipei, rememorează filmul 
vieții. Și retrăiește cu emoție intactă întâlnirea 
cu zvăpăiata Celia, mereu dorită și alungată 
pentru a fi căutată. În acea vară grea, printre 
antrenamente și cantonamente, cu Celia în 
gând pogora „pe alt tărâm”. Privind în trecut, 
Andri retrăiește circuitul Celiei: frumoasă și 
rafinată, provocatoare, imaginativă, năvalnică, 
nesățioasă, imprevizibila Celia (un suflet 
torturat) nu-l slăbește, știind că „dragostea 
cheamă, încearcă și tulbură”. Chiar dacă au 
intervenit sincope și o „cortină de tăcere” s-a 
așternut între cei doi, jucându-și rolurile „fără 
complicații”. Mai cu seamă că Andrei e căsătorit; 
iar blânda și încrezătoarea Anca (răbdătoare și 
demnă) vrea să pună capăt unei căsnicii care 
găzduiește, adulterin, o iubire vinovată. Și Andri 
ar vrea „să rupă cătușele”, ieșind dintr-un joc 
dublu, murdar, marcând un drum periculos, 
mirosind a trădare. Doar că, trăind febril clipa, 
imaginativa Celia găsește soluții. „Provocatoare 
înrăită”, lacomă, o flacără, Celia exploatează 
slăbiciunile lui Andri, „un dar” pe care n-ar dori 
să-l piardă. Un executant, respectând scenariile 
ticluite de „înfometata” Celia, înțelegând că 
despărțirea e, totuși, inevitabilă.

Romanul / romanele lui Emil Simion scanează 
într-un ritm alert puzderia de întâmplări, 
răscolind, „cu acte”, trecutul, alunecând peste 
timp. Îmblânzit, sustras curgerii, fixat în 
pagină, trecutul renaște și „amintirile înfloresc”, 
încercuind anii liceeni, șovăielnici, tainele vieții, 
încercând a împiedica ruina. O vizită la Pantelis 
(fostul coleg Panti), o discuție lămuritoare cu Doru, 
un ins mărginit, frustrat, dovedit informator sunt 
mici devieri de la axul epic. Până la urmă putem 
citi Celia, acest roman de intrigă amoroasă, tras 
în fraze scurte, ca un conștiincios proces-verbal. 
Putem afla, de pildă, că Andri a devenit bărbat, 
grație zeloasei Celia, la 29 iulie 1965!

Lunga și precipitata retrospectivă, chiar 
dacă evită tonul deceptiv, este, nedeclarat, 
apăsată de pecetea melancoliei. Nu e vorba, în 
limbaj noician, de o „feerie a îmbătrânirii”, ci 
de o recapitulare existențială, înfiorată erotic, a 
unui bărbat în amurg, contemplând concursul 
nemilos al timpului devorator. Travaliul analitic, 
scutit de fast metaforic și desenul tipologic ferm 
vădesc o mână de prozator încercat. Prin Celia, 
personajul-pivot respectă o rețetă elegiacă, 
omagiind viața. Iar în Emil Simion, un autor 
harnic, ostenind în scrisul prozastic, aflăm un 
scriitor de cursă lungă, pe care contăm.

*

Emil simion, „răsfoind” trecutul…

Cronica romanului Pirapitinga de Adi G. Secară
(editura Brumar, 2018)

de Romeo Aurelian Ilie 
În anul 2018, la Galați, s-a încheiat un experiment literar cel puțin inedit, 

dacă nu chiar unic în literatura românească contemporană, proiectul IV 
Romane în cadrul căruia, patru scriitori se angajează să scrie fiecare câte 
un roman și să le publice pe toate în același timp. Cei patru scriitori sunt: 
Octavian Miclescu, Tudor Neacșu, Adi G. Secară și  Andrei Velea. Arbitrul 
proiectului, adică omul care a moderat toate întâlnirile lunare, în care fiecare 
dintre cei patru mai devoala câte ceva din ceea ce avea să devină romanul 
său, a fost Doru Căstăian, profesor, traducător și eseist.  Cele patru romane 
care au rezultat din acest frumos proiect sunt: Vânzătorul de margarete de 
Octavian Miclescu, Karga de Tudor Neacșu, Pirapitinga de Adi G. Secară și 
#Agora – democrația nu a fost niciodată mai sexy de Andrei Velea. Toate 
cele patru au fost publicate la editura Brumar din Timișoara, purtând 
fiecare logo-ul proiectului: IV ROMANE, astfel încât se cer nedespărțite 
și pe mai departe. În cele ce urmează mă voi referi la romanul lui Adi G. 
Secară, Pirapitinga, care reprezintă de altfel și debutul său ca romancier.   

Romanul lui Adi G. Secară, începe total atipic, și se transformă pe parcurs 
într-unul experimental, sau dacă vreți într-un non-roman, devenind o 
specie literară ciudată, neîncadrabilă și nenumibilă. Poate tocmai de aceea 
se și numește Pirapitinga, care este numele unui pește ciudat, prea puțin 
răspândit, prea puțin cunoscut, cu o înfățișare bazară, care nu apare în 
roman decât în două secvențe, în contexte aparent obscure, în care se 
seamănă totuși ceva material de lucru pentru psihanaliști și pentru experții 
în Hamlet, întrucât are legătură directă cu relația fiului cu fantoma tatălui, 
secvențe ce nu vor avea însă vreo pondere majoră în desfășurarea acțiunii, 
decât la nivel subliminal. Și dacă tot am ajuns la acțiune, trebuie spus că 
aceasta este una foarte alertă, atingând viteza gândului. De fapt, „acțiunea” 
în sine, este foarte vag descrisă, la baza romanului stând de fapt gândurile 
personajului principal, Andrian (Andri) Kipriani. Dar, luând lucrurile cumva 
în ordine, voi începe prin a spune câte ceva despre structura acestui, să-i 
zicem, deocamdată, roman. Acesta este format din patru părți majore, 
precedate de un Vag avertisment, în care autorul îi strecoară cititorului o 
primă cheie de lectură, și de un Prolog cu Brexit, prin intermediul căruia 
acesta își poate face o primă impresie despre cum este scrisă cartea și 
secondate de un Bonul liric (doar autorul este la bază poet), un Sinopsis 
(mai exact patru variante de trailere pentru o eventuală ecranizare) și o 
secțiune intitulată foarte sugestiv Fără concluzii. În prima parte, intitulată 
Femeia de aramă, autorul ne face cunoștință cu personajul și ne introduce 

în poveste, însăilind și o minimă intrigă. Astfel, aflăm că Andri Kipriani, fost 
poet, actualmente jurist și om de afaceri, un tip ce se considera familist 
convins, soț și tată model, se surprinde pe sine însuși în pragul păcatului 
cu gândul, revenindu-i în minte amintiri legate de o fostă iubită din prima 
tinerețe, o oarecare Laima, cu care de altfel va și relua legătura, deși nu într-
un sens erotic și nici măcar sentimental. Intriga însă, este dată mai degrabă 
de mustrările de conștiință ale acestuia care, mergând la biserică, ascultă 
o predică în care este puternic înfierat păcatul desfrânării, chiar dacă se 
petrece doar cu gândul. De altfel, inclusiv numele dat acestei prime părți 
are legătură directă cu un pasaj biblic, mai exact cu acela în care Moise 
ridică un șarpe de aramă pentru a-i tămădui astfel pe evreii mușcați de 
șerpi veninoși, ce scăpau cu viață doar uitându-se la acest șarpe, devenit 
astfel un simbol al întoarcerii la credință și al statorniciei în aceasta. Prin 
analogie, femeia de aramă devine soția, Amalia, la care Andri trebuie să 
privească de fiecare dată când îi vin gânduri păcătoase pentru a-și aminti 
de unde-i vine fericirea și liniștea. Reîntoarcerea privirii la femeia sa de 
aramă îl va feri pe Andri de o aventură cu vechea sa iubire aproape uitată. 
Dar lucrurile vor sta cumva diferit atunci când în scenă va intra Loreena, o 
fostă studentă de-a sa, care se va dovedi a fi fost doar un cal troian trimis 
în arenă de Laima, pentru a-i testa gradul de loialitate față de familia sa. De 
altfel, referințele la epopeea homeriană despre războiul troian abundă pe 
tot parcursul cărții. Părțile a doua și a treia, pot fi luate împreună, întrucât 
descriu maniera progresivă în care Andri se lasă ispitit și începe o relație 
strict virtuală, pe Facebook, cu frumoasa Loreena. De la declarații sfioase 
până la sex on-line aproape non-stop nu va fi o cale prea lungă, astfel încât 
familistul idealist de altă dată ajunge în ipostaza de a trăi o viață dublă, chiar 
dacă, trebuie subliniat acest aspect, cea de-a doua viață nu se desfășoară 
decât în mediul virtual, cei doi neajungând la o relație sexuală și în planul 
vieții reale. Cu toate acestea sentimentele lui Andri par a fi deosebit de 
puternice pentru aceasta. Poate tocmai pentru faptul că relația nu se 
consumă în realitate, ceea ce augumentează la maxim frustrarea ce ia 
prim planul vieții sale psihologice. Ceea ce atrage atenția în aceste două 
părți este limbajul la care recurge autorul pentru a crea o atmosferă cât 
mai realistă. Astfel, cuvintele și expresiile explicite din sfera sexualității vor 
fi aici libere de orice îngrădire. Deși privite prin comparație cu maniera în 
care este scrisă restul cărții, aceste două capitole par din cu totul alt film, 
totuși ele se încadrează oarecum firesc în economia romanului, tocmai prin 
faptul că atrag atenția asupra unui aspect esențial legat de modul în care 
un om se poate dedubla atunci când trăieste realmente o viață dublă.  În 
cea de-a patra parte, atmosfera cărții revine la cea de la început, cel puțin la 
nivelul limbajului. Loreena dispare fără urmă iar Andri se reîntoarce la viața 

sa conjugală. Numai că nimic nu va mai fi ca la început, amintirea iubirii 
sale virtuale rămânând extrem de pregnantă, ba mai mult, continuând să 
sape adânc în subconștientul acestuia, transformându-l aproape într-un 
om fără discernământ. În acest sens, foarte grăitoare secvența în care el 
intră în fântâna arteziană și îmbrățișează statuia ce înfățișa o femeie, doar 
pentru că el a văzut-o acolo pe Loreena.  Un aspect pe care l-am găsit foarte 
interesant la acest roman este faptul că, pe arii destul de extinse, narațiunea 
se face la persoana a II-a, naratorul vorbind direct cu personajul său, de 
fapt readucându-i la cunoștință faptele săvârșite de acesta, acționând astfel 
ca o instanță superioară, ca o conștiință exterioară. Prin acest procedeu 
narativ, autorul nu face altceva decât să ne atragă atenția asupra faptului că 
personajul său este unul destul de „slab de înger”, neavând o personalitate 
puternică, nefiind în stare să-și asume deciziile și faptele. De altfel, în 
câteva rânduri, încercând să se judece pe sine, Andri va fi mai preocupat 
să-și găsească scuze decât modalități de a se îndrepta.  Exprimarea aceasta 
la persoana a II-a este unul dintre aspectele pentru are am considerat 
că Pirapitinga este un roman experimental. Alte aspecte care vin în 
fundamentarea acestei idei ar fi inciziile masive de replici luate direct din 
căsuța de Messenger, limbajul pornografic asumat precum și distribuirea 
aparent haotică a tot felul de referințe religioase, mitologice, literare, 
artistice, muzicale pe toată suprafața romanului, referințe care, venind 
într-un ritm complet nebunesc, riscă să răpească cititorul neavizat într-o 
„tornadă culturală” din care nu va ieși decât puțin mai amețit decât a intrat, 
dar fără a simți nevoia de a se întoarce la acele refernțe. În ceea ce-l privește 
pe cititorul avizat, acesta le va fi asimilat anterior, fiind în mare parte referințe 
din trunchiul comun al culturii universale oficiale dar și underground, 
deși, ce mai este astăzi underground pentru cei însetați de cultură. 

Deși ar putea fi încadrat la romane psihologico-erotice, întrucât 
tratează în mare parte despre tema adulterului real sau virtual, cu toată 
paleta de reacții adverse psihanalizabele în detaliu, aș prefera să-i dau 
romanului lui Adi G. Secară valența unui pariu menit să cearnă cititorii 
avizați, formați, open-minded, de cei novici, neinițiați în meandrele 
literaturii și cu atât mai puțin în cele ale vieții. 

Pirapitinga sau viața (pe Facebook) ca un roman
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(O cameră obișnuită de hotel. 
Secondat de asistentul său, 

candidatul își pregătește 
cuvântarea electorală.)

CANDIDATUL (fixându-și 
intens colaboratorul): Am 

reexaminat ciorna discursului și 
mărturisesc că nu mă satisface.

ASISTENTUL (mirat): Adică?!
CANDIDATUL: Nu e suficient 

de articulat.
ASISTENTUL: În ce sens?
CANDIDATUL: În toate direcțiile. E prea moale, prea comun...
ASISTENTUL: Cum așa?! Doar mustește de promisiuni și de 

angajamente. Punct cu punct: termene de execuție precise, 
licitații netrucate, achiziții publice corecte... La fel - relația directă 
cu oamenii, explozia prosperității, ghesul înaripat al inițiativei 
lucrative... Ce-și poate dori un semen în plus?

CANDIDATUL (plimbându-se cu mâinile la spate): Hm... 
Obiective realiste și interesante, însă nu e destul. Mai lipsește 
un element.

ASISTENTUL (curios): Care?
CANDIDATUL: Componenta spirituală. Latura afectivă.
ASISTENTUL (ridicând din umeri): Nu înțeleg...
CANDIDATUL (înțepenind locului): Printre altele, trebuie să 

bagi mai multă transparență, pricepi?
ASISTENTUL: Păi... bag, bag, da’ cât?
CANDIDATUL: Îndeasă tare... așa... vârtos! Dă-le o porție 

zdravănă, să se sature. (Pauză.) Și încă ceva! Bagă și evlavie în 
text! Și smerenie!

ASISTENTUL (uimit): Smerenie?!
CANDIDATUL: Exact. Că e duium și nu costă parale.
ASISTENTUL (mașinall): Da, desigur... Cum poftiți.
CANDIDATUL (aprinzându-și o țigară parfumată): Observ că 

ești nițel confuz. Tocmai de aceea vreau să mă explic, pentru a-ți 
spulbera îndoielile. Notezi?

ASISTENTUL (luând hârtie și creion): Refacem discursul, nu?
CANDIDATUL: Evident. Nu putem defila cu el, întrucât e golit 

de substanță. Centrarea lui doar pe concretețea materială îi 
amplifică ariditatea, existând riscul perceperii eronate prin 
excluderea factorului emoțional. Fapt ce ar avea un efect nefast 
asupra alegătorilor, cu consecințele de rigoare: diminuarea 
interesului electoral, scăderea ratei de participare și, în ultimă 
instanță, absenteismul în masă. Și te întreb franc: ne putem 
asuma un asemenea pericol?

ASISTENTUL (isprăvind ceva de scris): Nu! Categoric nu! E 
necesară o altă abordare... mai... mai...

CANDIDATUL (luându-i vorba din gură): ... intimă, nu?
ASISTENTUL (însuflețit brusc): Exact. Mai sufletească, urcând 

din căldura inimii, nu din răceala creierului secat de afecte.
CANDIDATUL: A unei raționalități deposedate de minima 

capacitate de a induce bruma sentimentelor stimulative 
la nivelul superior al recepției individului. Ei bine, acest vid 
existențial se cere a fi completat cu noțiunile consacrate ale 
atitudinii personale: simțul măsurii, evlavia, smerenia...

ASISTENTUL (consemnând febril): Iar toate acestea se 
subsumează conceptului de iubire a aproapelui, nu?

CANDIDATUL (zâmbind subțire): Corect. O deducție logică 
anihilând avalanșa speculațiilor pe tema în cauză. (După o 
pauză.) Mă bucur să constat că ai pătruns rapid esența gândirii 
mele, situație ce va netezi calea spre izbândă.

ASISTENTUL: Apropo de transparență...
CANDIDATUL: Ce-i cu ea?
ASISTENTUL: Cât la sută să bag?
CANDIDATUL (meditând o clipă): Știu eu... Vâră vreo șaizeci 

de procente.
ASISTENTUL: Nu-i exagerat? Dacă bag atâta, se vede tot.
CANDIDATUL: Ai dreptate. Nu mai rămâne nimic ascuns.
ASISTENTUL: Apreciez că un volum de 20% e rezonabil. Iar de 

luăm în calcul smerenia și evlavia, ajungem la o cotă de 50%.
CANDIDATUL (frecându-și palmele): Excelent! Acum să-i vedem 

pe rivalii noștri, care ne acuză de atitudini antidemocratice!
ASISTENTUL: Mai grav: în ultimul editorial al oficiosului„Pro-

iectil”, suntem făcuți varză.
CANDIDATUL: Zău? Nu-s la curent.
ASISTENTUL (înfierbântat): Moțata aia de Belula Zdupanu 

ne-a numit extremiști. Oameni de grotă, primitivi, incapabili de 
relaționări civilizate și dispute decente.

CANDIDATUL (croind un gest de lehamite): Auzi, cine ne 
critică! Parașuta analfabetă, căreia nu-i convine nimic. O acritură 
de amanet, dă-o-n păpuriș! Tot ea ne-a tăvălit și în fițuica ”Na-
palm”, săptămâna trecută. Din ”intoleranți”, ”fripturiști” și ”fana-
tici”, nu ne-a scos. Parcă e trasă cu cheia, pe cuvânt.

ASISTENTUL: Se zvonește că-i metresa lui Păsat.
CANDIDATUL: Rechinul?
ASISTENTUL: Da... Are proptă, ciumăfaia, nu jucărie!
CANDIDATUL (apropiindu-se de fereastră și aruncând mucul 

de țigară în gol): Din partea mea să-i ia dricu’ pe amândoi! Tanda 
cu Manda! (După o pauză.) Ai consemnat ideile principale, nu?

ASISTENTUL: Normal.
CANDIDATUL (sever): Reformulezi spiciul și-l aduci la parametri 

actuali. Elimini din text orice referire la constrângeri sau măsuri 
punitive aflate în varianta precedentă. Miza rămâne una mare 
și lată: spațiul interior al individului, captarea sensibilității sale. 
Omul răscolit e maleabil și, în consecință, lesne de capacitat. 
Acestea sunt noile coordonate ale strategiei noastre, înțelegi?

ASISTENTUL: Da. Și care, să recunoaștem, diferă substanțial 
de programul inițial.

CANDIDATUL (surâzând eteric și așezându-se în fotoliu): Păi 
ce, numai noi ne schimbăm platformele și doctrinele? Să fim 

serioși! Toți o fac.
ASISTENTUL: Da, însă nu atât de radical...
CANDIDATUL (entuziasmat): Păi vezi, aici e avantajul nostru. Îi 

surprindem cu modernitatea viziunii și le luăm maul. Ce părere 
ai, nu e genial?

ASISTENTUL: Mda... Cine nu riscă, nu câștigă.
CANDIDATUL: Firește. Îndrăzneală și spirit de inițiativă - iată 

rețeta succesului. Iar noi deținem toate atuurile pentru a fi 
victorioși.

ASISTENTUL: Și totuși, avem aici și o primejdie.
CANDIDATUL: Care?
ASISTENTUL: Aceea a derutării electoratului. A zăpăcirii lui 

complete prin amestecarea tuturor principiilor și a ideilor ce le 
separa până deunăzi.

CANDIDATUL (zâmbind cu superioritate): Dragul meu, oa-
menii sunt ca albinele și ca muștele.

Albinele caută ce e bun și curat, iar muștele - ce e urât și 
murdar. Acuma, dacă predomină unii sau alții, nu putem ști. 
Important e să ai alternativă, să nu rămâi descoperit. Iar de ești 
descoperit, ce faci?

ASISTENTUL: De regulă, improvizezi.
CANDIDATUL: Bravo! Exact în faza asta ne găsim momentan. 

Cu soluția aferentă ieșirii din impas. Și mai reține ceva: lumea e 
atât de uimită de întruparea ei, încât simte permanent nevoia de 
a mulțumi cuiva pentru că există. Și de ce să nu-mi mulțumească 
mie, de pildă? De ce să fie recunoscătoare altuia? Cu ce e altul 
mai breaz ca mine? Ce are în plus vizavi de subsemnatul?

ASISTENTUL (părăsind subit jilțul și apropiindu-se de ușă): 
Aveți dreptate, domnule. Nu poate avea nimic în exces față de 
dumneavoastră. Același tupeu rarisim, aceeași abilitate mani-
pulatoare, același talent de demagog și aceeași sete patologică 
de arginți și de putere! Încât semănați leit, ca globii oculari.

CANDIDATUL (uluit): Cum, cum?!... Ce spui, ce tot îndrugi 
acolo?!

ASISTENTUL (cu o mină sobră): Pentru mine ați fost un stu-
diu de caz. Al treilea aspirant la demnități pe care-l investighez 
în modul acesta.

CANDIDATUL (holbându-se la el): Incredibil ce-mi aud ure-
chile! Tu glumești!

ASISTENTUL: Deloc! Adevărul e că sunteți identici, parcă 
croșetați de-o andrea comună. Periplul printre voi, mimând 
adeziunea, mi-a dat prilejul de-a admira pe viu infinita ipocrizie 
și versatilitate a naturii umane. Cu materialul adunat, voi scrie o 
carte tratând fenomenul pervertirii conștiinței sub egida politicii.

CANDIDATUL (vizibil panicat): Și eu... Cu mine... cu mine ce 
se va întâmpla?!

ASISTENTUL (neobișnuit de calm): Aveți două opțiuni: fie vă 
căutați alt consilier și vă continuați campania, fie renunțați și vă 
retrageți în reculegere. Aici, evlavia și smerenia - pe care le-ați 
invocat - vă pot ajuta consistent.

CANDIDATUL (privindu-l cu dezgust): Adică să dau cu piciorul 
în tot ce-am clădit până-n prezent? Să abandonez cursa, așa, 
fiindcă mă sfătuiește un cal troian? Un trădător abject, care m-a 
vândut fără scrupule? Haida-de! Ești caraghios, pe cuvânt!

ASISTENTUL (tușind protocolar): Inexact! E o chestiune de 
morală. De principii, dacă vreți.

CANDIDATUL (râzând forțat): Hai, slăbește-mă cu frazeologia 
asta! Mai bine fii sincer și recunoaște cu cât te-au „gresat” rivalii 
mei ca să mă scoți din circuit.

ASISTENTUL (deschizând ușa): Cu cât m-ați plătit și voi.

CANDIDATUL (derutat): Păi... noi nu ți-am oferit nimic... Te-ai 
înscris voluntar.

ASISTENTUL: Întocmai! N-am încasat niciun sfanț de la voi. 
(Pauză.) Totuși, în ce vă privește, am și o mică consolare.

CANDIDATUL (măsurându-l pieziș): Nu mă interesează păre-
rile tale. Hai, fă pași, dispari din viața mea!

ASISTENTUL (închizând ușa): Cu abilitățile etalate, aveți șan-
se multiple să accedeți la cele mai însemnate funcții. Chiar și 
fără reazemul unui sfetnic super titrat. Îi depășiți pe mulți în 
lăcomie și fariseism, iar la promisiuni fanteziste - ce să mai zic!? 
Spulberați toate recordurile. Din pricina asta, să știți că nu mă 
despart ușor de dumneavoastră. Sunteți fascinant în ambiții și 
aprig în agoniseală, încât e greu să vă egaleze cineva. Per...

CANDIDATUL (întrerupându-l): Tacă-ți mielița aia! Încă n-ai 
plecat? Sau preferi să te evacuez cu poliția!?

ASISTENTUL (imperturbabil): Ați recurge la gestul acesta?
CANDIDATUL: Ba bine că nu! Te pașaportez urgent!
ASISTENTUL (zâmbind ciudat): Și dacă v-aș spune că totul n-a 

fost decât o glumă?
CANDIDATUL (izbucnind): O glumă?!... Asta-i culmea neruși-

nării! O glumă, zici?
ASISTENTUL: Da. Un examen menit a vă testa rezistența la șo-

curi. Și pe care, admit, l-ați trecut onorabil. Fără scene de isterie 
incontinentă sau derapaje brutale. Fapt ce mă îndreptățește să 
afirm că, într-adevăr, aveți stofă de politician rasat. Tocmai de 
aceea cred în ascensiunea și triumful dumneavoastră.

CANDIDATUL (ridicându-se brusc din fotoliu): Tu... tu... ori ești 
un șarlatan sadea, ori un strateg de geniu. Sincer, habar n-am în 
ce categorie să te plasez. Problema e că ai întrecut măsura, iar 
încrederea mea în tine a scăzut drastic. Prea mi-ai trântit-o pe șleau, 
ca să-ți mai acord vreun credit. Așa că lasă-mă și vezi-ți de treabă.

ASISTENTUL (scoțând din mapă un plic și înmânându-i-l): Da-
că nici asta nu vă convinge de fidelitatea mea...

CANDIDATUL (citind atent hârtia extrasă din plic): Fantastic! 
De necrezut! Îți dai seama ce mi-ai adus?

ASISTENTUL (cu o nuanță ironică): Presupun că da.
CANDIDATUL (exclamând): Dinamită pură! Cu documentul 

ăsta îmi desființez oponentul și câștig scrutinul! Da’ apropo: de 
unde-l ai? Cum l-ai procurat?

ASISTENTUL (surâzând enigmatic): Secret profesional...
CANDIDATUL (transfigurat)): Mă rog... Mă rog... (Pauză.) De 

ce stai în picioare? Hai, ia loc! (Îl prinde de cot și-l direcționează 
spre jilț, apoi dă la iveală o sticlă de whisky și umple două pă-
hărele.) Mi-ai făcut un cadou mai strașnic ca orice. Iar gestul 
trebuie sărbătorit. (Ciocnesc și beau, pe urmă își aprind țigări și 
inhalează cu voluptate fumul aromat.)

ASISTENTUL: Sper că v-am asigurat de bunele mele intenții 
în ce vă privește. Iar cu moralizarea... n-a fost nimic serios. Un 
simplu artificiu completând spațiul verbalizării.

CANDIDATUL: Sau o diversiune cu caracter prospectiv...
ASISTENTUL: Posibil, însă total inofensivă.
CANDIDATUL (inspirând adânc): Mda... Mi-ai tras o praftură 

pe cinste! N-am mai știut cum să te iau. La un moment dat, 
eram gata să jur că te-a pălit o criză de integritate și ai basculat 
în postura de campion al eticii. Ca, acuma, să văd că ți-ai revenit 
și că reluăm navigatul în aceeași barcă. Fapt ce nu poate decât 
să mă bucure.

ASISTENTUL (cu o expresie de satisfacție): Și pe mine la fel. 
Vedeți, ăsta-i avantajul intelectualilor, că nu țin cu dinții de o 
idee sau părere.

CANDIDATUL: Da. Nu-s încremeniți în proiecte. Inovează în 
permanență, construiesc și reașază lucrurile. (După o pauză.) 
Nici măcar în vis nu mi-aș fi imaginat așa ceva.

ASISTENTUL: Adică?
CANDIDATUL: Cu documentul ăsta. E formidabil! Moarte cu-

rată pentru adversar! Dacă ar ști ce-l paște, s-ar piti în gaură de 
șarpe. Ar dispărea instantaneu. S-ar evapora. (Toarnă în țoiuri și 
sorb din nou licoarea maronie, aspră, cu gust ușor dulceag.) Mi-
ai provocat bătăi de inimă, să știi.

ASISTENTUL: Cu farsa?
CANDIDATUL: Bineînțeles. Cât pe ce să pic în capcană.
ASISTENTUL: Și nu mă judecați greșit, nu?
CANDIDATUL: Păi...
ASISTENTUL (conciliant): În regulă. Chestiunile s-au clarificat. 

Mergem înainte și ne zdrobim potrivnicii!
CANDIDATUL (entuziasmat): Ei da, încep să te recunosc. Așa 

te vreau: combativ și optimist. Doar avem o misiune pe lumea 
asta, nu?

ASISTENTUL (golind păhărelul cu alcool): Firește. Un țel sin-
gular și măreț: acela de a-i ferici pe oameni.

CANDIDATUL (secând și el țoiul): Just! Ce poate fi mai înăl-
țător decât slujirea aproapelui? Satisfacerea nevoilor sale, 
optimizarea cerințelor la adăpostul perspectivei epurate de 
contradicții și obstacole - iată calea de parcurs, traseul ce va 
duce la bunăstare și progres continuu. Deb...

ASISTENTUL (retezându-i elanul): Excelent debut de spici 
electoral! Dacă erați la un miting, ați fi provocat furori. Realizați 
cât de însetat e poporul de asemenea ziceri, în care tihna și 
belșugul se logodesc într-o superbă horă a prosperității gene-
rale? Într-o prinsoare a împlinirii integrale secretate necurmat 
din cornul abundenței și nișa euforiei?

CANDIDATUL (străluminat la chip): Splendid! Minunat! Se cuno-
aște că ai vână de orator. Mâine-poimâine, mă întreci și pe mine.

ASISTENTUL (retractil): Nu, asta nu! Pe dumneavoastră nu vă 
poate depăși nimeni.

CANDIDATUL: Chiar crezi?
ASISTENTUL: Absolut! Sunteți unic și imbatabil - un prototip 

a ceea ce se numește Homo politicus. Și de la care avem cu toții 
multe de învățat.

CANDIDATUL (aparent neutru): He, he! Mă flatezi. Mă gâdili 
la orgoliu, ai? (După o pauză.) Uite, îți fac o confesiune. Știi de ce 
mi-am redobândit încrederea în tine?

ASISTENTUL: Ascult...
CANDIDATUL (aplecându-se spre el): Fiindcă te-am reevaluat. 

Ai potențial în expansiune. Cu unul ca tine, sunt convins că nu 
voi rămâne de căruță!

Alexandru
MORARU

Proba fidelităţii (scenetă 
umoristică)
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Ovidiu  PECICAN

Noblețea 
întâmpinării 

Dintre prezențele mai curând discrete ale ultimilor 
ani de scris transilvan se desprinde Antonia Bodea, 
convertită la literatură originală după ce o viață a 
slujit-o în calitate de vestală pentru uzul tinerilor, ca 
profesoară de limba și literatura română. Debutând 
cu poezie (Bunavestire, 2007, 2010) și continuând cu 
eseuri (Fulguraţii, 2012), scriitoarea s-a convertit mai 
de curând și la critica literară. La drept vorbind, cele 
două volume mai recente, Gravuri pe obrazul clipei 
(2016) și Printre file (2016) fac trecerea dinspre eseul 
înțeles ca exercițiu intelectual și cultural liber către 
supunerea la obiectul unei contemplări de tip critic. Doar 
atât că, dedicând pagini unor scriitori contemporani, 
din proximitatea imediată, Antonia Bodea nu ia 
cu sine scalpelul critic, preferând o portretizare 
ceremonioasă, apolinică, în aproape toate cazurile, 
exersării practicilor chirurgicale în căutarea valorii. 

Se poate înțelege de aici că scriitoarea își plasează 
paginile eseistice într-o zonă post-critică, actul 
evaluării fiind anterior scrierii și rămânând pe dinafara 
acesteia. Odată selectată ținta deliberării dintre autorii 
cunoscuți personal sau îndrăgiți fără rest prin lectură, 
rândurile se aștern ușor, într-o notă de celebrare, de 
punere în lumină, fără preocupare pentru crearea 
de contraste. S-ar zice că se lucrează la niște efigii, 
impresie întărită de faptul că în volumul Gravuri pe 
obrazul clipei fiecare text este însoțit și de fotografia 
autorului comentat. În acest fel, prezentările se 
constituie în adevărate fișe de prezentare favorabilă 
pe seama aleșilor supuși electivității discrete a celei ce 
scrie. Cum, în cele mai multe cazuri, Antonia Bodea 
scrie despre contemprani din proximitate, sentimentul 
predominant la lectură este că scrisul din volumele sale 
de eseuri critice aparține unei egerii, unei sfătuitoare 
și ocrotitoare a talentului, acolo unde este găsit. 

Asemenea ipostazieri de sine ale condeielor critice 
provin, atunci când ele se configurează, dintr-o 
solidaritate fundamentală cu creatorul de artă originală, 
fie el poet, prozator, eseist sau chiar critic. Momentul 
empatic predomină în raport cu distanțarea favorabilă 
estimărilor neutre. Autoarea rătăcind Printre file nu-și 
face probleme legate de trierea materialelor avute de 
ea în vedere, ajungându-i să știe că ele aparțin unor 
afini sau apropiați, ci se apropie de oameni și de cărțile 
lor cu tact, cu înțelegere, cu o anume căldură, într-o 
reacție de atragere, nu de respingere. Cititorul poate 

aproba sau respinge această modalitate de relaționare 
cu literatura și cultura, dar ea are la bază un instinct 
hedonic care nu pune în paranteză adevărul că 
majoritatea cititorilor caută în lectură plăcerea, lăsând 
pe seama altora bucuria instrucției sau, în caz că 
intențiile cu care se pornește la drum ar fi legate de un 
instinct al discriminării între diferite praguri valorice, 
satisfacția strâmbării din nas. 

Consecvența programatică a acestei așezări de 
sine în fața producției literare contemporane de 
proximitate se vădește și în faptul de a-și fi însoțit 
ambele cărți cu aceeași prefață programatică (ușor 
modificată, amendată și completată, de la un volum la 
altul). „Câte cărți citești, atâția oameni cunoști, atâtea 
lumi descoperi” crede comentatoarea, adăugând: 
„Orice carte poartă profilul autorului care în demersul 
cognitiv se caută mereu pe sine...” 

Scriitorul este îndemnat fără ezitare la un act de 
generozitate cu stil, aproape un ritual: „...dăruiește-
ți cuceririle semenilor cu care te confrunți într-un joc 
social, solemn și sacru pentru a-ți descoperi propria 
esență”. Fie că este vorba despre descoperirea înțeleasă 
ca dezvăluire către ceilalți, fie că se trimite la actul 
adâncirii personale în propriile straturi ardente ale 
ființei, Antonia Bodea înțelege să cheme într-un spațiu al 
ludicului infuzat de un fior aproape religios, desfășurat 
ca oficiere. Pentru domnia sa, a păși în câmpul literaturii 
nu înseamnă să te zbenguiești în orice direcție, 
smucindu-te și rostogolindu-te, făcând giumbușlucuri 
și hârjonindu-te cu cititorul, ci să păstrezi o ținută 
distinsă și să procedezi cu precauție în deschideri 
cvasi-metafizice, luminoase și oarecum rarefiate. 

Se ghicește aici nu doar o aplecare către atitudini 
clasicizante, un temperament vădind bucuria clarității 
și a echilibrului, prețuind cuvintele în virtutea 
spectrului lor cromatic și a greutății lor în aurul 
unor strecurări aurifere, ci și aplecarea către poezie 
dezvăluită de volumul de debut și promisă și pe seama 
altor plachete (Fulgerări în zenit). 

Autoarea formulează, totuși, și o exigență proprie: 
„Totul este să cultivăm jocul superior, nu cel de 
imitație, ci jocul creator, cu temeritatea unui explorator 
în căutarea sâmburelui de lumină ascuns în întunericul 
necunoașterii”. Adevărul este însă că originalitatea celor 
exploatați în pagină cu delicatețe stă, nu o dată, mai 
curând în ochiul eseistei, ale cărei cărți de eseuri critice 
par niște declarații de prietenie și de apreciere față de 
lumea cenaclieră și de vecinătățile literar-geografice, 
mai cu seamă clujene, pe care Antonia Bodea, autentică 
regină aflată mereu în centrul propriei curți, o înnobilează 
după plac cu prezențe familiare. Nu m-ar mira să aflu, 
de aceea, că printre cititorii nobilei și distinsei autoare 
se autoselectează, alături de amicii deja prezenți, viitori 
prieteni și afini, mânați de aceeași viziune idealizantă 
asupra literaturii ca loc primitor pentru toți cei ce 
doresc rafinarea delicată a propriului spirit și ofrande de 
cuvinte alese, luminoase, mereu încărcate de un orizont 
al speranței și al bucuriei de a trăi. O filtrare mai exigentă 
a siluetelor alese nu ar strica, totuși, îmbunătățind 
și crescând relevanța finală a ansamblului eseistic. 

S.F.-ul liniștit 
Un romancier activ, dar discret oarecum, al zilelor 

noastre este Constantin Cubleșan care, pe parcursul 
unei prodigioase activități literare, a scris narațiuni 
scurte și lungi, poezie și teatru, s-a afirmat ca un avizat 
comentator de clasici și contemporani, făuritor de 
instrumente de lucru, coordonator de ediții și eseist, 
autor de cărți pentru copii. La o trecere în revistă a 
ansamblului de lucrări al căror autor este importanța 
prezenței lui în arena literară a unei jumătăți de secol 
marcate de diverse schimbări de macaz politic și 
ideologic va spori, fără îndoială. Cum însă epoca pare să 
predispună la înregistrarea zgomotului și a exceselor, 
nu este de mirare că, deocamdată, deși prezent curent 
în publicațiile tuturor provinciilor noastre istorice și în 
pofida faptului că publică volum după volum, într-un 
ritm de o vitalitate demnă de a fi invidiată, Constantin 
Cubleșan, temperament așezat și laborios, își mai 
așteaptă încă evaluarea pe măsură. 

Recent autorul și-a revăzut un roman S.F. intitulat 
Galaxia termitelor (București, Ed. Eikon, 2018, 216 p.), 
nouă piesă în colecția de autor a acestui deja clasicizat 
scriitor de romane de anticipație. Pentru cititorul care 
scormonește în memorie după titlurile celorlalte, le 
precizez aici: După debutul editorial cu volumul de 
povestiri SF Nepăsătoarele stele (1968), au urmat 
volumele Iarba cerului (căruia i s-a decernat, în 1974; 
Premiul de proză al Uniunii Scriitorilor), Paradoxala 
întoarcere (1978) și Suflete mecanice (1992). Galaxia 
termitelor a apărut într-o primă formă în 1993, un 
sfert de secol mai târziu fiind parțial reelaborat. După 
generația lui Sergiu Fărcășan, Vladimir Colin și Adrian 
Rogoz, Constantin Cubleșan, împreună cu Mircea 
Opriță, Gheorghe Săsărman și Voicu Bugariu au alcătuit 
noua echipă de autori români de SF, marcând în acest 
subdomeniu literar ceea ce s-ar putea numi șaptezecismul 
anticipației autohtone. Lor le-a urmat contingentul 
optzecist – Silviu Genescu, Mihail Grămescu, Lucian 
Ionică, C.T. Popescu, George Ceaușu, Dănuț Ungureanu 
ș.a. – care a confirmat, împreună cu contingentele de 
autori mai recenți, că literatura științifico-fantastică 

românească nu era un simplu produs de import 
conjunctural, ci o dezvoltare și o diversificare naturală 
a neomodernismului nostru literar, corespunzând, 
în felul ei, revoluției postbelice în educație, 
industrializării și citadinizării României contemporane. 

În Galaxia termitelor Constantin Cubleșan izbutește 
să combine câteva teme ale romanului contemporan: 
cea a clonelor cu chip uman (în linia Solaris-ului lui 

Stanislaw Lem), cea a iubirii față de o jună aflată ca 
aparență, cel puțin, la limita legalității (trimiterea la 
Lolita nu e o simplă speculație, ci o face direct autorul 
prin referire onomatică explicită), precum și mitul 
omului de știință angajat într-o cercetare de avangardă. 
Ambientarea se face cu moderație, într-o geografie cu 
aspect european, dar cu nume fictive (Tezs, Klusius, în 
care cineva mai aventuros ar putea descoperi deghizări 
ale denumirilor Dej și Cluj). Onomastica personajelor 
este internațională și curentă, cu unele diminutive. 

Amestecul de idei primite – și prelucrate în manieră 
personală – și acela de familiar insolitat fac marca 
acestui roman, dacă nu cumva chiar a întregului scris 
artistic al lui Constantin Cubleșan, cât privește proza 
sa de ficțiune. Tot acest rețetar personal imprimă 
scrisului său un aer oarecum bonom și familiar, lipsit 
de agresivitate sau de ambiția de a violenta habitudinile 
de lectură, și transmițând starea de spirit a unui scriitor 
înrudit temperamental cu alți colegi din Europa 
Mediană (Bohumil Hrabal, Stefan Zweig, Joseph 
Roth, Konrád György ș.a.). Printre autorii S.F. români, 
prozatorul clujean pare situat mai aproape de Mircea 
Opriță, în privința ritmului și a ritualului scriiturii, 
dar parcă și în vecinătatea lui Gh. Săsărman în ceea 
ce privește potențialul parabolic al tramelor sale epice. 

De fapt, aflat la vârsta retrospectivelor literare, 
Constantin Cubleșan nu are nevoie de compararea cu 
nimeni spre a-și vădi virtuțile prozastice și spre a-și 
justifica locul literal pe care îl ocupă. El este un autor 
total, cu reflexele unui transilvănean meticulos care își 
desfășoară în timp, nu fără a păstra un ritm de înaintare 
susținut, virtuțile de truditor în pagină. Am bănuiala – 
care se mai cere încă verificată – că, alăturate unul altuia, 
romanele din seria SF publicate de scriitorul clujean, 
ar câștiga, reflectându-se într-un fel specific unul într-
altul și dezvăluind în chip mai precizat, cu contururi 
mai bine particularizate, profilul acestui autor care a 
optat pentru scriitura disciplinată și civilizată a unui, 
să zicem, Anatole France, în loc să urmeze tendințele și 
zvâcnirile turbulente ale feluritelor experimentalisme 
care au marcat diferitele vârste ale epocii, de la voga 
noului roman până la rețetele postmoderniste. Oricum 
însă, Galaxia termitelor – cu numele ei care amintește 
de metafora mușuroiului din Picnic-ul la marginea 
drumului al fraților Strugațki - merită revizitată. 
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Poezia modernă în sens larg (1850 - azi) se constituie, 
în general, din două ramuri sau direcții poetice diferite 
și opuse din punct de vedere calitativ. Prima ramură 
poetică este aceea a poeziei marilor poeți moderni, 
precum Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Trakl, Rilke, 
Arghezi, Eminescu, Bacovia, Blaga, Sorescu ș.a., pe 
care o numim poezie estetică, autentică sau poezie 
de valoare, iar a doua ramură se compune din poezia 
minoră a poeților modești. 

Poezia estetică se constituie ca gen al poeziei moderne 
în sens larg, deci ea are un singur concept – conceptul 
(canonul) sau arta poetică estetică –, în timp ce poezia 
minoră schimbă, cu fiecare generație și cu fiecare poet 
modest, conceptul de poezie estetică, propunând o 
serie de concepte de poezie precare estetic. 

În acest fel, poezia ajunge să desfășoare un lanţ de 
concepte, cu toate diferite și opuse conceptului poetic 
estetic al poeziei moderne estetice. De fapt, alături 
de poezia estetică se desfășoară în voie haosul poetic 
modernist și postmodernist al poeziei minore. Poezia 
este confiscată de masa poetică a generațiilor poetice, 
a curentelor poetice și a grafomanilor: o poezie 
mereu în vogă și pe termen scurt, care amputează și 
destructurează conceptul sau genul poeziei estetice. 

Poezia minoră care se practică în general în 
postmodernitate este fie o poezie hiperrealistă, fie o 
poezie pastișă, deci asamblată din poeziile altor poeți.

Poezia hiperrealistă are aspectul unui jurnal atomizat 
biografic, sau al unui reportaj prozaic aglomerat de 
banalitățile spațiului cotidian, de aspectele rutiniere 
și manelistice ale existenței, de angoasele și ficțiunile 
vide, deci de ficțiunile dezamorsate liric și poetic. 

Cealaltă direcție a poeziei postmoderniste minore 
este poezia pastișă, deci poezia care reciclează, 
rescrie sau plagiază, sub aura zeflemelei, parodiei 
și a suficienței, poezia altor poeți. Destructurarea și 
restructurarea ironică a poeziei unor poeți români sau 
străini este ultima găselniță postmodernistă a poetului 
postmodernist lipsit de inspirație: un talmeș-balmeș 
ironic din poezia altora, o excavare a unor limbaje 
poetice care nu îi aparțin. Vezi în acest sens cel puțin 
epopeea eroi-comică Levantul, a multipremiatului 
levantin. 

Cel mai convenabil pentru poetul postmodernist 
minor este să practice un discurs plat, fără nicio 
vibrație lirică sau poetică, un discurs prozaic, iar atunci 
când este în pană de inspirație, să recicleze, să rescrie 
sau să plagieze poezia altor poeți. Atunci locul său în 
generația postmodernistă și în conceptul ei de poezie 
este asigurat.  Nimic nu e considerat mai grav de către 
poetul postmodernist, decât să îi scape printre degete 
vreo metaforă, vreun simbol sau vreo parabolă.

Dar cu o asemenea poetică, fie ea hiperrealistă, fie 
reciclantă, genul poetic nu mai este gen poetic, ci doar 
un gen precar estetic. În eseul Pripeala genurilor, 
Leo Butnaru observă că genurile postmoderniste 
de azi sunt „pripite, știrbite”, fapt care îl face pe 
comentator să constate „lipsa științei artei cuvântului, 
cu înstrăinare de model, de canon”. Genul, conceptul 
postmodernist al poeziei se distanțează astfel de genul 
poetic estetic, îl abandonează, și de aceea, dacă noi 
vrem să cercetăm poezia și să spunem ceva trainic 
despre ea, atunci trebuie să ne facem obiect de analiză 
din poezia aflată la polul opus poeziei minore, și 
anume din poezia modernă estetică sau autentică. 
Aceasta este, firește, poezia marilor poeți; poeți care, 
deși fac parte dintr-o generație sau alta, au depășit 
poezia modestă a propriilor generații, deci poezia 
masei poetice generaționiste.  

Poezia estetică și conceptul ei
Cum este înțeleasă și cum poate fi definită poezia 

estetică? Poezia estetică, autentică sau de valoare 
se poate defini prin setul de caracteristici sau 
trăsături poetice estetice pe care această poezie îl 
manifestă, în calitatea ei expresă de poezie estetică 
sau de valoare. Astfel, trăsăturile proprii poeziei 
estetice sunt următoarele: (1) tensiunea existenţială, 
lirică şi poetică a conţinutului de viaţă prezent în 
operă, (2) caracterul surprinzător-imprevizibil 
şi totodată verosimil al ideilor, (3, 4) unitatea 
ideatică şi unitatea stilistică a discursului, (5) 
coerenţa sau inteligibilitatea discursului poetic, (6) 
nonprozaismul, (7) originalitatea, (8) caracterul 
simbolic-metaforic al discursului, (9) poeticitatea 

expresiei şi (10) poeticitatea formei. În temeiul acestor 
zece caracteristici sau trăsături poetice estetice, 
care sunt trăsăturile genului poetic modern, putem 
aprecia că poezia estetică sau autentică este o viziune 
poetică asupra vieţii (realităţii, lumii, existenţei, 
propriei fiinţe), aşadar o viziune insolit-verosimilă 
şi tensionată existenţial, liric şi poetic, unitară 
ideatic şi stilistic, originală, surprinzătoare, coerentă 
(inteligibilă), nonprozaică, nu de puţine ori simbolic-
metaforică şi eficientă poetic în expresia şi în forma 
sa. Aceasta ar putea fi „definiția” poeziei moderne 
estetice, ca poezie ce prezintă setul de trăsături poetice 
estetice de gen, enumerate mai sus, trăsături care 
constituie decalogul trăsăturilor poetice estetice ale 
poeziei. Realizarea poeziei ca viziune poetică, deci ca 
viziune insolit-verosimilă și tensionată existențial, liric 
și poetic, originală, surprinzătoare, unitară ideatic și 
stilistic, coerentă (inteligibilă), nonprozaică, simbolic-
metaforică și desăvârșită poetic în expresia și forma ei, 
este finalitatea estetică a textului poetic, este condiţia 
estetică sau standardul artistic (de gen) al poeziei. Acest 
statut artistic este chiar arta poetică modernă în sens 
larg a genului poetic, chiar conceptul estetic de poezie. 

Cele zece trăsături poetice estetice ale poeziei 
reprezintă forma manifestată în poezie a principiilor/
normelor poetice estetice creatoare de poezie, principii 
estetice pe care poetul autentic le aplică în crearea 
poeziei sale, ca poezie estetică. Trăsăturile poetice 
estetice sunt trăsături de valoare, deci care confirmă 
valoarea poeziei, și tocmai de aceea ele se constituie 
drept criterii de evaluare ale poeziei, ale oricărei 
poezii. Așa încât vom spune că o poezie are valoare 
în măsura în care ea confirmă, prin propriile trăsături, 
trăsăturile poetice estetice ale poeziei estetice, sau 
decalogul trăsăturilor poetice estetice ale poeziei. 
Trăsăturile poetice estetice funcționează, așadar, atât 
ca trăsături de valoare ale poeziei, cât și ca trăsături 
critic-evaluatoare.   

În mare, poezia modernă estetică, autentică sau de 
valoare poate fi înțeleasă și definită ca fiind un discurs 
lingvistic vizionar imprevizibil, straniu, insolit și 
totodată pertinent, verosimil asupra existenței sau 
a propriei ființe, deci ca un discurs care înlocuiește 
producția poetică minoră. Și vom înțelege că lupta 
poetului modern autentic nu se poartă cu celelalte 
genuri literare autentice, care își au locul lor legitim 
în structura literaturii, ci cu poezia proastă, eșuată 
estetic, și cu critica postmodernistă modestă.   

Un poet postmodernist – Alexandru Șișmanian
Să citim un poem postmodernist semnat de Ara 

Alexandru Șișmanian, absolvent al Facultății de 
limbi orientale (secția Hindi), din Bucuresti (1974), 
domiciliat în Franța, autor al volumelor Priviri (1997), 
Ochiul orb (1998) și Tireziada (1999), cu toate apărute 
la Editura Arhipelag, Târgu Mureș. Poemul de mai jos, 
fără titlu, ca toate celelalte pe care le scrie, este extras 
din Luceafărul de dimineaţă, nr. 6, iulie 2018:

(5) acordeonul inimii mi s a sfâșiat – și muzica lui 
de sânge mi a țâșnit din degete și din gură • fereastra 
s a destrămat – inundată de rază • mesteacănul citește 
cu var bilele ochilor • prea multă făină pe asfaltul lins 
de ploaie – între felinarele oportuniste și fantomele 
stelelor • și dacă m aș masturba între doi jean valjeani 
sodomizați – cu godmișeii n erecție... • numai negații 
strivite în acest zero cu coloane • creierul cu ceas al 
drumului măsoară violurile forestiere • sau poate 
totuși orele ca niște coconi de brad – cad pe potecile 
cu căruntețea roșcată • crezând că pământul și a mânjit 
pleoapele cu amurg

Alexandru Șișmanian este un poet postmodernist 
din falanga destructurantă a poeziei postmoderniste. 
Norma pregnantă a textelor sale este fragmentarismul, 
deci ruperea coerenței textului, fie că vorbim despre 
coerența ideatică sau semantică a limbajului, fie de 
coerența referențial-vizionară. Și este de observat că, 
dacă un vers sau altul poate avea uneori o coerență 
ideatică în el însuși, versurile nu sunt totuși capabile 
să realizeze coerența la nivelul ansamblului textual pe 
care îl compun. 

Și tot așa, coerența referențial-vizionară a întregului 
text tinde, și ea, spre zero, pentru că ideile textului nu 
se dezvoltă și nu se leagă într-o structură vizionară 
coerentă, inteligibilă. Textul marca Șișmanian nu 
realizează nicio progresie ideatică și vizionară de la un 
vers la altul: versurile rămân izolate, insulare ideatic 
și vizionar. 

În aceste condiții, textele șișmaniene nu dezvoltă 
nicio viziune lirică sau poetică, pentru că orice viziune 
de acest tip presupune texte inteligibile, coerente 
sau care au sens, și anume un sens care ar putea să 
ne emoționeze liric și poetic... Textele șișmaniene 
urmăresc să fie cu orice risc surprinzătoare, originale, 
inedite, mai bine spus şocante, neinteligibile sau 
absurde, asemenea celor dadaiste. Și tocmai de aceea 
aspectul voit șocant și absurd al viziunii constituie, 
alături de fragmentarism, cea de a doua mare 
caracteristică a textelor lui Alexandru Șișmanian. 
Șocantă este, firește, și gramatica șișmaniană, folosită 
în textul abia citat: „mi sa sfâșiat”, „mia țâșnit”, „sa 
destrămat”, maş masturba” (s. m.) etc.  

„Un veritabil creator de literatură” sau 
Cum este evaluat Alexandru Șișmanian 

de către critica literară 
1. Despre „poetul, «horticultor al absențelor udate 

cu silabe»“ (Ara Alexandru Șișmanian), care în anul 
2009 semnează volumul Absenţe, Petre Ciobanu spune 
în articolul Absenţe cu dus-întors? (Ramuri, nr. 7-8, 
2009) următoarele: „Ara Alexandru Șișmanian este și un 
veritabil creator de literatură (polemică) pe spaţii largi” 
(s. m.). Așadar, Alexandru Șișmanian este „un veritabil 
creator de literatură (polemică) pe spaţii largi”, deși se 
vede în mod clar că „poezia” lui Șișmanian este opusul 
poeziei de valoare, este o mostră de antipoezie. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale poeziei 
de valoare este aceea de a fi inteligibilă sau coerentă, de 
a avea sens, deci de a putea fi înţeleasă. Or, poezia lui 
Șișmanian ignoră tocmai coerența:

• mesteacănul citește cu var bilele ochilor • prea multă 
făină pe asfaltul lins de ploaie – între felinarele oportuniste 
și fantomele stelelor • și dacă m aș masturba între doi 
jean valjeani sodomizați – cu godmișeii n erecție... • numai 
negații strivite în acest zero cu coloane • creierul cu ceas 
al drumului măsoară violurile forestiere • sau poate 
totuși orele ca niște coconi de brad – cad pe potecile cu 
căruntețea roșcată • crezând că pământul și a mânjit 
pleoapele cu amurg

Deși prima grijă a lui Alexandru Șișmanian este să 
arunce în aer coerența textelor pe care le compune, 
tocmai coerența este aceea pe care criticul Petre Ciobanu 
i-o atribuie autorului:

„Creatorul unei lumi de cuvinte, univers coerent de 
gânduri și trăiri, sintetizează neliniști și angoase dintr-un 
spațiu/timp personalizat” (s. m.).

În același articol, Petre Ciobanu mai afirmă despre 
Șișmanian următoarele: „Privire pătrunzătoare, profundă 
(…)”;  „Volumul probează o vocație autentică (evidentă 
încă din volumele anterioare), rigoarea expresiei și bogăția 
luxuriantă atât a ideilor, cât și a lexicului.” „Coerența 
volumului «absențe» probează o conștiință artistică 
puternică, «produsul» unui artizan ireproșabil.” Dar 
„profunzimea”, „vocația autentică”, „rigoarea expresiei și 
bogăția luxuriantă (…) a ideilor”, „coerența”, „conștiința 
artistică puternică” invocate de critic nu au nicio legătură 
cu compunerile lui Alexandru Șișmanian, pentru că ele 
sunt aspecte sau trăsături ale poeziei de valoare, iar nu ale 
textelor semnate de Șișmanian. Aceste caracteristici sunt 
ale poeziei unui alt autor, deci sunt „dintr-un alt film”! 

Și, ca să ne convingem că nimic din ceea ce îi este 
propriu poeziei de valoare nu îi poate fi atribuit „poeziei” 
lui Alexandru Șișmanian, să citim și textul de mai jos: „îmi 
aduc piciorul spre gură ca pe un megafon cu prea multe 
tentacule”; „mâna spasmodică surâde și scoate limba 
ca pe o șosea pe care circulă vehicule infime de salivă și 
spermă”; „îmi întind oglinda din intestine’n amprente și-
mi schimb labirintul”; „anusul se cațără în nacelă – ca o 
gânganie roșie ultrarapidă”.

2. La fel de bine este primită „poezia” lui Alexandru 
Șișmanian și de către Monica Grosu, care în cronica 
Neştiutele limbaje (Discobolul, nr. 250, 251, 252/2019) 
apreciază cu privire la volumul Neştiute (4) că „Tendința 
generală corespunde unor definiţii metaforice şi 
metafizice ale viețuirii și ale omului profilat pe orbita 
memoriei” (s. m.).

După punctarea „unor definiţii metaforice şi metafizice 
ale viețuirii”, Monica Grosu ne asigură și de acest fapt: 
„caracterul filozofic se menține prin încercarea de rescriere 
a cuvântului salvator, profund, revelator, cu potențial 
ludic, experimental și critic” (s. m.). Cu alte cuvinte, 
în „versuri deloc facile”, compunerile lui Alexandru 
Șișmanian se apropie de poezie, de o poezie metaforică, 
metafizică, filozofică...  

Citind cronicile celor doi exegeți, Petre Ciobanu și 
Monica Grosu, nu poți decât să rămâi uimit de câtă 
imaginație au uneori criticii pentru a scoate apă din piatră 
seacă. De altfel, nu este prima oară când constat că există 
critici a căror menire este aceea de a încuraja şi elogia 
poezia minoră, critici care par să își facă program din 
supraevaluarea poeziei minore, precare estetic. 

Concentrați-vă, dragi critici, în continuare, asupra 
poeziei minore! Dedicați-i exegeze și studii, cuprindeți-o 
în dicționarele și istoriile literare și oferiți-i cele mai 
importante premii ale distinsei noastre bresle! Cu această 
poezie vom înfrunta în mod negreșit eternitatea! Cât 
despre poezia de valoare, aceasta poate să mai aștepte. 

Creația lui Alexandru Șișmanian îmi apare ca un fel de 
experiment nereuşit, ca un produs lingvistic fabricat de o 
ficțiune vidă sau de un imaginar nonpoetic, dacă nu chiar 
bolnăvicios. Creația lui Șișmanian este o desfășurare 
de cuvinte sub care nu pulsează nimic, nicio vibrație, 
nicio viziune. Creația lui Alexandru Șișmanian este 
un delir lingvistic, un haos în limba română, pe care, 
după câte știu, nu l-a sancționat decât Alex. Ștefănescu, 
care a îndrăznit să afirme că Șișmanian „scrie versuri 
greu inteligibile și grotești, unele de un irezistibil comic 
involuntar (România literară, nr. 51-52, 2007).

Trăim în vremuri poetice și critice postmoderniste, 
și tocmai de aceea poezia de valoare și evaluările 
corecte sunt atât de rare. Și pentru că poezia autentică 
și evaluarea corectă a poeziei sunt atât de rare, poezia 
mediocră și critica ce o susține pot să înflorească în 
voie. Cine le-ar putea opri?

Poezia estetică  şi haosul poeziei postmoderniste
Vir
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Poezia modernă în sens larg (1850 - azi) se constituie, 
în general, din două ramuri sau direcții poetice diferite 
și opuse din punct de vedere calitativ. Prima ramură 
poetică este aceea a poeziei marilor poeți moderni, 
precum Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Trakl, Rilke, 
Arghezi, Eminescu, Bacovia, Blaga, Sorescu ș.a., pe 
care o numim poezie estetică, autentică sau poezie 
de valoare, iar a doua ramură se compune din poezia 
minoră a poeților modești. 

Poezia estetică se constituie ca gen al poeziei moderne 
în sens larg, deci ea are un singur concept – conceptul 
(canonul) sau arta poetică estetică –, în timp ce poezia 
minoră schimbă, cu fiecare generație și cu fiecare poet 
modest, conceptul de poezie estetică, propunând o 
serie de concepte de poezie precare estetic. 

În acest fel, poezia ajunge să desfășoare un lanţ de 
concepte, cu toate diferite și opuse conceptului poetic 
estetic al poeziei moderne estetice. De fapt, alături 
de poezia estetică se desfășoară în voie haosul poetic 
modernist și postmodernist al poeziei minore. Poezia 
este confiscată de masa poetică a generațiilor poetice, 
a curentelor poetice și a grafomanilor: o poezie 
mereu în vogă și pe termen scurt, care amputează și 
destructurează conceptul sau genul poeziei estetice. 

Poezia minoră care se practică în general în 
postmodernitate este fie o poezie hiperrealistă, fie o 
poezie pastișă, deci asamblată din poeziile altor poeți.

Poezia hiperrealistă are aspectul unui jurnal atomizat 
biografic, sau al unui reportaj prozaic aglomerat de 
banalitățile spațiului cotidian, de aspectele rutiniere 
și manelistice ale existenței, de angoasele și ficțiunile 
vide, deci de ficțiunile dezamorsate liric și poetic. 

Cealaltă direcție a poeziei postmoderniste minore 
este poezia pastișă, deci poezia care reciclează, 
rescrie sau plagiază, sub aura zeflemelei, parodiei 
și a suficienței, poezia altor poeți. Destructurarea și 
restructurarea ironică a poeziei unor poeți români sau 
străini este ultima găselniță postmodernistă a poetului 
postmodernist lipsit de inspirație: un talmeș-balmeș 
ironic din poezia altora, o excavare a unor limbaje 
poetice care nu îi aparțin. Vezi în acest sens cel puțin 
epopeea eroi-comică Levantul, a multipremiatului 
levantin. 

Cel mai convenabil pentru poetul postmodernist 
minor este să practice un discurs plat, fără nicio 
vibrație lirică sau poetică, un discurs prozaic, iar atunci 
când este în pană de inspirație, să recicleze, să rescrie 
sau să plagieze poezia altor poeți. Atunci locul său în 
generația postmodernistă și în conceptul ei de poezie 
este asigurat.  Nimic nu e considerat mai grav de către 
poetul postmodernist, decât să îi scape printre degete 
vreo metaforă, vreun simbol sau vreo parabolă.

Dar cu o asemenea poetică, fie ea hiperrealistă, fie 
reciclantă, genul poetic nu mai este gen poetic, ci doar 
un gen precar estetic. În eseul Pripeala genurilor, 
Leo Butnaru observă că genurile postmoderniste 
de azi sunt „pripite, știrbite”, fapt care îl face pe 
comentator să constate „lipsa științei artei cuvântului, 
cu înstrăinare de model, de canon”. Genul, conceptul 
postmodernist al poeziei se distanțează astfel de genul 
poetic estetic, îl abandonează, și de aceea, dacă noi 
vrem să cercetăm poezia și să spunem ceva trainic 
despre ea, atunci trebuie să ne facem obiect de analiză 
din poezia aflată la polul opus poeziei minore, și 
anume din poezia modernă estetică sau autentică. 
Aceasta este, firește, poezia marilor poeți; poeți care, 
deși fac parte dintr-o generație sau alta, au depășit 
poezia modestă a propriilor generații, deci poezia 
masei poetice generaționiste.  

Poezia estetică și conceptul ei
Cum este înțeleasă și cum poate fi definită poezia 

estetică? Poezia estetică, autentică sau de valoare 
se poate defini prin setul de caracteristici sau 
trăsături poetice estetice pe care această poezie îl 
manifestă, în calitatea ei expresă de poezie estetică 
sau de valoare. Astfel, trăsăturile proprii poeziei 
estetice sunt următoarele: (1) tensiunea existenţială, 
lirică şi poetică a conţinutului de viaţă prezent în 
operă, (2) caracterul surprinzător-imprevizibil 
şi totodată verosimil al ideilor, (3, 4) unitatea 
ideatică şi unitatea stilistică a discursului, (5) 
coerenţa sau inteligibilitatea discursului poetic, (6) 
nonprozaismul, (7) originalitatea, (8) caracterul 
simbolic-metaforic al discursului, (9) poeticitatea 

expresiei şi (10) poeticitatea formei. În temeiul acestor 
zece caracteristici sau trăsături poetice estetice, 
care sunt trăsăturile genului poetic modern, putem 
aprecia că poezia estetică sau autentică este o viziune 
poetică asupra vieţii (realităţii, lumii, existenţei, 
propriei fiinţe), aşadar o viziune insolit-verosimilă 
şi tensionată existenţial, liric şi poetic, unitară 
ideatic şi stilistic, originală, surprinzătoare, coerentă 
(inteligibilă), nonprozaică, nu de puţine ori simbolic-
metaforică şi eficientă poetic în expresia şi în forma 
sa. Aceasta ar putea fi „definiția” poeziei moderne 
estetice, ca poezie ce prezintă setul de trăsături poetice 
estetice de gen, enumerate mai sus, trăsături care 
constituie decalogul trăsăturilor poetice estetice ale 
poeziei. Realizarea poeziei ca viziune poetică, deci ca 
viziune insolit-verosimilă și tensionată existențial, liric 
și poetic, originală, surprinzătoare, unitară ideatic și 
stilistic, coerentă (inteligibilă), nonprozaică, simbolic-
metaforică și desăvârșită poetic în expresia și forma ei, 
este finalitatea estetică a textului poetic, este condiţia 
estetică sau standardul artistic (de gen) al poeziei. Acest 
statut artistic este chiar arta poetică modernă în sens 
larg a genului poetic, chiar conceptul estetic de poezie. 

Cele zece trăsături poetice estetice ale poeziei 
reprezintă forma manifestată în poezie a principiilor/
normelor poetice estetice creatoare de poezie, principii 
estetice pe care poetul autentic le aplică în crearea 
poeziei sale, ca poezie estetică. Trăsăturile poetice 
estetice sunt trăsături de valoare, deci care confirmă 
valoarea poeziei, și tocmai de aceea ele se constituie 
drept criterii de evaluare ale poeziei, ale oricărei 
poezii. Așa încât vom spune că o poezie are valoare 
în măsura în care ea confirmă, prin propriile trăsături, 
trăsăturile poetice estetice ale poeziei estetice, sau 
decalogul trăsăturilor poetice estetice ale poeziei. 
Trăsăturile poetice estetice funcționează, așadar, atât 
ca trăsături de valoare ale poeziei, cât și ca trăsături 
critic-evaluatoare.   

În mare, poezia modernă estetică, autentică sau de 
valoare poate fi înțeleasă și definită ca fiind un discurs 
lingvistic vizionar imprevizibil, straniu, insolit și 
totodată pertinent, verosimil asupra existenței sau 
a propriei ființe, deci ca un discurs care înlocuiește 
producția poetică minoră. Și vom înțelege că lupta 
poetului modern autentic nu se poartă cu celelalte 
genuri literare autentice, care își au locul lor legitim 
în structura literaturii, ci cu poezia proastă, eșuată 
estetic, și cu critica postmodernistă modestă.   

Un poet postmodernist – Alexandru Șișmanian
Să citim un poem postmodernist semnat de Ara 

Alexandru Șișmanian, absolvent al Facultății de 
limbi orientale (secția Hindi), din Bucuresti (1974), 
domiciliat în Franța, autor al volumelor Priviri (1997), 
Ochiul orb (1998) și Tireziada (1999), cu toate apărute 
la Editura Arhipelag, Târgu Mureș. Poemul de mai jos, 
fără titlu, ca toate celelalte pe care le scrie, este extras 
din Luceafărul de dimineaţă, nr. 6, iulie 2018:

(5) acordeonul inimii mi s a sfâșiat – și muzica lui 
de sânge mi a țâșnit din degete și din gură • fereastra 
s a destrămat – inundată de rază • mesteacănul citește 
cu var bilele ochilor • prea multă făină pe asfaltul lins 
de ploaie – între felinarele oportuniste și fantomele 
stelelor • și dacă m aș masturba între doi jean valjeani 
sodomizați – cu godmișeii n erecție... • numai negații 
strivite în acest zero cu coloane • creierul cu ceas al 
drumului măsoară violurile forestiere • sau poate 
totuși orele ca niște coconi de brad – cad pe potecile 
cu căruntețea roșcată • crezând că pământul și a mânjit 
pleoapele cu amurg

Alexandru Șișmanian este un poet postmodernist 
din falanga destructurantă a poeziei postmoderniste. 
Norma pregnantă a textelor sale este fragmentarismul, 
deci ruperea coerenței textului, fie că vorbim despre 
coerența ideatică sau semantică a limbajului, fie de 
coerența referențial-vizionară. Și este de observat că, 
dacă un vers sau altul poate avea uneori o coerență 
ideatică în el însuși, versurile nu sunt totuși capabile 
să realizeze coerența la nivelul ansamblului textual pe 
care îl compun. 

Și tot așa, coerența referențial-vizionară a întregului 
text tinde, și ea, spre zero, pentru că ideile textului nu 
se dezvoltă și nu se leagă într-o structură vizionară 
coerentă, inteligibilă. Textul marca Șișmanian nu 
realizează nicio progresie ideatică și vizionară de la un 
vers la altul: versurile rămân izolate, insulare ideatic 
și vizionar. 

În aceste condiții, textele șișmaniene nu dezvoltă 
nicio viziune lirică sau poetică, pentru că orice viziune 
de acest tip presupune texte inteligibile, coerente 
sau care au sens, și anume un sens care ar putea să 
ne emoționeze liric și poetic... Textele șișmaniene 
urmăresc să fie cu orice risc surprinzătoare, originale, 
inedite, mai bine spus şocante, neinteligibile sau 
absurde, asemenea celor dadaiste. Și tocmai de aceea 
aspectul voit șocant și absurd al viziunii constituie, 
alături de fragmentarism, cea de a doua mare 
caracteristică a textelor lui Alexandru Șișmanian. 
Șocantă este, firește, și gramatica șișmaniană, folosită 
în textul abia citat: „mi sa sfâșiat”, „mia țâșnit”, „sa 
destrămat”, maş masturba” (s. m.) etc.  

„Un veritabil creator de literatură” sau 
Cum este evaluat Alexandru Șișmanian 

de către critica literară 
1. Despre „poetul, «horticultor al absențelor udate 

cu silabe»“ (Ara Alexandru Șișmanian), care în anul 
2009 semnează volumul Absenţe, Petre Ciobanu spune 
în articolul Absenţe cu dus-întors? (Ramuri, nr. 7-8, 
2009) următoarele: „Ara Alexandru Șișmanian este și un 
veritabil creator de literatură (polemică) pe spaţii largi” 
(s. m.). Așadar, Alexandru Șișmanian este „un veritabil 
creator de literatură (polemică) pe spaţii largi”, deși se 
vede în mod clar că „poezia” lui Șișmanian este opusul 
poeziei de valoare, este o mostră de antipoezie. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale poeziei 
de valoare este aceea de a fi inteligibilă sau coerentă, de 
a avea sens, deci de a putea fi înţeleasă. Or, poezia lui 
Șișmanian ignoră tocmai coerența:

• mesteacănul citește cu var bilele ochilor • prea multă 
făină pe asfaltul lins de ploaie – între felinarele oportuniste 
și fantomele stelelor • și dacă m aș masturba între doi 
jean valjeani sodomizați – cu godmișeii n erecție... • numai 
negații strivite în acest zero cu coloane • creierul cu ceas 
al drumului măsoară violurile forestiere • sau poate 
totuși orele ca niște coconi de brad – cad pe potecile cu 
căruntețea roșcată • crezând că pământul și a mânjit 
pleoapele cu amurg

Deși prima grijă a lui Alexandru Șișmanian este să 
arunce în aer coerența textelor pe care le compune, 
tocmai coerența este aceea pe care criticul Petre Ciobanu 
i-o atribuie autorului:

„Creatorul unei lumi de cuvinte, univers coerent de 
gânduri și trăiri, sintetizează neliniști și angoase dintr-un 
spațiu/timp personalizat” (s. m.).

În același articol, Petre Ciobanu mai afirmă despre 
Șișmanian următoarele: „Privire pătrunzătoare, profundă 
(…)”;  „Volumul probează o vocație autentică (evidentă 
încă din volumele anterioare), rigoarea expresiei și bogăția 
luxuriantă atât a ideilor, cât și a lexicului.” „Coerența 
volumului «absențe» probează o conștiință artistică 
puternică, «produsul» unui artizan ireproșabil.” Dar 
„profunzimea”, „vocația autentică”, „rigoarea expresiei și 
bogăția luxuriantă (…) a ideilor”, „coerența”, „conștiința 
artistică puternică” invocate de critic nu au nicio legătură 
cu compunerile lui Alexandru Șișmanian, pentru că ele 
sunt aspecte sau trăsături ale poeziei de valoare, iar nu ale 
textelor semnate de Șișmanian. Aceste caracteristici sunt 
ale poeziei unui alt autor, deci sunt „dintr-un alt film”! 

Și, ca să ne convingem că nimic din ceea ce îi este 
propriu poeziei de valoare nu îi poate fi atribuit „poeziei” 
lui Alexandru Șișmanian, să citim și textul de mai jos: „îmi 
aduc piciorul spre gură ca pe un megafon cu prea multe 
tentacule”; „mâna spasmodică surâde și scoate limba 
ca pe o șosea pe care circulă vehicule infime de salivă și 
spermă”; „îmi întind oglinda din intestine’n amprente și-
mi schimb labirintul”; „anusul se cațără în nacelă – ca o 
gânganie roșie ultrarapidă”.

2. La fel de bine este primită „poezia” lui Alexandru 
Șișmanian și de către Monica Grosu, care în cronica 
Neştiutele limbaje (Discobolul, nr. 250, 251, 252/2019) 
apreciază cu privire la volumul Neştiute (4) că „Tendința 
generală corespunde unor definiţii metaforice şi 
metafizice ale viețuirii și ale omului profilat pe orbita 
memoriei” (s. m.).

După punctarea „unor definiţii metaforice şi metafizice 
ale viețuirii”, Monica Grosu ne asigură și de acest fapt: 
„caracterul filozofic se menține prin încercarea de rescriere 
a cuvântului salvator, profund, revelator, cu potențial 
ludic, experimental și critic” (s. m.). Cu alte cuvinte, 
în „versuri deloc facile”, compunerile lui Alexandru 
Șișmanian se apropie de poezie, de o poezie metaforică, 
metafizică, filozofică...  

Citind cronicile celor doi exegeți, Petre Ciobanu și 
Monica Grosu, nu poți decât să rămâi uimit de câtă 
imaginație au uneori criticii pentru a scoate apă din piatră 
seacă. De altfel, nu este prima oară când constat că există 
critici a căror menire este aceea de a încuraja şi elogia 
poezia minoră, critici care par să își facă program din 
supraevaluarea poeziei minore, precare estetic. 

Concentrați-vă, dragi critici, în continuare, asupra 
poeziei minore! Dedicați-i exegeze și studii, cuprindeți-o 
în dicționarele și istoriile literare și oferiți-i cele mai 
importante premii ale distinsei noastre bresle! Cu această 
poezie vom înfrunta în mod negreșit eternitatea! Cât 
despre poezia de valoare, aceasta poate să mai aștepte. 

Creația lui Alexandru Șișmanian îmi apare ca un fel de 
experiment nereuşit, ca un produs lingvistic fabricat de o 
ficțiune vidă sau de un imaginar nonpoetic, dacă nu chiar 
bolnăvicios. Creația lui Șișmanian este o desfășurare 
de cuvinte sub care nu pulsează nimic, nicio vibrație, 
nicio viziune. Creația lui Alexandru Șișmanian este 
un delir lingvistic, un haos în limba română, pe care, 
după câte știu, nu l-a sancționat decât Alex. Ștefănescu, 
care a îndrăznit să afirme că Șișmanian „scrie versuri 
greu inteligibile și grotești, unele de un irezistibil comic 
involuntar (România literară, nr. 51-52, 2007).

Trăim în vremuri poetice și critice postmoderniste, 
și tocmai de aceea poezia de valoare și evaluările 
corecte sunt atât de rare. Și pentru că poezia autentică 
și evaluarea corectă a poeziei sunt atât de rare, poezia 
mediocră și critica ce o susține pot să înflorească în 
voie. Cine le-ar putea opri?

Poezia estetică  şi haosul poeziei postmoderniste

Vir
gil
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* * *
singurul martor între mine și Dumnezeu
e oglinda mișcătoare a chipului tău
ascunsă în dimensiunea unui Ochi fără vârstă
pe care-l repetă aproape mecanic târziul

în desfrâul unei lumi de cuvinte nespuse

într-o liniște imnică dezgropată-n ruine

psalmodiind un înțeles atemporal
pe care lumina-l rescrie-ntr-o Carte

în jocul unei veșnicii întoarse din drum
la ospățul umbrelor între ziuă și noapte
(acolo unde nu plătesc tribut nimănui)

ca  moartea să pară-o răscruce a memoriei Lui
dezlegată de abis între atunci și acum

pe un drum prin vocea asfințită a casei

până la oglinda mișcătoare a chipului tău
singurul martor între mine și Dumnezeu
   

* * *
cum într-o spovedanie egală cu dorul
ascund nostalgii sub cortina rigidă a nopții

bucurându-mă că moartea nu e niciodată bătrână
că se dă la o parte și mă lasă încă să cânt
la pianul obosit al văzduhului

fără să pomenească nimic 
de ochii lumii aproape închiși
cuibăriți în viața nevăzută a lacrimii
sculptând din ea un vis aproape trecut
într-o acoladă a clipelor la ieșirea din sine

printre ritmuri învinse și ofilite parfumuri

bucurându-se că moartea nu e niciodată bătrână
rodind singurătatea prin jocul ei mut 

în graba despărțirii umbrei de lumină

reinventând făra patimă vremea din urmă
pe un drum al Damascului mai pustiu ca oricând 
pietruit cu iluzii din celălalt timp

* * *
pentru că sunt atât de departe
nici nu mă văd de șoaptele calde-ale corbului
la capătul unui țărm mișcător

nevermore pare-o inscripție veche sub un cer obosit
de care e mult prea devreme să mă desprind
sau mult prea târziu să îl uit

printre furtunile lipsite de glorie
aș putea să mă cufund cu totu-n memorie

să-mi privesc ființa îmbătrânită de timp
de care e mult prea devreme să mă desprind

o ultimă spovedanie îmi dă dreptul să tac
lăsând martor ecoul poemului în care mă-mbrac

lumina îmi pare un pergament ușor destrămat
pe care e mult prea târziu să rescriu

poemul cenușiu si bolnav

îl privesc în oglinda zilei de ieri
printr-un ochi cu mult mai îmbătrânit ca al ei
de care e mult prea târziu să mă desprind
sau mult prea devreme să-l uit

   * * *
într-un ținut al șoaptelor arcuite în cumpănă
femeia în negru se poate întoarce oricând
(uitând în odaie un parfum de petunii)
complice cu o fericire aproape utopică

ea poate preface ziua de ieri în acum
modelând o lumină niciodată vremelnică
pe chipul meu îmbătrânit și postum

prin clipa monedă dintre lumină și cruce

strângând la piept ecoul hypnotic
al cuvintelor aflate la aceeași răscruce

dintr-o inerție a timpului 
care se poate întoarce oricând
să prefacă ziua de ieri în acum
între pietrele unui hotar de hârtie

singurul martor al femeii străine
fiind muchia riscantă a unei inimi de fum
precum un drum înlăuntrul cuvintelor

de care-mi amintesc printr-un demers melancholic
complice cu un chip al fericirii utopic
într-un fel de imbroglio decupat  în pagina cerului
de lumina uitată între atunci și acum

într-un ținut al șoaptelor arcuite postum

   * * *
ce straniu că încă trăiesc când rescriu
într-o limbă a inimii poemul spovedanie
care pare-o ninsoare pe cărarea abruptă spre sine

hrănindu-mă cu pâinea tuturor spaimelor

ce straniu când mor puțin câte puțin
fără să simt aproape nimic
doar golul luminos în care alunec
până la inima lui Dumnezeu dintre coastele cerului

unde rămân fără vedere aproape 
în trup de femeie mușcată de șarpe

fragil și ironic doar gândul se zbate atunci
într-o plutire excentrică în miezul cenușii

ce stranie senzația caldă de –ntoarcere
prin foșnetul sălbatic al timpului 
care-mi vinde peste timp nostalgii în declin

tulburând chipul meu clandestin și anarhic
despre care știu atât de puțin

ce stranie blândețea nopții precum un sigiliu
ademenind lumina sub un zid zgomotos  de tăcere

unde râsul meu îmbătrânit de copil
ar putea fi reluat de la capăt
în aceeași limbă a inimii

prin misterul fertil al ultimei lacrimi

ce straniu că încă trăiesc când rescriu
prin foșnetul sălbatic al vântului 
un timp care-mi vinde nostalgii în declin
tulburând chipul meu clandestin și anarhic

   * * *
cuvintele migrează întruna 
în scrisori (ne)trimise
deșertăciunii precum o femeie îmbrăcată în negru

înaltă și palidă întotdeauna mai tânără
decât orice iluzie care aleargă împreună cu noi

rămânând cu o lacrimă mult mai în urmă
retrasă în albul hârtiei printre sunete stranii

provocate de veșmântul unui timp decadent
care predă veșniciei lecții zadarnice

dintr-un impuls al unei lumi fără contur
migrând prin ferestre de viscol impur
în ochiul femeii înveșmântate în negru

încât ea ar putea oricând să schimbe rolul cu noi
părând că ne vorbește din albul hârtiei

de la capătul aceluiași timp cenușiu și banal
legat de lumină doar prin antice rune

dintr-un impuls al unui vis aproape real
aflat la distanță egală între foșnetul vântului
și mușcătura de șarpe a timpului

Poetul singuratic care a evoluat în atmos-
fera fertilă a cenaclului „Pavel Dan” (alături de 
Ion Monoran, Adrian Derlea şi Mircea Bârsilă) 
pare să fi lăsat în urmă multe dintre şovăielile 
primelor versuri. Încă din Sigilii, peceţi (2006), 
dar mai ales în Plecarea din muzeu (2015), 
lirismul lui Vasile Rodian înregistrează, prin 
fluxul sincopat al însemnărilor, răsucirile 
unei conştiinţe capabile să discearnă între 
perisabil şi imuabil. Plecarea din muzeu 
sugerează discontinua (im)puritate, mai 
ales când un cadru banal izbuteşte, printr-o 
întoarcere frastică, să absoarbă pigmentul 
circumstanţei decisive: …„o pasăre bate 
aerul în ridicările ei/ Nefer singurul ghid 
pentru încălţările faraonului/ ea şi şeful, 
grajdurilor îi împinseră carul de luptă/ 
Într-o aliniere cu steaua fixă”. Semnificativă 
este recurenţa şirurilor – vagoane de tren, 
boabe pe câmp, sfinţi din biserici, pietre 
negre, „cimitirele ca nişte fronturi” sau 
„rânduielile socialiste purtate/ către burta 
Silozului” – mărci ale perfidei treceri de la 
individualitate la uniformitate. Sau de la 
încărcătură ontologică la prozaism. 

După Plecarea din muzeu, Vasile Rodian 
revine cu Criza portretului*, cea de-a şasea 
plachetă de versuri după debutul din anii 
’90. Carte a evocărilor (cu poeme închinate 
lui Ion Monoran, Gh. Pruncuţ, Gheorghe 
Bălan, Valeriu Drumeş, Traian Dorgoşan), 
Criza portretului este, în egală măsură, 
aşezarea în teritoriul contururilor străbătute 
de un pătrunzător transfer de semnificaţie. 
Sau de drumuri cu dus-întors, parcurse cu 
simplitate familiară şi cu inspiraţie: „Salut 
salut eleganta turturică/ Se rupseră toate 
munci zile/ turme pe ape baluri pe şine/ 
Cine învinge, steaua de sânge/ între cer şi 
pământ/ ambalajul omului în morişca de 
vânt” (Experimentum crucis). 

Notaţia rece, tranzitivă din versurile 
lui Vasile Rodian adună obsesii şi repere 
personale într-o materie lirică din care, 
periodic, exerciţiul metafizic iese împrospătat. 
Grefată pe o (falsă) recuzită cotidiană, 
încercarea simbolică de iniţiere într-o 
recompunere autentică a lumii se citeşte 
nu doar ca recalibrare a alterităţii, ci şi ca 
verificare a consistenţei realităţii obiective: 
„Paznicii au starea lor în faţa sigiliului magic/ 
fiecare în timpul lui e un repaos, un robinet/ 
pentru curgerea divină/ Vasele sparte din 
care au plecat sufletele/ te tot miri, după 
atâta moarte,/ cum de e atâta aglomeraţie/ 
E încolţirea, sunt deschiderile pământului/ o 
plimbare şi ce plimbare/ Undele Alfa şi ele pe 
cărare” (Dârele Cabalei). 

Când un poem începe convenţional, 
cumpăna se apleacă, imprevizil, spre 
generarea conştiinţei subiective. Şi a (in)
dependenţei ei (Spectatorii). Se întâmplă ca 
imaginile să cravaşeze conformismul şi să 
magnetizeze, ironic sau vag parabolic, un 
Sezon reptilian sau câteva Ipoteze. Destule 
poeme evidenţiază erorile de reglaj care fac ca 
întâlnirea dintre poet şi lume să fie puternic 
distorsionată. În altele, discursul fixează 
o mică tramă epică (prin care se sugerează 
starea prepoetică), pentru ca apoi să opereze 
trecerea de la o dispoziţie la alta. De la cuvânt 
la fantasmă. Ori de la apăsarea realului la 
aspiraţia imponderabilităţii: „Am trecut pe 
la tine, bine fixat în postament/ destul de 
bronzat, cu plete, cu chipul mai uscat/ […] 
Cumva eşti la o margine a intersecţiilor/ 
Claxoanele afacerilor zilei de mâine/ îţi 
tot trec prin preajmă/ atât de aproape de 
paradoxurile ce vin/ ce vin de pe treptele 
Catedralei/ […] Cu haine curate, croiala era 
veche/ ne regăseam pe banca de sub copacii 
înalţi/ Exersase un timp pragurile levitaţiei/ 
trebuie să fii cumva dat înapoi zicea el/ dacă 
faci multă şcoală îţi pierzi sălbăticia/ care e 
aur în poezie” (Priveghi).

Nesufocată de convenţii, Criza portretului 
supune caznele firii şi străduinţa poetizării 
unui proces de discretă acumulare.

_____________________
* Vasile Rodian, Criza portretului (Timişoara, 

Editura Eurostampa, 2018)

Graţiela BENGA
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Mihai  POSADA

Lumina care ne leagă de Unul
convorbire cu pictorul Silviu Oravitzan

Mihai  Posada: Cu prilejul recentei 
decernări a Premiului „Léopold Sedar 

Senghor” din partea Cenaclului 
European al Literelor și Artelor, de 

către vicepreședintele Societății 
Poeților Francezi (SPF), domnul 

Michel Bénard, la Colocviile revistei REFLEX, ediția a XVIII-a, desfășurată 
la Băile Herculane între 13-16 iunie 2018, vorbeați despre omniprezența 

a patru simboluri profunde. Vă rugăm să explicați rolul lor în arta 
universală și importanța pe care le-o acordați în arta dumneavoastră!
Silviu Oravitzan: Da, vorbeam atunci – și nu numai atunci – despre 

aceste simboluri fundamentale, cele patru simboluri ale geometriei sacre, 
ale artei în general: despre cerc, patrat, centru și cruce. Pe umerii acestor 
simboluri fundamentale s-a sprijinit toată arta lumii, în decurs de mii și mii 
de ani, de la primele ei manifestări, până la câteva sute de ani mai aproape 
de noi, până la Renaștere. Fie că vorbim de ceea ce vedem lângă noi, de 
Europa, de toată arta Mediteranei, de la Egipt și greci până la îndepărtata 
Asie, până la precolumbieni sau columbieni, toate se rezumă la cele patru 
simboluri fundamentale. Toată gândirea plastică, toată gândirea întrupată 
în vizualitate, în forme, în arhitectură, în sculptură, în toate scrierile etc. 
pleacă de la aceste forme. De fapt, e gândire simbolică, simbolul care 
unește o lume care a rămas la noi, cu înțelesurile și tâlcurile unei lumi 
de care – cred eu – omul își amintește pentru că este foarte importantă: 
memoria dintâi a omului. În ea, el caută să-și expliciteze ce i-a fost dat.

Mihai  Posada: Aceste simboluri ar fi, adică, un fel de coduri universal 
valabile ale înțelegerii și reprezentării unei moșteniri spirituale?

Silviu Oravitzan: Bineînțeles. Se poate vorbi mult, însă acestea 
sunt simbolurile fundamentale, dar sunt și simboluri, să le zicem - mai 
particulare, cu care se teoretizează: labirintul, peștera sau muntele și așa 
mai departe; simboluri care sunt o continuare a celor fundamentale și 
care transcriu o lume de la geometrie, de la înțelesurile și formele care 
reies din viața geometrică a figurilor împărțite, subdivizate, legate între 
ele, cu relațiile între diverse părți componente și ajungem la o geometrie 
superioară, la o geometrie sacră, a raporturilor între forme, a ritmicității lor: 
ajungem la șirul lui Fibonacci, la secțiunea de aur și așa mai departe. Asta 
a caracterizat arta lumii până la Renaștere, când omul - cu bune intenții 
- a căutat să se expliciteze și a ajuns să privească prima dată în propria 
sa interioritate, descoperind relația dintre Dumnezeu-unul și Dumnezeu-
multiplu, care se găsește în noi. Omul a ajuns la anumite date, ținând de 
structura psihică a omului-individ, și de aici va deriva fracturarea de mai 
târziu, a artelor contemporane în care „ismele” au căutat să expliciteze 
mai mult caracterele psihologice ale individului care s-a separat de Unul, 
iar multiplul a rămas fără legătura cu Unul, fără putința de lega Dumnezeul 
din el de Dumnezeul Unu - adică de centrul lumii - și astfel, societatea 
s-a pulverizat împărțindu-se în mii și mii de fațete, fără legătură între 
ele, multiplul devenind concurențial cu Unul, lumea devenind haotică, 
mișcându-se dezlânat, într-o mișcare browniană, fiecare individ cu filosofia 
lui de buzunar: multiplul devine concurențial cu Unul, ceea ce nu se poate.

Mihai  Posada: Dvs. ați rămas credincios vechilor simboluri?
Silviu Oravitzan: Ce spun simbolurile astea? Ele sunt legătura cu 

partea care a rămas din noi, dintr-o memorie ancestrală a Luminii 
dintâi, adică omul a fost locuitor al Raiului, al Paradisului din care a fost 
alungat, memoria noastră a rămas întipărită acolo, iar o anumită parte a 
acestor simboluri au înțelesurile lor tainice, profunde, ce țin de Lumina 
paradisiacă. Partea care a rămas la noi este tocmai partea aceasta, a 
echivalențelor. Pentru că o suprafață împărțită în mai multe subdiviziuni 
dă naștere la un ansamblu, un tot care nu este abstract și care, prin 
echivalențe, are acoperire în lumea reală. Geometria nu e abstractă. 
Matematica, de fapt, e foarte concretă, pentru că unu și cu unu - prin 
echivalențe - fac un copil și cu un copil, un om cu un om, o femeie cu o 
femeie, un măr cu un măr, adică are acoperire în real. Cum poți vorbi de 
toată lumea aceasta: de iubire, de tristețe, de moarte, de viață, care în 
splendoarea sa e atât de multiplă; cum poți vorbi pe o bucățică de hârtie 
care are două dimensiuni, sau trei dimensiuni în sculptură, în arhitectură? 
Printr-un sistem de echivalențe. Toate lucrurile astea abstracte au 
substitute într-o lume reală, așa e gândită. Dar lumea asta reală avea 
un sens acolo, într-o lume perfectă, a armoniei, a păcii, a echilibrului 
etc. Transformate, în suprafețele noastre, prin echivalențe, în romburi, 
cerc, patrate, cruce și centru, intră într-o interdependență și o legătură 
extraordinară. În memoria noastă a rămas, aici, partea simbolurilor 
respective, înțelesul lor este, însă, dincolo, în lumea din care venim.

Mihai  Posada: Ce loc ocupă spiritualitatea românească în cultura 
universală?

Silviu Oravitzan: În continuarea celor discutate mai înainte, noi avem 
o splendidă zestre în cultura noastră românească. Uitați-vă, numai, la 
covoarele noastre românești, uitați-vă la costumele noastre: țăranii își 
purtau costumul numai la sărbătoare, când se primeneau, se curățau 
atât interior cât și exterior, se împărtășeau prin euharistie, prin legătura 
cu sângele și trupul lui Hristos, adică Dumnezeul întrupat. Costumul era 
în așa fel făcut, cu un anumit croi, încât omul mergea la biserică având 
demnitate, o ținută imperială. Vedeți cum transmite țăranul, de mii și 
mii de ani, aceleași patrate, aceleași forme geometrice, aceleași patrate 
în perspectivă care sunt romburile; cu intrările în patrat, în secțiunea 
de aur, cu șirul lui Fibonacci! De unde conștientizarea matematică, 
de unde inteligența asta și obstinația lui într-o lume a simbolurilor? 
De unde „programarea” asta, de a ține tot timpul drumul Luminii, al 
echilibrului, al esențializării, întorcând spatele evenimentelor cotidiene, 
întâmplărilor particulare? Cum de acest țăran nu a însemnat pe răbojul 
vremii întâmplări, accidente, trăiri personale etc.? Nu, el pune aceeași 
lumină, același drum, aceeași cărare a luminii care este întipărită în 
puritatea și, de fapt, abstractizarea geometrică despre care spuneam că 
are echivalențe și acoperire în real. De unde transmiterea aceasta din 
generație în generație, dând o moștenire extraordinară? Costumele, 
covoarele, arhitectura, stâlpul - care este axis mundi ca reducere la Unu 
a Luminii dintre Pământ și Cer; noi avem o moștenire pe care a intuit-o 
Brâncuși, o mare bornă a artei universale. El este artă modernă dar, în 

același timp, preia moștenirea aceasta care vine de undeva, din lumea 
de început, arhaică. De acolo venim noi și mergem undeva, tot înspre 
dumnezeire. Brâncuși ne oferă un sens antropologic al existenței: dacă 
săpăm în fântâna noastră dăm de o apă freatică universală, aceeași la 
toate marile culturi. Tipul acesta de cultură, Brâncuși, poate să intre 
într-un dialog permanent cu toate marile culturi ale lumii. Pentru 
că simbolurile de care vă vorbeam sunt o rigoare a marilor culturi. 
Elementele de pe costumul popular românesc le întâlnești în Maroc, 
te duci în India și întâlnești svastica sau crucea românească, te duci în 
America la columbieni și precolumbieni și dai peste arta noastră. În 
apa aceasta freatică înțelesurile rămân la fel, omul se bucură în fața 
vederilor mari ale morții, ale vieții, se întreabă ce se întâmplă după 
moarte. Toată arta mare a lumii este o întrebare: ce se întâmplă, ce este 
viața, ce este moartea? Crucea este, de fapt, un răspuns major în găsirea 
centrului. Crucea nu este un semn al morții, la creștini și în toată cultura 
europeană crucea este un răspuns al vieții și al victoriei, al recuperării 
hristice, al restaurării omului, al găsirii unei vieți eterne. Acestea ar fi 
bazele fundamentale ale spiritualității românești și așa intrăm într-un 
dialog și suntem egali cu toate marile culturi ale lumii. 

Mihai  Posada: Ați cunoscut numeroși intelectuali români exilați în 
Occident, cu care purtați discuții despre legătura sacru-profan. S-a 
numărat printre ei și Mircea Eliade, teoreticianul acestei relații definitorii 
pentru spiritul omenesc?

Silviu Oravitzan: Am avut norocul să cunosc mari intelectuali și să mă 
zidească într-un fel, pe mine, ca om. Mă gândesc în special la cultura 
franceză, la cea germană: profesorul Walter Biemel, fenomenolog euro-
pean, executorul testamentar al lui Heidegger, care m-a recomandat 
pentru Bursa Humboldt, după aceea Sergiu Celibidache, un fel de guru 
cu care am avut nenumărate discuții și care m-a sprijinit achiziționându-
mi foarte multe lucrări. Pe Cioran, de asemeni. Pe Mircea Eliade nu l-am 
întâlnit, când am stat eu la Paris, el deja nu mai era printre noi. Dar m-a 
infuențat, prin Paul Barbăneagră - un cineast și intelectual în Paris, de 
la care am învățat un lucru nemaipomenit: că un tip de gândire începe 
cu ceva și trebuie să aibă o finalitate; la rândul său foarte influențat de 
Mircea Eliade care a fost de multe ori în casa lui. Cele douăsprezece filme 
ale lui Barbăneagră, intitulate „Arhitectură și geografie sacră”, stau să 
expliciteze cultura simbolică a marilor momente ale sacrului, bunăoară 

Parisul văzut ca axă și cruce, Muntele Saint Michel, construcțiile farao-
nice ale Egiptului etc. etc. și primul film în această serie era o întâlnire 
cu Mircea Eliade (filmul „Mircea Eliade și redescoperirea sacrului”, n. 
ns., m.p.). A dezvoltat de la Mircea Eliade, foarte articulat și după aceea, 
a întâlnit la foarte mulți gânditori ai religiei și ai religiilor comparate, 
gândirea simbolică. Partea cealaltă, care nu a rămas la noi, care este la 
Dumnezeu, iar omul, ca locuitor al Paradisului din care a fost izgonit, 
are o memorie profundă a acestei construcții a Luminii care a rămas în 
noi. Or, omul întotdeauna a avut și are un dor de cer. Nu este suficient 
că stăm numai pe brațul orizontal al crucii, întotdeauna privirea noastră 
și toată construcția umană urmărește sensul vertical al Crucii, spre 
Ierusalimul Ceresc și de aceea crucea aceasta pe care o avem aici, pe 
Pământ, are o înclinație dinspre orizontală spre verticală, spre ziua a 
opta care determină patratele acestea mișcate, octogonul caracteristic 
marilor religii, în care partea de om nu-și găsește rezolvarea numai aici, 
pe Pământ. Cultura simbolică în diverse religii caută răspuns la întrebarea 
de unde venim, încotro mergem, iar pe noi în special ne interesează, 
în creștinism, restaurarea omului, ca singura șansă de înviere. Chiar 
cultura creștină face deosebirea între partea de Apus cu a sa filosofie 
a sacrificiului, supliciului și jertfei Mântuitorului, a Dumnezeului de 
fapt, și partea de Răsărit, mai mult interesată de Hristos înviat. Pe noi 
ne interesează mai mult ce se întâmplă cu lumina după Înviere, lumina 
taborică, atât de caracteristică Răsăritului creștin. Lumina care dă o 
splendoare a vieții de apoi, a conștienței vieții de apoi, a întâlnirii reale cu 
Dumnezeu și cu Hristos. Asta e de la Mircea Eliade, spuneam; prin filmele, 
prin cărțile sale a conștientizat raporturile acestea ale găsirii sacrului, ale 

găsirii omului în raport de multiplu, prin comparația cu diverse religii. 
Dacă n-ar fi lumina aceasta hristică, dacă nu l-am găsi pe Unul, dacă 
nu ar fi Dumnezeu, dacă nu am fi creștini, totul ar fi scrum și pulbere.

Mihai  Posada: Ce convingeri, valori, opinii împărtășiți cu Donald 
Trump, prezent la vernisajele dumneavoastră în America?

Silviu Oravitzan: Da, la o expoziție pe care am avut-o în New York la 
Muzeul de Artă Catolică din America, al doilea după Vatican, un muzeu 
foate bine structurat pe care am avut onoarea să-l deschid, într-o 
sală unde am avut vreo 50 de lucrări, împreună cu îngerii căzuți ai lui 
Dalí - echivalențe ilustrative pentru ce vorbeam, între lumina estică, 
permanentă, taborică, ce rămâne sus, neînserată, palamică și orgoliul 
modernist și în special postmodernist, cultura aceasta de cioburi ce vine 
din orgoliul uman care se ia la trântă cu Dumnezeu. Cât ar fi de genial, 
omul este om, face o pictură religioasă, nu o privire iconică, în care nu 
contează atât de mult tabloul în sine, umplut și el de orgoliu. Altfel, 
nu mai putem transmite, nu-L mai vedem pe Dumnezeu din spatele 
tabloului, nu mai găsim mântuirea, legătura între lume și noi, care este 
multiplul și rămânem în mișcarea asta browniană, ca o particulă care se 
deplasează fără înțelesuri și fără noimă. Asta a fost, legat de expoziția la 
care a participat Trump. Prezent la vernisaj, Donald Trump a polarizat, 
la recepția respectivă, sute de participanți în jurul său, ca un show-
man care, dicolo de tot ce vorbim noi astăzi, a făcut atunci niște donații 
pentru muzeul inaugurat, ce urma să se dezvolte. Trump a donat patru 
milioane de dolari din buzunarul său, pentru o instituție culturală care 
poate conserva un anumit tip de memorie.

Mihai  Posada: Chiar dacă răsăritenii nu glorifică impulsul luciferic, 
îmi vine în minte Mihail Vrubel, pictorul rus care a zugrăvit îngeri căzuți. 
Inspirat și de Demonul, poemul lui Mihail Lermontov, el a rămas tributar 
tocmai picturii bizantine și Renașterii, de care vorbeați. Dar simbolismul 
său ilustrează tragismul destinului omenesc, nu glorifică gestul 
răzvrătitului contra dumnezeirii. Influența gândirii creștine, în speța 
ortodoxiei răsăritene, este evidentă în pictura sa.

S. O.: Există un echilibru între cele două lumi: între „a avea” și „a fi”.
Mihai  Posada: Întocmai, iar de la Trump am putea avea o speranță 

în sensul încurajării unei gândiri care se orientează și în transcendent, nu 
exclusiv în contingent?

Silviu Oravitzan: Da, sigur că da. Societatea americană, atât cât o 
cunosc eu, este un amestec între pragmatism și o căutare ca la primii 
creștini. Extremele coexistă: dacă merge o afacere, pot apărea orașe 
peste noapte, dacă descoperi petrol, acolo se adună într-un an tot ce 
înseamnă viu, viața care înseamnă și moarte și construcție, tot ce e 
putred se elimină brutal, dar și o călcare în vârful picioarelor a căutării 
omului pur. De exemplu, două lucruri: librăriile în care vezi sute și sute 
de tineri citind, stând pe scaune sau șezând pe jos, folosind copiatoarele 
gratuit sau foarte ieftin, făcându-și reproduceri din cărți scumpe pe care 
le scot din învelitoarea de țiplă și nu zice nimeni nimic; apoi concertele 
unde tinerii stau pe scări, pe scaune, pe unde găsesc spațiu, vin îmbrăcați 
ca pe stradă și așteaptă asemenea unor gâște peste care cade ploaia, 
cu ciocurile întoarse spre Cer ca să cadă apa pe ele, tot așa, tinerii stau 
acolo așteptând să cadă muzica și spiritul, ca într-o catedrală în care 
se transformă sala de concert. În Europa, lumea s-a așezat în forme 
care înseamnă stil etc., la americani, mai puțin au rădăcini în forme. 
Sunt lucruri, în America, probabil și în Europa, mai demult, dar s-au 
înțepenit în forme. Forma este un lucru bun, care creează stil, care este 
un extraordinar respect pentru expresie, dar nu pentru enunț. Noi am 
pierdut de multe ori enunțul și am transformat arta numai în expresie. Dar 
expresia este diavolească, ține de satanic, e ceva care ne duce pas cu pas 
înspre spectaculos. Adevărul este de multe ori plicticos, în aparență. El 
este singurul lucru în care se poate zidi cu adevărat. El poate acorda stări, 
lucruri, fenomene, întâmplări; toate într-un organism unitar în care poate 
fi găsit sensul. În cultura simbolică, arta nu are despărțitură între formă și 
conținut, între expresie și enunț: este și enunț și expresie, în același timp.

Mihai  Posada: Ce este frumusețea? Împărtășiți părerea lui Dostoiev-
ski, că frumusețea va salva lumea?

Silviu Oravitzan: Da, cred că are mare dreptate și cred că așa este, 
pentru că frumusețea nu este un ultim Cer. Ultimul Cer este Dumnezeu 
și Unul, pentru mine, și pentru asta sunt creștin. E Cerul ultim, care te 
rezolvă și te mântuie. Dar arta este soteriologică prin frumusețe, adică e 
o peșteră, să spun, o grotă sau, o poiană de data asta, în care aștept Cerul 
acesta ultim și este un extraordinar mijloc de a conviețui și de a trăi niște 
relații aproape de Cer și de Paradis care înseamnă pace, lumină. Tocmai 
cultura simbolică ne-o apropie, simbolismul înseamnă unitate, înseamnă 
a ne uni și nu a ne despărți. Diavolul este despărțire, înseamnă fiecare cu 
adevărul lui. Dacă admitem că există un singur Adevăr, care ne îmbracă și 
ne reunește, putând trăi unitatea în diversitate, aceasta este frumusețea 
Luminii dintâi. De acolo venim și spre acolo trebuie să mergem.

Mihai  Posada: Arta dvs se impune și prin marea ei originalitate. Totuși, 
care ar fi elevii atelierului Oravitzan pentru care girați ca maestru?

n continuare în pagina 15
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O radiografie a anului editorial 2018, cu lucian Vasiliu

George Motroc: Cum a fost anul 2018 pentru 
piața cărții din România?

Lucian Vasiliu: Am consemnat, pe fond unionist, 
centenar, în context prodigios, european: încă un an în 
compania lui Gutenberg, încă un an cu bună hârtie de scris 
inventată de vechii chinezi, încă un an în care junimistul 
Ion Creangă este prezent consistent, la diferite edituri, 
în rafturile saloanelor, târgurilor, forumurilor cărților, 
an al dialogului autor-editor-bibliotecar-dascăl-librar-
anticar-cititor, an al analelor și nu al anatemelor.

Dar pentru editura dvs.?
Aflată în miezul celor 50 de ani de la fondare (1968: 

ideea; 1969 - organizarea; 1970 - primele cărți editate), 
instituția Junimea și revista Scriptor au fost prezente 
la evenimente culturale semnificative, la Chișinău și la 
Paris, la Gaudeamus și la Bookfest, la Salonul  cărților 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare” și la Festivalul 
„Conachi” Tecuci, la Arca lui Gutenberg (Palas Mall - 
Iași) și la Academia Bârlădeană, la Librexul patronat 
de SEDCOM LIBRIS și  la Cluburile Junimea-Scriptor 
(peste 100 de ediții), de promovare a culturii, cărților, 
dialogului, sub semnul devizei ludice Intră cine vrea, 
rămâne cine...  citeşte! Au fost multe evenimente 
culturale memorabile, la care au participat Homer și 
Ana Blandiana, Shakespeare și Sorin Alexandrescu, 
Cervantes și Maria Pilchin de la Chișinău, Goethe și 
Ștefan Hostiuc (de la Cernăuți), Baudelaire și istoricul, 
academicianul Alexandru Zub, Gellu Dorian și Ioan 
Holban, Gheorghe Schwartz și Eugen Uricaru, Cristina 
Hermeziu (Paris) și Marian Drăghici, Emilian Galaicu-
Păun și Emil Hurezeanu (Berlin) și multe, multe 
personalități. Autori substanțiali, de vârste diferite, 
exprimați în registre personale, împlinind, secvențial, 
geografia culturală a lumii, de ieri și de astăzi.

Care sunt cărțile româneşti preferate sau 
străine publicate anul trecut şi pe care v-ar fi 
plăcut să le scrieți chiar dvs.?

Vă prezint scuze: răspund foarte evaziv! Mi-ar trebui 
mai multe pagini din revista „Actualitatea literară” 

pentru un răspuns mulțumitor. Și apoi:
a) Nu am citit toate cărțile editate în anul CENTENAR 

2018 (de m-aș referi, de exemplu, la cele de istorie, cu 
mărturii, confesiuni, documente inedite!);

b) Multe alte tomuri, cu anul 2018 înscris pe pagina 
de titlu și în caseta cu descrierea CIP, sunt încă în curs 
de apariție (întârziate din diferite motive);

c) Nu am reușit să citesc, în ipostază de editor, nici 
un sfert din cele circa 100 de cărți pe care le edităm, 
anual, la „Junimea”!

d) Din cele pe care le-am parcurs, mi-ar fi foarte greu 
să numesc! Oricum, multe dintre ele mi-ar fi plăcut a 
le scrie! Și mai multe, a le RE-CITI!

e) Despre cele „străine” nu mai vorbesc („Doar în 
limba ta poți spune mamă...” - Grigore Vieru)!

De ce nu mai cumpără românii cărți după 
1989 aşa cum o făceau înainte?

Nu prea cred în statistici. Subiectul este foarte delicat, 
ar merita dezbateri publice, la radio, TV, la Academie, la 
Uniunea Scriitorilor, în Parlament, de ce nu? Oricum, 
convingerea mea: avem mai mulți alfabetizați decât 
în statisticile oficiale, dirijate, din vremea Partidului 
H(unic) - așa îl botezase eseistul Luca Pițu, ludicul 
universitar ieșean! Avem mai mulți cititori (pe tablete, 
pe telefon, cititori de afișe, de burtiere TV, de meniuri, 
de indicatoare rutiere, de etichete în market, de titrări 
cinematografice etc.)?!

Se poate face un portret robot al cititorului 
român care a rămas fidel literaturii române de 
ieri sau de astăzi şi care mai cumpără cărți?

Aș da câteva exemple: imaginați-vă câțiva cititori 
români fideli, de ieri și de astăzi, vă rog, precum Mircea 
Eliade, Ioan Petru Culianu, Aurel Dumitrașcu, Emil 
Brumaru, Mihai Șora! Și vă rog să vă amintiți celebrul 
tablou „Bibliotecarul”, semnat de Archimboldo!

Ce poate face o editură pentru promovarea 
lecturii?

Putem face mult mai multe, suntem liberi să ne 
exprimăm, să ne asociem, să desțelenim! „Lupta 
cu inerția” continuă! În Biserică a fost întotdeauna 
promovată lectura! Datoare rămâne Familia, Școala, 
Media! Suntem invadați de crâșme și de farmacii, în 
detrimentul librăriilor, bibliotecilor, anticariatelor, 
sălilor de expoziție vizibile. Avem încă a lucra în această 
zonă. Sugestii există, mai ales în țările nord-europene!

În opinia dvs. ce pot sau ce trebuie să facă 
instituțiile statului în acest sens?

Ministerul Culturii, Academia Română, ICR-ul, 

Uniunea Scriitorilor (a 
se vedea experimentul 
Laurențiu Ulici - Eugen 
Uricaru, de odinioară, cu o 
rețea de librării în marile 
orașe), marile biblioteci 
lucrează în acest sens. 
Din păcate „promovarea 
lecturii” nu mai este o... 
știre pentru presa noastră 
iubitoare de „senzațional”, 
„cald”, „incendiar”! Dar, 
sper, ne vom redresa, ușor, 
ușor, în viteza a patra (cum 
zic prietenii din România de 
Est, de pe la Soroca, Bălți, Chi-
șinău: 1. încet; 2. încetişor;3. pe loc; 4. pe loc şi rezemat!)!

Un târg de carte este o bună afacere sau mai mult 
una de imagine pentru o editură românească?

Pentru unele edituri, forumurile/saloanele/târgurile 
sunt o afacere profitabilă. Și este firesc așa! Alte edituri, 
apărute relativ recent, sunt încă în faza de debutante! 
Să le ajutăm să se dezvolte, să reziste! Cu Moș Nechifor 
Coțcariul și cu Badea Cârțan, înainte!

În zilele noastre, un titlu de succes înseamnă 
doar valoarea literară sau a devenit şi un rezultat 
al unei mai bune activități de promovare?

Sunt foarte importante titlurile precum „Iliada și 
Odiseea”, „Don Quijote”, „Romeo și Julieta”, „Livada cu/
de vișini”, „La Baaad”, „Inel cu enigmă”, „Moromeții”, 
„Motanul Arpagic”! Și câte altele! În zilele noastre, sunt 
multe titluri aproape necunoscute marelui public, dar pe 
care mâine le vom afla, poate, în manualele școlare. Uneori, 
promovarea este artificială, interesată, chiar falsă. Benefică 
imediat, falimentară pe termen mediu, lung. Aș da exemplu 
pozitiv de „promovare” romanul celebru „Bunavestire”, 
publicat dificil de Nicolae Breban la „Junimea”, în 
1977, susținut de radio „Europa liberă”, de criticii 
literari Nicolae Manolescu și Eugen Simion, dar acuzat/
compromis în fel și chip de autoritățile noastre de atunci.

Cum vedeți viitorul literaturii române în 
formă tipărită sau electronică peste un an, un 
deceniu sau un secol?

La „Junimea” maioresciană a lui Vasile Pogor, Iacob 
Negruzzi, Nicolae Gane, anecdota/aforismul ludic avea 
întâietate. Așadar: „Trecutul este mort, prezentul există, 
viitorul este incert”! Oricum, cărțile sacre vor rămâne 
lectură obligatorie în biserici, sinagogi, temple!

George MOTROC

Cred că în cazul de față e necesar să argu-
mentez de ce scriu acum despre distinsa 
doamnă Otilia Valeria Rusan. Unul din 
motive este acela că s-a născut în Timișoara, 
într-o zi de 25 martie, dar adevărata 
considerație este aceea că e cunoscută ca 
o mare personalitate a României și a lumii 
sub pseudonimul Ana Blandiana. Un alt  
argument ar putea fi și faptul că poeta a 
debutat în revista „Tribuna” în urmă cu 
exact 60 de ani, iar primul volum, Persoana 
întâia plural, l-a publicat în urmă cu 55 de ani 
(1964). Desigur, ne așteptam ca la sfârșitul 
lunii martie, când a fost la Timișoara, să 
vină și la noi, la Lugoj, dar.... Imporatnt este 
că de la debut i-au apărut peste 30 de volume 
de poezie, 15 de eseuri și câteva de proză. 

Ana Blandiana, șase decenii de la debut
Dar nu numărul, ci valoarea de 

necontestat a celei care, acum mai 
bine de 35 de ani, întrebată fiind pe 
care dintre aceste genuri literare îl 
preferă, mi-a răspuns: „..Dacă aș 
vrea să fiu exactă, v-aș spune că 
singurul lucru pe care îl urmăresc 
este acela de a mă exprima, iar 
pentru asta orice mijloc este 
bun. O fac prin scris, pentru că 
s-a întâmplat să găsesc în acest 
domeniu mijloacele de exprimare, 
dar dacă aș putea, aș încerca să o 
fac pictând, compunând muzică, 
dansând chiar. În cazul scrisului 
mi se pare că uneori poezia mă 
încorsetează prin lipsa ei de 
concretețe și atunci am trecut, 
mereu căutătoare, la proză, sau am 
spus pur și simplu ceea ce voiam 
să spun în publicistică. În orice 
domeniu însă, am căutat să exprim 
aceeași personalitate profund 
subiectivă, ținând de poezie. Cred 
cu seriozitate în convingerea 
vechilor chinezi care considerau 
sufletul artistului de un singur fel, 
iar artele în care se exprimă numai 
meșteșuguri care pot fi învățate”.  

Cum spațiul rubricii noastre nu 
îmi permite să reproduc întregul 
interviu, publicat în volumul 
Naşterea zilei de azi (1983), mă 
limitez la a transcrie încă un scurt 
pasaj, despre ceea ce crede poeta 
despre colegii săi din acei ani: 
„Poeții români de azi sunt extrem 
de diverși, nu seamănă între ei decât 
prin faptul că sunt contemporani, 
ceea ce nu-i împiedică să formeze 
împreună ceea ce se numește 
poezia contemporană românească, 
o realitate absolut demnă de stimă 
în context internațional”.  

Și totuși, acestei mari poete, 
solidară cu toți colegii săi în ale 

scrisului, în anii totalitarismului 
i  s-a luat  dreptul de a publica în 
trei rânduri (1959-1964, 1985, 
1988-1989), iar în acești ultimi doi 
ani  numele ei a fost interzis, iar 
cărțile i-au fost scoase din biblioteci. 
Aceasta  pentru că, folosind alegoria, 
poeziile sale  au luat accente critice 
la adresa potentaților zilei. Poeziile 
ei interzise au fost difuzate în mii de 
exemplare, scrise de mână de cititori 
(singurul samizdat românesc) și au 
fost traduse în numeroase limb. 

Din 1990 s-a angajat în acțiuni 
cu caracter civic, eseurile sale 
apărând democrația și libertățile 
câștigate în decembrie 1989. Astfel, 
reînființează PEN Clubul Român, 
al cărui președinte devine. Este 
unul dintre inițiatorii Aliantei 
Civice, pe care o conduce între 1991 
și 2001. Fondator și președinte 
al Academiei Civice, realizează, 
împreună cu soțul său Romulus 
Rusan, sub egida Consiliului 
Europei, Memorialul Victimelor 
Comunismului și al Rezistenței de 
la Sighet. Este membră a Academiei 
Europene de Poezie și a Academiei 
Mondiale de Poezie (UNESCO).

Dintre sutele de comentarii 
despre cărțile acestei unice, 
în felul ei, Doamne a scrisului 
românesc contemporan, am ales 
un fragment din Dicţionarul de 
literatură română contemporană 
al lui Marian Popa (1977), care, 
referindu-se la volumul de debut,  
notează: „Poezia stă sub tensiunea 
sentimentelor proaspete, a uimirii 
și bucuriei pe care o dă descoperirea 
lumii din care se extrag lucrurile 
suave, delicate, pure; se folosesc 
ostentativ, dar fericit neologisme și 
lucruri comune de limbaj”. Iar din  
cronica literară la cel mai recent 

volum al poetei, Variaţiuni pe o 
temă dată (2018), un alt timișo-
rean, Tudorel Urian, scria în revista 
„Viața românească”, nr. 3/2019: 
„Primul lucru care surprinde în 
cazul volumului este caracterul 
luminos al cărții (titlul cronicii 
Lumina singurătăţii n.n). Deși 
este cartea unei despărțiri, pe cât 
de precipitate pe atât de dureroase, 
după mai bine de jumătate de secol 
de conviețuire impecabilă, cartea 
nu este una de doliu… este povestea 
delicată și dematerializată a unei 
iubiri sublime. Ana Blandiana 
este, cu siguranță, una din cele mai 
importante scriitoare din literatura 
română de după cel de-al doilea 
război mondial. Iar volumul său 
Variaţiuni pe o temă dată este cel 
mai tulburător text poetic scris în 
lunga sa carieră. Un tribut literar pe 
care generosul suflet al lui Romulus 
Rusan îl merită cu prisosință”.

Nici premiile numeroase obținute 
de-a lungul anilor în țară (al Acade-
miei, al Uniunii Scriitorilor, pentru 
poezie și proză etc.) și străinătate 
(Premiul „Herder”), nu le amintim, 
ci doar cel mai recent Premiu 
Special „30 de ani de libertate” 
acordat la începutul lunii de Radio 
România Cultural.  

La șase decenii de la debut, nu pot 
să nu rețin ca o trăsătură esențială a 
poetei atitudinea sa obiectiv-critică 
față de realitățile fiecărei zile. Nu 
este nici puțin nici ușor, să rămâi 
constant în atitudine, mai ales când 
din aceasta ți se trag și necazuri și 
nemeritate opreliști de a-ți face 
auzit glasul. Dacă ar fi să însumăm 
într-un singur cuvânt cele făcute 
dar și suferite de Ana Blandiana, am 
rosti un singur cuvânt: eroism.  

Titus CRIȘCIU 

Lumina care ne leagă de Unul
convorbire cu pictorul Silviu Oravitzan
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Caii arzând în canion 

Un uragan fierbinte ridică ruguri sumbre 
Pe raiu-acest terestru, ce-a devenit infern. 
Ard munți, incandescența-i imensă, fără umbre, 
Și-n cosmos se înalță un val de fum etern.

Apocaliptic, focul e-o lavă sângerie, 
De parcă-ntregul soare s-a prăvălit furios 
Peste palmierii supli, de-o blândă feerie, 
Și cerul veșted curge din înălțimi în jos...

Acum sunt liberi caii, s-alerge-n univers. 
Trec în galop prin flăcări ce ard ucigător. 
Lassoul cel fierbinte i-a strâns, letal, din mers; 
Nu-i nici o altă șansă să scapi, decât în zbor...

Dar nu e nici un Pegas. Vuiește „Thomas Fire”, 
Lăsând cenușă-n urmă-i, pământul pârjolit, 
Iar vântul pe ruine-și revarsă al său vaier, 
Spunându-ne că ăsta a fost un nou sfârșit.

(În amintirea marelui incendiu din California - decembrie 2017)

Infernul
..Și arzi în casa ta, ca o făclie 
jur împrejur cuprins de-un Firestorm 
nici o făptură n-o să iasă vie 
din uraganul purpuriu-enorm.

Vor scotoci-n cenușă căutători
după localnici dispăruți. E soare,
mereu va fi, și-a fost păcat să mori
între ruinele-astea zdrobitoare.

Fără clădiri, doar străzile-au rămas,
pe care fuge câte-o căprioară,
e liniște ca-ntr-un enorm popas
și-orașu-ntreg e-o urnă funerară.

(Paradise, California, october 2018)

Pacificul
 
Finalul este țărmul, ce brusc ni se scufundă 
Și-ncepe nesfârșitul, bombastic, nemișcat. 
Aici sfârșește timpul și-n zgomotoasa undă 
Pacificul se pierde în cosmosu-nstelat.

Imensitate densă, explozia solară 
Dispare, dizolvată în bezna de-nceput. 
Și uraganul rece al brizei ne-nfășoară 
În spațiu-i fără viață, nesățios și brut.

Pacificul e-o fiară imens-nepăsătoare. 
I-e altul universul decât cel omenesc... 
Mă-ntorc înspre orașul minat de-a sa răcoare, 
Îmbrățișând palmierii care din mine cresc..

(San Francisco, 2017)

câte vieți ai iubire nebună
de câte ori ai murit
te-am adus pe brațe acasă
trei zile zăceai împietrită
apoi apărea un zâmbet pierdut
și săreai în picioare ca puiul 
de ciută, abia născut
de câte ori vrei să mai mori
spre a deveni convingătoare –

femei bătrâne 
mă sărută pe frunte
 
se laudă cu mine în fața bisericii
mâinile subțiri mă înconjoară
buzele mă fac prinț fără țară
îmi vindecă rănile
îmi tămâiază durerile
când le spun că mă numesc andrei
o cucernică mă crede sfântul ei

blestem pe sticle goale
azi să vă fie rușine
măcar o înghițitură să mai aveți
v-aș săruta din nou pe rând
semănați cu zilele mele de iarnă
vă loviți una de alta ciobite
mâine pupați tomberonul
cu etichetele voastre pestrițe

visul e spart de ușă - mă întorc
iubirea a zburat fără să bată
din aripi – orbește s-a dus
prin crăpăturile cerului
fără să mai spună nimic
mă lasă cu vinul pelin
cu gura amară
aseară ai răspuns greșit 

din trecut umplem un sac de gunoi
resturi de flori de versuri de picturi
îmbrățișate și date uitării
un ciorchine de zile ratate
perdeaua e trasă

Andrei Caucar lumina mioritică stinsă-i
cine m-a pus să iubesc
și pentru tine –

soldat bătrânit 
târăsc o pușcă uscată  

până se termină imperiul tăcerii
și lupta pierdută și țara lăsată
să o păzesc cu o pușcă uscată
nici câinii nu se mai sperie 
                          nu mă mai latră
până unde trebuie să mai merg
să mă lăsați odată la vatră –

când am intrat în grozăvia minții
am crezut că am murit
m-am cutremurat cât nu pot spune
știu doar că era iad – mult iad
și un colț de rai primejduit
de năluciri deșarte, ură și păcate
lăcașul dragostei nu l-am găsit

a coborât în inimă se pare
când am ieșit mi s-a dat înapoi
haina lăsată la intrare

nu mă plâng de răni – 
nu sânger
un vecin se uită cum te duci
cu viața mea în brațe
și îngerii privesc și zâmbesc 
când am deschis poarta – 
                        știam ce faci
doi copii se jucau cu numele noastre
                                    pe buze 

ne așezăm 
în spatele cuvintelor nespuse
într-un adăpost subțire care se topește
                                            și ne arată
nefericiți cu zâmbet pe chip
faliți acuzați mereu de aur
câștigătorii care tresar în somn
îndrăgostiții care se bat în pat
foc adormit sub cenușă 

ține puțin bucuria 

nici copilăria nu-i atât de frumoasă
să te întorci înapoi – o femeie
                            iertată poate
străbate drumul invers
sau amintirea ei se urcă-n șaua
absurdului – zadarnic îi spui
că e demult uitată

trebuia 
să scriem împreună finalul
atunci aș fi murit să fie cartea
mai adevărată – dar gândurile
rele m-au lăsat în viață
cu fruntea către pământ supărată
cu jurământ sub candela iubirii
că nu mă voi întoarce niciodată

iubirea s-a trezit fără noi
a adormit devreme și a pierdut trenul
care trece doar o dată în viață
prin rămuriș de stele cântătoare
cu toate luminile aprinse
un titanic pe cer
cu icoane în fiecare fereastră

lu
cia

n B
ur

er
iu
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Abatorul 
 (lui Sandburg) 

Atârnă-n cosmos cărnurile-n sânge 
Și barda taie-n corpuri purpurii. 
E-o frenezie-a hranei, și nu plânge, 
Și n-are niciun sens pe-aici să vii.

Așteaptă,-n lanțuri vitele-astea blânde, 
Să vină nu-știu-cine să la ia 
Și să le ducă, nu știu ele când e 
Sorocul hotărât de-un nimenea.

Poporu-i abatoru`,-nfometat. 
Lovesc cu târnăcoape ascuțite 
În cranii. Trupuri cad cu zgomot plat 
Și-ncepe simfonia de cuțite.

Că viața-i un război copleșitor. 
O vânătoare-n țarc, și nu ne pasă. 
Căci dincolo de-acest cumplit omor 
Avem confortul cărnii de acasă…

Blues 
Au mai apus ferestre și timp s-a mai sfârșit 
În blues-ul vechi al nopții care ne va-nsoți. 
Târziu pentru cuvinte e-n ceasul de grafit. 
Lumini se-ntorc, submerse, prin vaste insomnii.

S-a-nchis petala șansei, elipse-au înghețat. 
Un disc răstind un suflet de saxofon ascult 
Pe cer pâlpâie gânduri care s-au stins demult 
Căzut pe autostradă-i un palmier uscat.

În blues-ul de rugină străbate-o notă rece. 
Au mai apus ferestre și altele răsar. 
Se-aude-n aer timpul care cu zgomot trece 
Și mută ești, durere, în a cunoaște iar.

(San Jose, Ca. 2009)

Pe Golden Gate Bridge 

Imens, de aur, poarta în ceaţă se destramă. 
Metalul dur vibrează între ocean şi cer. 
E-o goană ne-ntreruptă, tumult, extaz şi teamă 
Şi-n bezna luminoasă maşini şi oameni pier.

O siluetă trece pe pod, păşind subţire, 
Prin vuietul de pneuri, o zână cu păr blond, 
Pierzându-se-n estompă-n a codrului zidire, 
Ca-ntr-o secvenţă veche,-n rugină, cu James Bond.

O caută şi-o strigă părinţii şi copiii, 
Pacificul ridică talazuri, fioros... 
A dispărut făptura angelică, iar viii 
Se-mpiedică,-n pădure de fiecare os.

Şi-atunci apare insul, cu ochi de fosfor verde 
Şi chip de lut, pe care o iarbă densă creşte. 
E însuşi Duhul Ceţii, rânjind cu fălci de cleşte, 
Urcând pilonul roşu, în nori, spre a se pierde...

El poartă trupul fetei, inert şi sângerând. 
Se-opreşte orice zgomot, e linişte ca-n gând. 
Mulţimea se-mbulzeşte spre-acel nepământean 
Care, c-un urlet negru, se-aruncă-n ocean...

Apoi din nou, cu vuiet, maşinile-au pornit 
Prin ceaţa fantomatic linşând asfaltul ud. 
Şi nu se-ntreabă nimeni ce-a fost, poate un mit 
Dintr-un scenariu-al groazei, montat la Hollywood...

Angi Melania Cristea

Print-screen 
noaptea aceasta trecutul îmi pare 
mai palid ca obrazul cerului când plouă  
dar noi ne ne îngrijorăm pentru că  grindina 
nu are suflet și  exact acolo unde apele scad
te poți  îneca cu propria ta incertitudine
iar anii sunt electrici ca niște  lampeduze 
și  numai tu poți  vedea haloul viselor 
în  care ești  un prinț  orb ce nu îmi  vede defectele 

cum vorbesc eu până  la lună  și  înapoi 
nu știu  nici măcar în  biserică  să  tac
umplu pereții  cu acele cuvinte-stilet

parcă  ieri te iubeam și  eram toată  un je m’en fiche 
aveam un vecin ipohondru care făcea dicteuri 
automate și  toți  îl credeau poet
pentru că  odată  ce se așeza la PC spunea: Opriți-mă!
nu-i pria lumea virtuală  dar era drogul lui acel 
ecstasy infim pe care îl  ingera 
cu teama  ca viața  e un print-screen ieftin 

oare nu suntem internauți când vine vorba de sentimente?
navigăm prin timp încoace și dincolo ca și  cum 
am avea superputeri 
minusculi în roba noastră de un alb perfid

Ginseng
pe vremea industrializării masive 
tata străbătea orașul până la fabrica cu hale imense 
unde demonta orice mașinărie/ era eroul zilelor 
cenușii când mama lucra în schimbul trei/
știa pe de rost mecanismul pieselor pline de ulei de motor
și venea cu geanta zdrențuită burdușită de eugenii
până într-o zi plină de turbulențe și de șomaj 

atunci s-a prăbușit de la peste 10 metri
de pe rampa precară unde dădea cu barosul
și toate lumile lui balansau
//mama  lua pâinea fierbinte cu mâinile goale
o arunca în lăzi sordide și își bandaja buricele degetelor 
cu care părea a cânta la un pian imaginar
al cărui  capac s-a închis  cu zgomot peste furia mamei 
ce a împletit păpuși de porumb toată copilăria 

încă resimt lungile așteptări de la fereastre de bloc cenușiu
din zilele acelea când părinții mei  lucrau pe șantier 
cărau cu roaba cărți veștejite și dormeau în cabana 
învăluită de viroze rebele

tata azi este plecat în  pelerinaj/mama a învățat 
meniul azilului iar eu strâng firele albe la ceafă 
nu mai aștept binecuvântarea sau blestemul
continui să viețuiesc cu acest vacuum fără xanax / 
rădăcină de ginseng

Bioritm
primăvara aceasta mi-a intrat în vene
orbitele mele au devenit exoftalmice 
m-am înălțat cu 20 de centrimetri peste lună 
și toate revoluțiile 
parcă toți aștrii s-au catapultat în mine 
și cu orgoliul meu am hașurat cerul 
cu texte despre lumea ce se strânge ca o lamă 
între degetele mele nervos de sigure

praful primăverii topește singurătăți ce pot provoca embolii
și arde caloriile  felului de a fi om nesincer plat
magnat al politicilor sociale
din pomii infloriți sinteza dragostei se scutură opulent

peste arcul de triumf al existenței și răsare 
ca o pasăre fără  zbor
într-o lume viitoare
cu tăceri sugestive fum de țigară și mâinile tale
așezate pe zile/cărămizi arse la 180 de grade

mă  reconstruiesc din iarbă și apele lumii
precum un robot din osia cerului
și îți trimit pachete de primăvară pline
cu acele cuvinte-embargo
care te apropie și te îndepărtează 
ca într-o cursă charter 
din care pilotul lipsește 
iar permisiunea de zbor s-a anulat
prea târziu

Shamanism
Ore de întrebări autodresate.
Iată corespondența cu magma cuvintelor,
cu existența #rezist... cu strada 
unde pictorii mor lângă culoare.
Ieri turnai asfalt în gropile patriei,
erai tu și autostrada cu aurolaci.
Amprentai afișele liderilor zonali ca și  cum
ai fi avut niște glande pentru (∞)realitate
și, iar și iar, ofertai salariul minim...

Destest amatorismul în discurs 
și recunosc că vă multiplicați Xxx
dar shamanismul artei
scade, 
stinge,
sparge
impostura, acolo unde stadioanele cer circ 
iar deținuții cer azil politic exotic.

Cetățeanul suferă  de automatisme 
în țara cu  cele mai candide utopii.
Încă nu avem copia lumii pe stick? 
Încă nu am salvat politica  într-un folder 
criptat?
Pe culoarele morții ai pașaport permanent,
viața însă este ca un Ipod
scos la ofertă:
cu multe aplicații, inutil.

Poem 111
Cel mai frumos poem nu are coapse
Are îngeri care se înalță cu tâmple argintii preafrumoși 
Precum  în  poveștile bifate cu x din librării
Pentru care se fac precomenzi
Și  se vând / încă /  foarte bine

Nu știu  acești cumpărători că poemele-vid
Sunt goale de sentimente și fiecare cuvânt din cofrajul 
lor se deșiră iar  poetul-care-mai-zboară-cu-norii 
scrie în  graffiti mesajul lumii 
de dincolo de zona zero non politically 
Acul kilometrajului derapează pare înghițit de 
Molozul cuvintelor poetul s-a ascuns într-un pet și  
numai noi ăștia număram clipele care fumează iarbă 

Timpul încă  miroase a scris? Păsări-himere 
Ne sparg geamurile cu zboruri în  zig-zag
și  se așază pe rafturi ca niște  relicve ale erei
Când poemele mușcau cu dinți vii 
urechea poetului ce nu s-a sinucis

Cel mai frumos poem este 
despre cum nu se scrie
Poezie tâmpită și despre funicularul în care poeții se urcă  
cu Dumnezeu... poeții întregesc  lumina
Bat toaca în schitul unde pustnici scuipă 
plămânii roșii ai scrisului-jertfă 
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În scurta sa prefață, la 
cartea lui Marian Apostol - 

Pelerinaj către sufletul 
meu - Radu Cernătescu 

amintește, conform teologiei 
creștine, de  un proces 

lung al desoperirii sinelui; 
esențială nu este atât extaza, 
cât drumul până la ea, spune 

Juan de la Cruz, citat aici, sfântul care  a oferit 
apofatismului occidental, prin Noche oscura (1583), rețeta 

pelerinajului spiritual. Căci, orice drum inițiatic nu este, 
condensat, decât  un drum spre sine: o migracion al interior...

Cale pe care o alege și Gheorghe Simon, căutând, în memoria 
clipei, drept „fiu al Agapiei”, să fie mai aproape de suflet: Tu ești 
mai aproape de suflet/ țărmurind nevăzutul/ cu pleoapele arse/ în 
asfințitul unei idei. Drum aspru și adeseori însoțit de singurătate: 
Alergi, alergi/ și la picioarele tale/ zornăie pietrișul a pustiu (Mai 
aproape de suflet). În ceasurile luminoase, pe care le alege spiritul, 
în căutarea lui Dumnezeu, pustiul e asemenea unui munte de nisip, 
pe care pașii urcă, într-o stare „de răpire”, scrie poetul, în Admirare 
de seară: e drumul spre isihie (cum îl numea Steinhardt) - Despre 
cum vom trece pustia/ va rămâne mărturie umbra/ care scrie fără 
de urmă/ despre cum ne răpește isihia. Această imagine, a unui 
drum neted și parcă neumblat, este evocată de sfinții pustiei // 
Johan Huizinga îl citează pe  Dionisie Cartusianul, ale cărui invocații 
sunt autentice poeme: O, Doamne, mai mult decât peste măsură 
vrednic de dragoste, ești însăși lumina și sfera luminii în care aleșii 
tăi se duc să se odihnească (...) Ești un deșert mai mult decât peste 
măsură de neted și de neumblat. În Septuaginta, pustiul apare 
drept „invizibil și nepregătit”, adică impropriu locuirii,  nedeslușit și 
ne-mplinit, în traducerea lui Bartolomeu Anania.//

Poetul Gheorghe Simon (n. în  1950, jud. Neamț) caută să 
ne releveze și el, cu puterile chemate ale versului său, aproape 
înfrunzind de imagini, blând împovărat teologic, în același admi-
rabil text al contemplării spirituale, un peisaj interior (elevat și  
criptic până la urmă), ale cărui urme nevăzute le cutreieră, sufletul 
fiind un liant, partea vizibilă, între concretul creației, aproape 
trupesc, și străbătut de întâmplări - și  cealaltă lume, în care 
„verbul se subțiază-n lumină”. Se dăruiește, în mod asumat biblic, 
nu lumii, ci Creației. E drumul și al rugăciunii în tăcere, aureolată de 
fiorul Verbului: Nici fir de iarbă nu va mai crește/ ci vom auzi doar 
singurătatea/ cum înfiorată foșnește./ Nici clinchet de clopot/ nici 
strigăt de beduin /.../ va clipi doar nisipul/ în neașezare de sine/ se 
vor sminti crestele semețe...

Vecernii sau înserări interioare, zvon de ziceri monastice, revărs-
ate spre exterior: Vom trece prin pădurea ermetică/ pentru a auzi 
în tăcere/ cum înfiorat e Verbul/ în pridvor la Înviere.

În acest drum inițiatic, al levitării de sine (o duminecă în rugă-

ciune) - poetul caută acele cuvinte care să atingă smerit ceva din 
forța luminoasă a revelației credinciosului, altfel spus, concepte 
creștine, mirări și certitudini teologice, teofanii se desprind 
de pe axa verticală a timpului și îi vorbesc în tăcere, în durere, 
iluminându-l: când știi că Fiul încă se naște/ iar mama mamei/ 
face să îmbobocească lacrimi translucide/  
deasupra unui mormânt gol (Mai aproape 
de suflet); id. - jertfa din Logos: Doar numele 
Tatălui rodește/ pe buzele arse/ de o prea 
multă și aspră tăcere./ Tu veghezi și nu te 
grăbești/ când știi că nu ai fost una cu tine/ pe 
măsura unei viziuni/ în care verbul s-a jertfit/ 
într-un tărîm ascuns vederii.

M-aș opri la trei lecturi critice asupra poeziei 
lui Gheorghe Simon (textele fiind publicate în 
Postfață), trei lecturi care caută să surprindă, 
cum scrie Emil Nicolae - preocuparea obsesivă 
pentru Cuvânt (Un poet al cuvântului). Iden-
titatea spirituală a Agapiei este de mult în-
scrisă în tradiție și confirmată de documente. 
Însă Gheorghe Simon, notează autorul, 
transmite prin poemele sale un reper al 
acestui spațiu, care este deopotrivă o stare, 
o atitudine, o simțire. Iată acest poem efigie, 
din care cităm câteva versuri, ce se înscriu în 
jurul a două simboluri mari, recognoscibile: 
corabia și Verbul: Agapia-i corabie ușoară/ 
precum Verbul/ în prezentul viu se înfioară. (Agapia-i sub Dealul 
Mare/ ca o Sfântă Cruce/ înveșnicită de-ndurare (Amin Agapia!). 
Id. versurile care descriu pe una dintre miresele lui Dumnezeu: 
Cum pe tâmpla  neîntinată a Pulheriei/ o tivitură albă se-nfiripă/ și 
fiind atât de subțire/ încât pare a fi o cărăruie/ pentru părelnicul/ 
Veșnicul Mire (Amin Agapia!).

Este binevenită și aprecierea pe care o dezvoltă criticul, 
disociind  în versurile lui Gheorghe Simon, învolburate în jurul 
unui semantism religios, între forme oarecum diferite de 
exprimare, pentru acest sentiment plenar: Este, într-adevăr, o 
poezie de inspirație religioasă, dar eu aș subsuma-o  literaturii 
filosofice, la capitolul dedicat creștinismului.                     

Daniel Corbu (Călătorie prin oglinzile adormite ale ființei) se 
lasă călăuzit, în schimb, de două repere ale lecturii, prezente 
în textele lui Gheorghe Simon: percepția virginală a lumii și 
drama cunoașterii (v. Fulgere captive, unde percepția ființei 
heideggeriene trăiește peste tot).

Poate și din acest motiv, poetul Dorin Ploscaru (Agapia și 
poetul ei) inserează în studiul său o amintire cu Gheorghe Simon 
căutând într-o librărie volumul lui Fernando Pessoa, intitulat 
Cartea neliniștirii. 

Amintim cititorilor că poetul teolog Dorin Ploscaru mizează în 
propriile sale texte pe ofranda personală a stării și pe devoțiune; 

se vorbește despre un lirism hristologic și despre întoarcerea 
depresiilor în rugăciuni, iar Theodor Damian (poetul autoexilat: 
Un pământ al împărăției, Iată apele, Adâncul, Rugăciuni în infern, 
Cel puțin o caiafă etc) caută în poemele sale latura filosofică, de 
reflecție  heraclitiană și heideggeriană...

Revenind la Gheorghe Simon: citind și 
reci-tindu-i poemele, Dorin Ploscaru observă  
un fapt de necontestat - coloana vertebrală 
a cărții e pusă sub semnul Logosului: un 
întreg tratat de Poezie sub semnul Cuvântului 
(Verbul își odihnește întruparea; Verbul își 
desface aripile în zbor spre asfințit).

Sacerdoțiu, lumină taborică, transfigurare 
sunt alte repere pe care ni le încredințează 
Teofania, la un poet care rostește și poezia 
imnică a tăcerii, lalolaltă cu jertfa de sine.
Văzduhul Agapiei vibrează „de lumină în 
tumult” . Sunt numeroase versurile dedicate 
luminii, lumina creației, lumina răspuns, 
lumina căutare, asociată cu aura mântuirii. 

Căutarea este definită în poemul A treia 
cale, printr-un concept-imagine esențial, 
drept pătrundere dincolo de percepția pă-
mânteană (fără să i se ascundă volutele de 
chin, în unele poeme), fie contemplare și 
cult „al Părintelui”, topire în sine a oricărei 
alegorii și, printr-un vers de filosofie creștină, 

care pare inspirat din Sf Augustin - ca o lectură, o răsfrângere a 
divinului, o imersiune: citirea în duhul literei (A treia cale). A avea 
un concept, în viziune contemporană, nu înseamnă neapărat 
implicarea în minte a ideilor abstracte: pentru Wittgenstein, cel 
dintr-o etapă târzie, a avea un concept înseamnă a cunoaște 
sensul unui cuvânt și a-l folosi corect, astfel încât conceptele sunt 
doar „manifestări subvocale ale unei capacități verbale primare” 
(cf Carl F. H. Henry, Dumnezeu, revelație și autoritate). 

Amintind așadar, încă o dată, învolburarea de concepte, rostiri, 
rugăciuni ale inimii, geologie-relief a limbajului teologic (alte 
ex. - Tată al nostru ceresc/ iartă-ne nouă celor singuri; cuvintele 
mele înmuguresc/ din rănile Fiului Tău) - cităm în încheiere acest  
fragment de poem, cu ritmul  lui ascetic, de adorare, „monoton” 
monastic și accentele de smerenie tăcută: Fie ție, după inima mea/ 
ninsoare a clipelor/ duh al aripilor./ Fie ție, după sufletul meu/ în 
căutare de Dumnezeu/ Fie ție, după gândul meu/ și niciun cuvânt 
să nu te atingă/ în tăcerea de piatră/ doar râul vieții să se audă/ 
în curgere neîntreruptă./ Fie ție, după gândul meu/ cum ne vede 
Dumnezeu/ nemaifiind nici tu nici eu/ ci doar suflet în mirare/ și 
tăcere în adorare (Poem anastatic la Văratic). 

_______________________________
Amin Agapia (Gheorghe Simon, Teofania, Editura Doxologia, 

Iași, 2017)

Gheorghe Simon. Amin Agapia

Maria  BOlOGA

Tentat, ca în 
toate cărțile de 
poezie pe care 
le-a publicat 
până acum, de 
experiment, 
la nivelul 
expresiei, dar 

și la cel imagistic și ideatic, cu volumul 
„Cuibul crucii” - Editura Pim, Iași, 
2017 -, Petrache Plopeanu îi propune 
cititorului (prin subtitlu) „poeme 
triunghiulare”, în care adjectivul-epitet, 
ce se impune atenției încă de la început, 
nu este un cuvânt menit să surprindă 
doar prin contextualizare, de vreme 
ce poetul construiește un imaginar 
alegoric, pe care-l așază sub auspiciile 
sacrului ori, măcar, în contiguitatea 
acestuia, fiindcă, după cum se știe, 
triunghiul are o simbolistică bogată, atât 
în plan religios (unde face trimitere la 
Trinitate / Treimea divină), cât și într-o 
mulțime de alte domenii, dacă, aproape 
peste tot, în scrisul lui, autorul caută să 
dea la iveală, „povestind-o” sau doar 
sugerând-o, „inerția mirării dintâi”, 
amplificată în auzul și în văzul fiecăruia 
dintre cei în stare să o perceapă, pe care 
îi ipostaziază și în aceste versuri, unde 
ortografierea cu inițială mică și abolirea 
punctuației de la finalul poemelor, le fac 
să pară doar fragmente dintr-o zbatere 
lăuntrică, dintr-o neliniște pe care 
scrisul o atenuează, fără însă a o anula, 
mai ales că vocea textuală proclamă, la 
un moment dat: „greșeala scrierii e o 
greșeală a căderii”. 

Amintita absență a punctuației (cu 
excepția – simptomatică – a semnului 
întrebării ce se așterne, când și când, 
sporind tristețea căutării unor înțelesuri 
ce se îndepărtează de cel ce se apleacă, 
în fața crucii – proprii ori de alt fel –, 
a „cuibului” ei, precum fata morgana) 
accentuează latura eseistic-meditativă 

a poeziei, însă în text își face frecvent 
loc și nota ludic-ironică, un fel de haz 
de necaz: „unde sunt potopurile de 
altădată / unde sunt arcele de altădată”, 
întrebări retorice răzbătând din „praful 
care acoperise totul”. O asemenea 
perspectivă justifică, în consecință, 
aspectul cvasi-aforistic pe care îl capătă 
frecvent textul poetic: „măsura exactă 
a distanței de la cer la pământ / de la 
cineva care îi privea și altcineva care / 
închidea ochii cu un oftat iertător / nu 
exista / doar oamenii invidioși ar fi creat 
stelele fixe și / sferele armonice (…)”.

În acest context, cioplitorul de cruci 
și / de cuvinte, contemplativ, în același 
timp, își evaluează urmele care-i pot 
da, cu o expresie a lui Nichita Stănescu, 
„dreptul la timp”: „în tot ce nu credeam 

că vreodată / va căpăta nume / numele 
meu e sus cioplit cu migală / ca pentru 
veșnicie”. Iar jalonul pe care se sprijină 
în demersul său este, concomitent, fragil 
și, paradoxal, granitic, dragostea: „dacă 
nu e nimic este dragoste / aceasta-i 
reciproca celebrei ziceri”.

Cât privește instanța lirică, aflată în 
prim-planul volumului, aceasta etalează, 
de la o poezie la alta, o receptivitate 
emoțională aparte, în fața formelor 
de manifestare ale lumii, căreia însă 
îi reține mai ales, ceea ce nu este la 
îndemâna celorlalți. De pildă, undeva, 
observă: „această cameră are prea mulți 
pereți / predispuși la angoase” și, de 
aceea, continuă: „nu știu / care este 
punctul cardinal cel mai apropiat de 
ușă / poate că mi se face semn dinspre 
fiică”, iar explicația insolită pentru atare 
stare ar fi că „doar angoasele forfotesc 
ca gândacii de bucătărie / prin oase”.

Metafizicul, miticul, pe filieră cel mai 
adesea livrescă (sau doar mimarea lor 
ludică: „desenați pătratul care / are 
în colțul din stânga jos un triunghi / 
asta așa pentru o mai bună trimitere 
mistică și / în același timp filozofică”, 
pe fundalul unui „cer fisurat și întors”) 
dau, de asemenea, contur poeziei lui 
Petrache Plopeanu, încât impresia este 
adesea de palimpsest, punctat, spre 
exemplu, de „lumina din inima pietrei 
sparte” sau de „vântul care scăpase 
din gâtlejul munților” ori, mai ales, de 
imaginea care are în centru pe „cineva 
răstignit de mulți oameni de-ai lui”.

Triunghiurile, la care se face trimitere 
prin subtitlul volumului revin, pe 
parcurs, cu ecouri dinspre sacru, dar 
și ca depozitare ale unor latențe cu 
multiple, incalculabile posibilități de 
evoluție, „păstrând proporția de aur” 
sau doar tatonând nesfârșirea: „nu vă 
plasați în centru / acolo niciodată nu veți 
găsi un triunghi / înscris mai devreme 

în vecernie la / ora aceea e o figură 
geometrică / o simplă figură geometrică 
/ ea încă doarme neștiind ce viitor i se 
hărăzește”.

Reiterări, la scară umană, ale actului 
Facerii ori secvențe ale acestuia, vizibile 
în preocuparea pentru materialele, 
instrumentele și, desigur, pentru 
actanții creației (culoare, lemn, piatră, 
stâlpi etc.), întretăiate de tușe psalmice 
(„doamne dă-ne cele trei rugi înapoi 
și fă-ne cuib în / poala ta”) sunt alte 
ingrediente cuprinse în „ipostazele unei 
zile care nu se mai sfârșește”, asupra 
cărora își apleacă privirea poetul, care, 
contemplă alcătuirea lumii (știind că 
„e important să-ți ridici privirea din 
pământ”), identificând și alcătuind, 
spre exemplu, taxonomii, relevante în 
anumite circumstanțe sau acte gratuite, 
în altele: „nu s-a luat nici o pauză 
/ unii pentru că datoria înscrisă în 
regulament nu / le permitea să piardă 
timpul / vorbind despre paralaxe și 
metempsihoze / alții din motive de 
banalitate optimă în / fața celui care 
/ din întâmplare se găsea pe stâlp // 
cumetrele comentau pe margine ca / 
într-un tablou de bruegel (…)”.

Poezia lui Petrache Plopeanu, din 
acest volum, aduce, așadar, un univers 
proteic (căruia „povestașul” / cronicarul 
insolit îl atașează sau doar îi descoperă 
spectaculosul), asemănător cu un soi de 
puzzle, ale cărui piese s-au amestecat 
și nu-și mai găsesc locul sau, mai 
degrabă, nu mai vor să rămână la locul 
stabilit inițial, într-o mișcare continuă 
de construcție și deconstrucție, ca o 
tentativă de eliberare de niște cutume 
apăsătoare și, deci, de exprimare a 
sinelui umanității ce-l compune – prin 
părțile ei alcătuitoare, dar și prin întreg 
–, fără inhibiții, începând de la „cuibul 
crucii” și până când, într-o „vecernie la o 
margine de lume. a căzut o sămânță”.

Din spectacolul vieții - Petrache Plopeanu: Cuibul crucii
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Din spectacolul vieții - Petrache Plopeanu: Cuibul crucii

n continuare din pagina 10
Silviu Oravitzan: Asta cu „maestrul” e un orgoliu, așa..., până la o 

anumită vârstă eram „un tânăr și talentat pictor”, după o anumită vârstă 
ești automat „maestru”. Mai mult îmi place lucrul pe care, de copil, l-am 
întâlnit: când un om era bun la ceva, aici în Banat i se spunea „maistor”. 
Era la început calfă, ucenic, până ajungea maistor. Învăța expresia, și 
asta ține de școală, de educație, de cultură, de tot ce înseamnă artă 
plastică. Și nu trebuie neglijată treaba asta, căci fără expresie devii un 
simplu diletant. Dar, în același timp, omul trebuie să se perfecționeze și 
în enunț. Ca să te afirmi cu putere și cu strălucire, trebuie să te dezvolți 
ca interioritate, ca spirit și mai mult, să cultivi o anumită smerenie, să 
îți golești interioritatea ta de impulsurile somatice care țin de umorile 
personale, iar în felul acsta corpul tău devine cutie de rezonanță, ca o 
vioară, prin tine se dezvoltă suflul divin.

Mihai  Posada: Deci, girați pentru vreun nume, un cirac, un elev?
Silviu Oravitzan: Nu știu, eu nu am o „școală”, am fost pedagog puțin 

timp, profesor doar trei ani de zile. După asta, disciplina mea de atelier și 
munca mea care ține de o anumită răcodélie (lucru manual, obiect făcut de 
mână, din sl. rąkodĕlije, n. ns., m.p.), cum era împletitul coșurilor la pustnicii 
care stăteau în Egipt sau la primii creștini... Pentru a face e foarte important 
lucrul mâinilor: există o antrenare și o memorie a mâinii pictorilor, care 
înseamnă expresie și enunț în același timp. Practica ține de meserie, de 
„talantul” pe care fiecare trebuie să-l dezvolte. Pictorului îi e dată tocmai 
trăirea în lumină, în tunelul de legătură care te duce de la Lumina dintâi, 
de care vorbeam, la lumina zilnică pe care o vezi, un drum pe care se 
încadrează și prin inteligență și prin suflet și prin inimă, dar și prin memoria 
mâinii, reușind să pună bornele drumului pe care fiecare îl are de parcurs.

Mihai  Posada: Ce reprezintă, pentru dvs, domnule Oravitzan, pictura?
Silviu Oravitzan: Vorbeam de talantul fiecărui om, pe care i-l dă Dum-

nezeu și pe care, potrivit cu învățătura creștină, nu trebuie să-l îngropi, 
ci trebuie să-l dezvolți, pentru ca, la rândul lui, să constituie o platformă 
de expresie, legătura și întoarcerea feței tale spre lume. Pictura este 
un drum - pe lângă simbolurile fundamentale, geometrice, de care 
vorbeam, mai există un lucru pe care, pe măsură ce a trecut vremea, 
l-am căutat – un drum al Luminii. Lumina face legătura între simboluri, 
între partea care a rămas la noi, cu partea de dincolo. Lumina leagă 
Dumnezeul din noi, cu Dumnezeu Unul. Există o cărare a Luminii care 
leagă părțile între ele. Cum există un chip al Mântuitorului în pictură ca 
imagine, un chip al Maicii Domnului, tot așa există un chip al Luminii 
pe care îl găsești în mozaicurile bizantine. Există acolo o gramatică a 
Luminii. Suprafețele făcute din pietre, mii de suprafețe care au diverse 
unghiuri și înclinații ce fac din lumina peretelui pe care sunt așezate 
tot atâtea oglinzi ce reverberează și pun lumina într-o stare oscilatorie: 
ea începe să pulseze, să vibreze și această lumină vibratilă anulează, 
de fapt, devine transparentă, face ca de pe suprafața plană să treacă 
în tine, în sufletul, în interioritatea ta și atunci vezi în tine cu pleoapele 

Lumina care ne leagă de Unul
convorbire cu pictorul Silviu Oravitzan

închise. Lumina devine astfel lucrătoare, ziditoare în tine, toate umorile 
tale de care vorbeam cad în pământ și tu devii cutie de rezonanță și 
faci una între obiect și subiect; dincolo de peretele respectiv și lumina 
aceasta - chenotică se cheamă (din gr. kenosis, „golire”. Consecință a 
unirii ipostatice, constând în lipsirea sau „golirea” lui Hristos de slava 
avută înainte de întrupare și asumarea firii omenești sau coborârea la 
starea de om, ferit însă de păcat, n. ns., m.p.) - a obiectului respectiv 
face pandant cu Lumina din tine, se creează un arc între tine și lumea de 
dincolo. Asta este privirea iconică și Lumina-mesager care însuflețește 
obiectele. Asta este pictura, după mine. Pictura înseamnă acest coridor 
de lumină în care culorile - și am putea vorbi mult despre teoria culorilor, 
dar asta e lumina fizică a culorilor, a organismului și a ochiului ca aparat, 
dar fără îndumnezeire, fără suflet. Sufletul face ca roșul să aibă tot 
timpul dorul complementarei, a verdelui care e complementara roșului, 
sau a galbenului pentru violet, care creează Unul, unitatea în Lumină. În 
felul acesta, coridorul de aur al luminii bizantine este viață, de fapt.

Mihai  Posada: Peretele acesta, mozaicul bizantin, înțeleg acum că ar 
fi un vitraliu care se vede numai cu sufletul.

Silviu Oravitzan: Lumina asta a Occidentului și care trece prin vitralii, 
lumina care se divide în catedrale, vine din afară înspre tine, iar la mozaic 
este invers: există aici anularea extraordinară a datelor, a culorilor toate într-o 
singură culoare, într-o singură unitate, o singură flamă, care este drumul 
acesta îngust prima dată, dar care poate să cuprindă Lumina divină, Lumina 
dintâi. Este găsirea răspunsului la întrebarea de unde venim, încotro ne 
îndreptăm și care ar fi motivația, adică șansa de a ne restaura din nou dintr-un 
„blestem” prin care am fost alungați și restaurarea noastră în Lumina dintâi.

Mihai  Posada: Nu am greșit, așadar, spunând că, pentru Silviu Oravi-
tzan, pictura este trăită ca o religie.

Silviu Oravitzan: Da, în sensul că simbolul, prin caracteristicile lui, e 
soteriologic, vindecă. Este o religie în sensul că este o legătură între aici, 
acum și imediat, între o stare de orizontalitate pe acest Pământ și dorul 
pe care îl ai în tine înspre înalt, înspre Cer, înspre Unul. Este religia, în sens 
de religare (din lat. re legare, n. ns., m.p.), care înseamnă a lega, a ne lega. 
Este răspunsul, de fapt, la întrebarea: - Ce este viața de aici și ce se întâmplă 
după moarte? L-a căutat omul atâtea și atâtea mii de ani, în toate religiile, 
pentru că viața nu se termină cu moartea. Eu așa trăiesc în pictură și cred 
că asta mă mântuie. Cum spune și în același timp se întreabă, foarte 
frumos, poetul Daniel Turcea: „știu, voi muri/ dar câtă splendoare”!

Vasile Alecsandri - Poetul Gintei Latine
• 14 iunie 1818 - 22 august 1890 •

La începutul anului 1878, 
Société pour l’Études des 

Langues Romanes din Franţa 
publica în Revue des langues 

romanes organizarea, la 
Montpellier, a concursului 

mişcării felibriene a 
poeţilor provensali, care 

scriau în dialectul occitan, 
întru păstrarea acestuia 

şi reînvierea literaturii 
provensale. Este vorba de 
mişcarea Le Félibrige, ce 

preluase vechile tradiţii medievale, cu Les jeux floraux şi 
Les Cours d’amour, create de celebra Clémence Isauré, 

la 1490, reluate, ulterior, la 21 mai 1854, dar definitiv 
constituite, la 21 mai 1876, la Avignon, de Fr. Mistral şi 

discipolii săi, sărbătorire ce continuă şi în prezent.

Concursul avea mai multe secţiuni (filologie, proză, 
poezie) pe tema Cântecul latinului, cu care prilej se acorda 
Marele Premiu, datorat lui Quintana y Combis, deputat 
în Cortesuri, constând într-o cupă simbolică de argint, 
celei mai bune poezii. Vasile Alecsandri a aflat din presă 
despre acest concurs, hotărându-se să participe cu scopul 
de a prezenta o probă de limbă poetică 
română, ca dovadă de limbă neolatină, şi 
mai puţin râvnind la premiu. Baronul Ch. 
De Tourtoulon, preşedintele manifestării, 
l-a invitat personal, la 3 mai 1878. Poetul 
a răspuns negativ printr-o telegramă 
expediată de fratele său Iancu. Totuşi, 
după cum va relata în memoriile sale 
Marie G. Bogdan (Autrefois et aujour-
d’hui 1920-1923, 1929, p. 84), fiica 
poetului, acesta s-a răzgândit cu cinci 
zile înainte de termenul de predare a 
manuscrisului (15 mai) şi cu douăzeci de 
minute înaintea plecării trenului din gara 
Mirceşti, expediind Cântecul gintei latine, 
sub motoul Apa trece, pietrele rămân, lui 
Mihai Obedenaru-Gheorghiade, agen-
tul diplomatic al României în capitala Franţei, care l-a 
predat personal organizatorilor. În numele lor, Alphonse 
Roque-Perrier, secretarul comitetului, i-a trimis, la 19 mai 
1878, următoarea telegramă: „Jury composé de Mistral, 
Tourtoulon, Quintana, Obedenaru et Ascoli vous decerne 
le prix du chant latin. Vous attendons.” (,,Juriul compus 
din Mistral, Tourtoulon, Quintana, Obedenaru şi Ascoli 
v-a decernat în unanimitate premiul cântecului latin. 
Vă aşteptăm”). Trei zile mai târziu, Albert de Quintana y 
Combis, fondatorul şi preşedintele grupării felibriene, i-a 
expediat şi el o telegramă entuziastă: „Recevez avec mes 
félicitations cordiales les voeux que nous formons pour la 
Roumanie. Vous qui étes un grande poète, veuillez être l’écho 
des sympathies des poètes latins réunis à Montpellier.” 
(„Primiţi, împreună cu felicitările mele cordiale, urările pe 
care le facem României. Dumneavoastră, care sunteţi un 
mare poet, binevoiţi să fiţi ecoul poeţilor latini reuniţi la 
Montpellier.” Cântecul gintei latine a fost tradus în limbile 
franceză şi italiană şi pus pe note de compozitorul Filippo 
Marchetti, chiar în timpul concursului.

Vestea s-a răspândit în întreaga lume, premierea fiind 
interpretată ca un omagiu adus poporului român care, 
deşi departe de Roma, şi-a păstrat, timp de două milenii, 
identitatea şi tradiţiile latine, iar în 1878 dobândise victoria 
independenţei în războiul turco-ruso-român.

Poetul i-a răspuns lui Quintana, mulţumindu-i cu 
amabilitate: „Îndreptându-şi preţioasa simpatie asupra 
ţării mele, Societatea limbilor romane mi-a făcut şi mai 
scumpă pronunţarea sa în favoarea mea. Binevoiţi a fi 
interpretul aceloraşi sentimente pe lângă confraţii latini şi 
personal să primiţi sincerele mele mulţumiri.” Totodată, i-a 
adresat lui Fréderic Mistral, bardul provensal, o scrisoare 
plină de recunoştinţă. De-abia în 1882, Vasile Alecsandri 
îi va cunoaşte personal, cu ocazia următorului concurs 
ţinut din patru în patru ani, fiind primit ca un oaspete de 
vază. Vizita s-a sedimentat în amintirea localnicilor, Elena 
Văcărescu subliniind acest fapt cinci decenii mai târziu, 
în 1927: „Pretutindeni la Avignon, la Toulon, la Marsilia, 
numele bardului de la Mirceşti m-a întâmpinat ca semn 
de bună venire…” Ceea ce trebuie adăugat este faptul că, 
la concursul din 1878, au mai participat cu poezii alţi doi 
români, o persoană din Târgu-Mureş, rămasă anonimă, şi 
dr. Romulus Scriban, din Galaţi, care, de asemenea, nu a 
fost identificat de istoria literară.

Opere de artă din domeniul public:
statui – Vasile Alecsandri – busturi
Unul dintre ctitorii patrimoniului spiritualităţii moderne 

române, deopotrivă scriitor şi om politic distinct, Vasile 
Alecsandri, constituie pe drept cuvânt o mândrie naţională, 
rămânând „acel rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice” (M. 
Eminescu). S-a întors în ţară de la Paris, unde era  Ministrul 
Regatului România, din 1885, şi în noaptea de 22/23 
august 1890, la Mirceşti-Iaşi, trece pragul celor veşnice, 
răpus de cancer la ficat şi plămâni. O săptămână mai târziu, 
Consiliul Local Iaşi este de acord in corpore cu propunerea 

primarului fostei capitale a Moldovei, Vasile Pogor, de a i se 
ridica o statuie în semn de preţuire obştească. Auzind trista 
veste, sculptorul Ioan Georgescu a executat în marmură 
un bust marelui poet, către finele anului 1890, în prezent 
expus la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti.

Pe atunci, în Iaşi, existau în for public două statui - una 
din marmură a marelui om de cultură Gheorghe Asachi, 
realizată de Ioan Georgescu şi dezvelită în 1887 -, iar alta, 
a învăţatului cărturar Miron Costin, turnată în bronz, 
realizată de Wladimir C. Hegel, cei doi sculptori fiind, pe 
rând, profesori ai genialului Constantin Brâncuşi la Şcoala 
de Arte Frumoase din Bucureşti; aceasta din urmă a fost 
dezvelită în 1888. 

După zece ani, Vasile Pogor l-a antamat pe Wladimir 
C. Hegel pentru realizarea sculpturii în bronz a lui Vasile 
Alecsandri, înmânându-i suma de 30.000 lei, din care 
25.725 lei proveneau din subscripţii publice. Inaugurarea 
statuii s-a făcut festiv, la 15 octombrie 1906, amplasată 
fiind în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, al cărui co-director 
a fost, în anul 1840, împreună cu Mihail Kogălniceanu şi 
Costache Negruzzi, iar, pe scena căruia, i-au fost puse în 
premieră majoritatea pieselor sale, în prezent, purtându-i 
numele. Cu această ocazie sărbătorească, doi poeţi - 
Matilda Culger-Poni şi Mihai Codreanu - au omagiat în 
versuri evenimentul:

Matilda Cugler-Poni

 La statuia lui Alecsandri
 

Mă uit şi bronzul rece îmi pare că învie. 
Alecsandri priveşte cu ochiul visător
Şi cu un zâmbet tainic, mulţimea-n veselie
Ce vine să-l aclame. - O, mare-nvingător!

Învingător al morţii! - Căci chipul tău trăieşte,
Poete făr’de seamăn, slăvit de mic şi mare.
Tu ce-ai iubit poporul, poporul te iubeşte
Şi-n inima caldă, păstrează a ta cântare.

În ore fericite, în zilele de jale,
Precum lângă părinte copiii se adună
Astfel venim la tine, cântând doinele tale,
Precum a noastre mâni cu lauri te-ncunună.

Mihai Codreanu

 Statuia lui Alecsandri

 E viu în bronz. Pe fruntea lui senină
 Ard razele superbei sale glorii,
 Pe când răsar încet cu-ncetul zorii
 Şi umplu primăvara de lumină.

 Atunci, cu inima de-avânturi plină,
 Măreţul bard privindu-şi cântătorii
 Din ţara lui de-acum îl prind fiorii
 Şi fruntea pentr-o clipă şi-o-nclină.

 Apoi, se reculege. Piedestalul
 Îl simte parcă tremurând metalul
 Şi-Alecsandri, în auroră cântă…

 În glasu-i, peste veacuri înainte,
 Înalţă-n cer cu pietate sfântă
 Eternii lauri ai latinei ginte.

Ani de zile, alte statui dedicate marelui scriitor 
nu au fost ridicate. Însă, în ultimele decenii, una se 
află în faţa Bibliotecii Naţionale din Chişinău, opera 
sculptorului Ion Zderciuc, turnată în bronz şi dezvelită 
festiv, în anul 1997, iar alta, de asemenea din bronz (5 
tone greutate, 4,20 m. înălţime), realizată de Cornel 
Mircea Spătaru, inaugurată la 24 ianuarie 2003, a 
fost amplasată în faţa Casei de Cultură care îi poartă 
numele din Bacău. 

În toţi aceşti aproape 130 de ani de la trecerea lui 
Vasile Alecsandri în eternitate, au mai fost realizate 
busturi de for public în Bucureşti, Iaşi, Chişinău, 
Bălţi, Roman, Săbăoani, dispuse în grupuri -  numite 
Rotonde ale Scriitorilor, împreună cu alţi scriitori, fie 
singur, în faţa unei instituţii, cum ar fi Casa Memorială 
din Mirceşti-Iaşi, fostul său conac. 

Nici pictorii nu au rămas mai prejos, imortalizându-i 
chipul în diverse etape ale vieţii, cum sunt portretele 
ieşite de sub penelul lui Mişu Popp, Carol Popp de 
Szatmari, Theodor Aman ş.a. Fotografii le-au luat 
urma în timpul vieţii petrecute în ţară ori în Europa. De 
asemenea, numismaţii, filateliştii, autorii de cartoline.

În vreme ce Casa Memorială din Mirceşti şi mau-
soleul ridicate de Academia Română sunt în circuitul 
muzeal public, fiind întreţinute, în Bacău, casa 
părintească în care s-a născut marele român are 
statutul de ruină! Şi nu de azi-de-ieri…

Şi când te gândeşti că prima imagine sculpturală de 
for public a fost bustul lui Vasile Alecsandri, comandat 
de un primar al Bacăului, iubitor de cultură, dezvelit 
în 1897, realizat de Wladimir C. Hegel, având pe toate 
laturile soclului inscripţii.

Mircea 
COLOȘENCO
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Scrisul echivalează cu 

punerea în act/operă, e un 
act asumat, responsabil. 

În cazul Teodorei Coman, 
scrisul dobândește atributele 

civismului. Implicarea în 
viața Cetății, a polis-ului îi 

legitimează predispoziția 
de a scrie. Prin scris, ea 

îndrăznește, îşi este sieşi de 
folos. Schimbarea de ton, 

de optică și de tactică este 
vizibilă, dacă e să facem o 
comparație între Cârtița 

de mansardă și foloase 
necuvenite. 

Prin volumul de față ce adună între paginile sale o 
poezie a refuzului (alinierii, uniformizării), Teodora 
Coman iese simbolic la lumină, abandonează 
„subterana”, își reglează relația cu propriii demoni.

foloase necuvenite nu o situează pe Teodora 
Coman în afara legii,  ba dimpotrivă, dacă ar exista 
un cod „penal” al poeziei, ea ar fi exonerată de orice 
acuzație sau „vină” po(i)etică. În termeni juridici, 
obținerea/primirea de foloase necuvenite ține de actul 
reprobabil (ce atrage oprobriul), de a-ți însuși lucruri 
care nu îți aparțin. Scrisul poetei, decantat după criteriul 
meritocraţiei, are ca fundament eticismul, onestitatea 
cu sinele și cu „celălalt”. Pentru ea, singurul folos al 
foloaselor necuvenite se consumă în interiorul 
actului eliberator, în nepervertirea factorului numit 
conştiinţă, al nesupunerii la canon. „Minimalismul” 
căruia îi aparține e obținut cu „maximum” de efect.  

„Domesticitatea” aduce „bietul etern feminin” - 113, 
materializat în postura de gospodină, de femeie cu 
drepturi doar pe hârtie. Binele de „acasă” e bine atâta 
timp cât nu claustrează, cât nu devine discriminator, 
cât continuă să confere sentimentul apartenenței la, cât 
postulează dreptul și egalitatea la șansă, cât garantează 
dreptul la a fi. Acasă își are rostul coagulant câtă vreme 
e construit după chipul și asemănarea celui/celei care 
îl „locuiește” (fără a fi „înlocuit”). E un „acasă” al lipsei 
[închistărilor, blazării, cufundării în zona de confort, 
autoizolării, parte din proverbiala „cultură a delăsării” 
(7)], un acasă care nu impune hotar în chestiunea 
luării de atitudine. 

De la săparea „tunelului” (vital pentru supraviețuire), 
Teodora Coman iese pe „șantier: „un portret de calitate 
înfățișează omul exact așa cum este: mereu pe șantier, 
mereu în tranșee.” (ibidem). E jocul cu aparența și 
esența, cu suprafața și profunzimea, cu licitul și ilicitul: 
„părem oameni mișto la a doua vedere.” (ibidem). 
Sensurile fine ale poemelor, peste care nu este indicat 
să se treacă cu vederea, își conțin doza de (auto)
ironie subtilă. Că este vorba de sine sau de „celălalt”, 
foloase necuvenite au un profund caracter militant 
-angajant. Deseori, asocierile surprinzătoare de 
cuvinte iau cititorul pe nepregătite, de unde miza pe 
efectul-(sur)priză. Poemele Teodorei Coman sunt 
scrise într-un ton sentențios, versurile cad asemenea 
ghilotinelor. Sentențiozitatea conținută este una la 
derută, sensul inițial fiind repede deturnat, chiar în 
interiorul aceleași fraze. Poemele Teodorei nu sunt 
făcute să placă, să atragă foloase (estetice) necuvenite, 
ci sunt după modelul vieții ca „act reflex” (7). Stilul e 
frust, „chirurgical”, fără menajamente. Teama poetei 
de blazare, teama ca iubirea crescândă să nu ducă 
la implozie dermică sau, după caz, la infatuare, la 
nemaiîncăputul în pielea propriei vieți-„înveliș”, o 
determină să fie „transparentă” (într-o lume opacă). 

foloase necuvenite sancționează impostura, 
frauda, mecanicismul trăirii. Vremurile sunt ale 
implicării și mai puțin (sau deloc) ale oglindirii 
narcisice sau ale glorificării „Evei”. Rolul poeziei 
actuale este să fie la „înălțime”, pe metereze, prezentă, 
combativă, autentică, de-lirică, imprevizibilă, să 
respingă elaboratul, dinainte făcutul, să evite situarea 
sub zodia neproductivă a cedării și a constrângerii și 
să atenueze din vocația risipirii. Poemele conținute de 
foloase necuvenite au valoare de manifest, fie că 
sunt destinate uzului intern (eului poetei), fie extern 
(trezirea din amorțire, mobilizarea „celuilalt”), sunt 
radiografii ale coeficientului de țară, subtil îmbibate 
cu ironie, în care libertatea apare sub forma unui 
prizonierat al domesticului confortabil.

Teodora Coman nu are niciun moment intenția să 
se comporte asemenea profesorului de la catedră, 
nu plănuiește să joace rolul pedagogului (de școală 
nouă) sau să „predea” (lecții sterile, după „curricule” 
învechite). Există situații în poemele sale când se 
supune oprobriului, se scoate singură la tablă și se 
autoexaminează-evaluează, foloase necuvenite, 
operând la nivel de principii. Cele ce se cer 
sancționate/corijate sunt deficitul de metodă, eroarea 
de comunicare, refuzul învățării conjugării corecte 
a verbului „a fi”, „trocul” moral și social, acceptarea 
tacită, atrofierea simțului civic, desolidarizarea în 
chestiunea cauzei comune, complacerea, fatalismul, 
duplicitatea, falsul progres.

Transferând în zona poeticului termeni din domeniul 
bancar, al eticii financiar-contabile, Teodora Coman 
sancționează privitul de la mantinelă și deopotrivă pe 
impasibilii „privitori ca la teatru” (inclusiv la dezastrul 
propriilor vieți), păstrarea unei suspecte corectitudini 
și neproductive distanțe regulamentare și a „criteriului 
de confidențialitate” (ibidem) taman atunci când nu 
este cazul, când situația reclamă contrariul, tradus prin 
prezența activă. La Teodora Coman, existenţa trucată 
intră în categoria foloase necuvenite, în categoria 
„foloaselor” care atrag după ele „ponoasele”. Trăitul 

larvar, gelatinos, în subterană, la cheremul „celuilalt”, 
poate fi împiedicat prin intervenția conştiinţei care face 
diferenţa. Falsul ton dubitativ, disocierea de sceptici și 
de cei care percep emanciparea femeii ca pe-un pericol 
iminent (în colimator e luată și dogma) se produc 
prin preluarea vocii acestora, în scopul dezarmării 
emitenților cu propriile lor arme și expunerii la ridicol 
a mentalităților învechite pe care le conțin.

Poemele despre legitimare şi nelegitimare au un 
iz recapitulativ, de fixare (a cunoștințelor), ca și când 
poeta și-ar vorbi sieși, ordonându-și, clarificându-și, 
verificându-și (ipo)teze. Ceea ce rezultă e un îndemn la 
trăitul în prezent, conform cu..., având îndreptățirea 
să... E, în fapt, situarea în adevăr. La Teodora Coman 
și dragostea (exacerbată, egoistă, lipsită de sentiment, 
neofertantă și neveghetoare, de tip spectacol-ieșire în 
decor, pretins model (familial) de urmat, ipocrită, care 
seamănă vid interior în locul coagulării, incapabilă, 
în esență, să mai aprop(r)ie, care „dormitează pe 
prag”-12) are potenţial de fraudă, în momentul în 
care e supralicitată, când răzuiește luciditatea, când 
se construiește pe binomul dominat-dominant. 
foloasele necuvenite nu încurajează surogatul 
existențial, ci îl sancționează exemplar. Poemele 
Teodorei vizează dezîmprejmuirea, despresurarea de 
tot ce înseamnă hotar, gard, zid, barieră, captivitate, 
matrice (stilistică). Nici supralicitarea afectelor, nici 
tehnicizarea lor, ci, pe undeva, calea de mijloc, e un 
alt mesaj pregnant al poemelor Teodorei Coman, 
poeme care baleiază atât lumea reală, cât și pe cea 
virtuală, în speță rețelele de socializare, semn că 
nu mai suntem capabili să deschidem ferestre către 

noi, către aer și lumină, ci doar ferestre Windows,  
link-uri și messenger-ul (în fapt, falsul mesager). 
E vizată confesiunea prin intermediar (alta decât 
cea de tip spovedanie, amprentată de ipocrizie și de 
fals, în consecință, folos necuvenit), confesionalul 
absent, prezența care funcționează ca absență (și 
invers), istoriile mărunte, învecinarea de tip on line 
și bombardamentul informațional opus secretomaniei 
și tot mai deselor „scurgeri de informații” (17) (folos 
necuvenit), convorbirea nesinonimă cu comunicarea, 
desubstanţializarea ideii de mesaj, repunerea pe 
trepte noi a raporturilor dintre emițător și receptor etc. 

Excesul de domesticitate atrofiază simţul civic, la 
fel și irosirea în insignifiant, abaterea de la problemele 
grave (re)curente, cantonarea în metehne și postúri 
neconforme cu vremurile în care trăim (antimodelul 
gospodinei docile, cu șorțul pătat, obedientă, habotnică 
și servilă ce-și acceptă cu seninătate inferioritatea, obiect 
al plăcerii, „bun” de cosum (femeia ca „folos” necuvenit 
în cazul bărbatului misogin), a femeii la cratiță, 
invadate de accese materne, dar lipsită de drept de veto 
în familie, depersonalizată și cu o identitate ștearsă).

În ton cu tehnicismul actual care face victime (inclusiv 
colaterale), nu mai e la modă „zburătorul” rădulescian, 
ci hacker-ul, infractorul cibernetic, seducătorul 
dindărătul biților și pixelilor, Casanova-certitudine 
virtuală, hoțul de identitate și de informație, un alt 
beneficiar de foloase necuvenite.

Teodora Coman este „un martor ocular” (24) 
la „accidentele” (uneori în lanț) care se produc în 
România zilelor noastre. Cuvintele sale de tip vehicul 
(„taxi”) au o mare capacitate de dispersie, o mare 
arie de „acoperire”. „Dizidența” prefigurată implică 
evaziunea dincolo de sensurile și înțelesurile prime.

„Confiscarea” lui Dumnezeu (și folosirea Lui abuzivă, 
ca mijloc de intimidare și de propagandă) de către 
Biserică, alături de manipularea prin religie, este, în 

opinia Teodorei Coman, un alt tip de folos necuvenit, 
de astă dată însușit de instituția respectivă. Ținta 
nemulțumirilor ei devin lipsa de smerenie, mesajul 
perimat, cumulul nejustificat de averi, fariseismul, 
lipsa de transparență, politizarea clerului etc.

Dozarea ispitei egolatre, a numelui adunat pe-o carte 
ține, în cazul Teodorei de o decență a reprezentării (în 
sensul neeclipsării „celuilalt”). foloasele necuvenite 
nu au pretenția de etalon, de adevăruri ultime 
(imuabile), de lecție de morală sau de ora de dirigenție. 
Discurs democratic, libertate de a (se) spune, foloase 
necuvenite nu se erijează în prelegeri eticiste, ci sunt 
îndemn la revalorizarea sinelui, la „pichetarea” și la 
supravegherea vigilentă a derapajelor de la felul cum 
dăm socoteală sinelui sau propriei conștiințe. 

Structural, foloase necuvenite adună între 
paginile sale poeme ale revoltei, poeme-bombardări, 
poeme-manevre de resuscitare, poeme de prim-
ajutor, poeme-sirenă, poeme-„intervenţii de mare/
fineţe” (24), de unde și stilul tăios, incizii în carne 
macră ce nu lasă loc efuziunilor sentimentale, semn că 
nu mai e timp pentru și nici loc de festivisme, zugrăveli, 
hibernări, cadouri frumos ambalate, lâncezire în 
confort, mese festive sau, după cum spune poeta, jena 
de a ne pronunța propriul nume. Realitatea e una 
crudă, presiunea e resimțită la cote înalte. 

Din poemele Teodorei Coman ne privește un soi 
de Big Brother (obsesia camerelor de supraveghere 
și a microfoanelor), însă oximoronic prin excelență, 
„adaptat” noilor cerințe în materie de tehnică IT, de 
unde și schimbarea raportului „clasic” dintre privitor 
și privit, în care spionajul devine un soi de „pionaj”.

Prin poemele sale, cea care vorbește limba 
„adevărurilor descoperite prin dezamăgiri” (47), se 
prezintă cititorului prin rezistenţa scăzută la abandon 
şi la compromis. Luate în colimator sunt falsul și uzul de 
fals, impostura, complicitatea la fraudă și autofraudarea 
conștiinței, permisivitatea față de actul reprobabil, 
toleranța la injustiție, onestitatea ca „materie” de 
studiu opțională, libertatea ca folos necuvenit 
etc. Sintetic,  foloasele transformate în ponoase.

Protestul poetei nu se consumă cu ură, părtinire 
sau înverșunare, nu e un spectacol al hűbris-ului sau 
al umorilor viscerale, ci libertate de manifestare. În 
cazul Teodorei, protestul, exercițiu democratic, poate 
fi interpretat ca folos cuvenit. De cealaltă parte a 
„baricadei” sunt beneficiarii de (fol)oase necuvenite: 
generalii după război, oportuniștii, chibiții, ocupanții de 
fotolii călduțe, duplicitarii, cultivatorii de ambiguitate, 
cei lipsiți de fair-play și cei care își schimbă atitudinea 
în funcție de cum bate vântul propriilor interese etc.  

Trăitul camuflat sau în subterană (vezi Cârtița 
de mansardă), existența larvară („o existență fără 
pretenții”-108), în off sunt înlocuite în foloase 
necuvenite cu trăitul transparent, unde realitatea 
„reală”, trucată, săracă în eveniment (dar lacomă -105) 
devine la rându-i folos necuvenit. Noul „erou” al zilelor 
noastre e lașul, impostorul („impostori experți în artificii 
sau concesii”-63), ființa nevertebrată, insul gelatinos, 
cel care găsește oportun că locul femeii este în bucătărie.

Scrisul Teodorei Coman e încărcat de civism, dar 
și de conștientizarea faptului că, acolo unde există 
determinare, lucrurile pot avea o turnură favorabilă. 
Ea e poeta lucidă care vede lucrurile așa cum sunt, „nu 
cum și-ar dori alții să fie.” (72) Versurile sale, parte 
din poeme smart, au pe-alocuri valoare de rostiri 
sentențioase, dar și spectacol al metaforelor.

Teodora Coman, în Cârtița de mansardă și 
foloase necuvenite încearcă să inoculeze ideea unui 
mesaj glacial, forțat impersonalizat („mimoza sunt 
eu” - 108), faptă pentru care își cântărește și alege cu 
grijă cuvintele („arta se consumă/economic, ca lumina 
de acasă” -111), plasând-o într-o vădită contradicție 
cu sinele, de vreme ce practică un „scris fără rezerve” 
(105). Poemele Teodorei Coman transmit emoţii, în 
ciuda reprimării emoţiilor.

__________________________
teodora coman, foloase necuvenite,
Bistrița, Casa de Editură Max Blecher, 2017, 121 p.

Florin-Corneliu 
POPOVICI

Poeme-manevre de 
resuscitare, poeme smart: 

foloase necuvenite
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Abia după ce garnitura de 

tren părăsise micuţa gară 
de la Tâmna, o plecare cu 
nimic deosebită de celelalte, 
Sidonia trăise brusc revelaţia 
că se afla pe un drum fără 
întoarcere.

Şirul opririlor şi plecărilor îl pierduse de mult. La 
început le ţinuse o socoteală, se străduise să reţină 
impresii de ici, de colo, apoi acestea se învălmăşiseră, 
se adunaseră unele peste altele, îşi pierduseră orice 
noimă. Ostenise să tot privească vânzoleala oamenilor 
grăbiţi, aceiaşi pretutindeni, maldărele de bagaje, 
uniformele ceferiştilor, să asculte scrâşnetul frânelor, 
gâfâitul astmatic al locomotivelor, bufnetul vagoanelor, 
chinuite în manevre fără sfârşit, complicate, de 
neînţeles. De la o vreme se simţise învinsă de moleşeală 
şi renunţase să se mai ridice din cotlonul unde Matei îi 
încropise culcuşul. Când se iviseră frisoanele febrei, nu 
mai fusese preocupată de altceva decât să aibă lângă 
sine cana de lut cu apă proaspătă, în care să-şi poată 
muia din când în când buzele uscate de arşiţă. 

Îl vedea cu ochi tulburi pe Matei contemplând 
preocupat, stăruitor, peisajul care se derula prin 
deschizătura oblonului larg deschis al vagonului. Aşa 
crezuse la început. Îşi dăduse în cele din urmă seama 
că privirea lui imobilă ştergea, de fapt, impasibilă 
zarea, atenţia lui captivată fiind mai mult de un peisaj 
interior. Muşchii obrazului neras îi tresăreau în 
răstimpuri. Şuviţele de păr i se zburliseră în dreptul 
tâmplelor. Va încărunţi timpuriu, se gândise Sidonia. 
Şi taică-său încărunţise tot aşa, înainte de vreme. Când 
se căsătoriseră, el avusese deja destule fire albe în păr. 

La Tâmna ajunseseră cu o seară în urmă. Au fost 
garaţi pe o linie secundară, locomotiva lor fiind 
decuplată şi retrimisă grabnic îndărăt, la Filiaşi. Aici 
au petrecut cea mai liniştită noapte din ultimele zile, 
ea a putut să şi doarmă puţin, a adormit la auzul 
greierilor care îi aminteau de serile minunate de 
acasă, nefiresc de îndepărtate i se păreau acum acele 
seri! L-a visat pe bărbatul ei, Mihail, mult mai tânăr, 
aşa cum l-a cunoscut înainte de a se lua, în hainele lui 
cele mai bune, negre, cu papion, tot negru, sub gulerul 
cămăşii. „Dar unde te duci aşa gătit?” l-a întrebat ea 
mirată. „Apoi unde mă duc eu nu trebuie să-mi porţi 
de grijă, Sidonie, a răspuns el, în schimb grijă să ai de 
fiul nostru, de Matei, că primejdiile se adună în jurul 
lui, iar din partea mea nu poţi aştepta ajutor!” Ar mai fi 
vrut să spună ceva, dar s-a oprit, şi-a pus ceremonios pe 
cap pălăria cu borul larg, şi a plecat, lăsând-o singură 
şi nedumerită, căci ei la vârsta aceea, a primilor ani 
de după căsătorie, nu avuseseră copii, abia peste mai 
multă vreme de trai împreună, când aproape pierduse 
nădejdea că va mai putea rămâne însărcinată, li se 
născuse Matei. 

Visul a cutremurat-o, s-a trezit şi în lumina tulbure a 
zorilor a început să-şi privească fiul dormind, barba îi 
invadase obrazul, făcându-l să arate mai vârstnic. Şi-a 
oprit privirea asupra buzelor lui palide, asupra frunţii 
brăzdate de cute timpurii. 

„Totul e în zadar! şoptise aproape plângând, de ce aţi 
vrut să plecăm, de ce m-aţi urcat în trenul acesta care 
nu duce... nicăieri!”

Apoi şi-a înghiţit lacrimile şi nodul din gât, o încleşta 

abia lăsând-o să respire, a tras de sub sine pătura, s-a 
ridicat şovăind şi l-a acoperit uşor, ca altădată, când 
adormea după o noapte de învăţătură pe mica sofa 
din camera lui. Tot ca atunci, a schiţat deasupra sa, cu 
degetele strânse, o cruce largă, menită să-l ocrotească 
de rău, căci, bănuia asta, el de mult nu-şi mai rostea 
seara rugăciunea. Era superstiţioasă, credea în vise, 
căuta mereu să le afle tâlcul, dacă Mihail s-a făcut că 
pleacă, îşi spunea, după ce a revenit la loc, în ungherul 
ei, înseamnă că, de fapt, el vine, îi urmează, obişnuia 
să tălmăcească visul în acest fel, ceea ce se petrecea în 
vis trebuia să se petreacă tocmai invers în realitate. 

Îşi reamintise momentul despărţirii de Mihail, 
porniseră cu noaptea în cap, după ce, cu o seară 
înainte, încărcaseră tot calabalâcul în cele două căruţe 
ale lor. Era senin, Calea Robilor atârna pe bolta cerului 
şi roua ce se risipea din văzduh, poleindu-i obrajii, 
parcă de acolo, din caierul acela albicios, se pogora în 
valuri reci. Stătea pe capra căruţei lângă el, umăr la 
umăr, îl simţea puternic alături, ori de câte ori ea se 
clătina din pricina hurducăturilor pe drumul de piatră. 
Matei se afla în căruţa din faţă cu Nazarie, argatul lor 
cel mai de treabă din câţi avuseseră, îi vedea din când 
în când ţigara licărind în întuneric. Mihail mâna caii 
posomorât, fără să rostească altceva decât îndemnuri 
animalelor, dacă i se părea că nu ţin pasul cu cele 
dinainte. Din depărtare se auzeau, foarte vag, aduse 
pe aripi de vânt, zgomotele frontului. 

Nu erau singurii care plecau, deja cu o zi înainte pe 
drumul către Foleni destule căruţe se zăriseră trecând. 
Matei le privise lung, peste ulucile gardului. „Uite-i 
cum se duc, îi spusese el, reacţia atavică a refugiului. 
Neam năpăstuit, numai din băjenie în băjenie a dus-
o...”O unitate militară, apărută de nu se ştie unde, 
aflată evident în retragere, încinsese spaima multora 
care mai stăteau în cumpănă. 

Au hotărât să pornească noaptea. Mihail aranjase să 
fie primiţi într-un vagon de marfă la Foleni, mâine-zi, 
devreme, urma să mai plece o garnitură spre interior. 
Nu, doar ea şi Matei vor merge cu trenul, hotărâse, el 
trebuia să mai rămână o zi-două, ce nu puteau lua cu 
dânşii se cuvenea să fie pus la adăpost, mai ales la vite 
se gândea, voia să le treacă peste râu cu podul plutitor 
şi să le trimită în locuri ferite. 

„Dar de ce nu ne-am băjeni şi noi către munte? 
prinsese ea din zbor ideea, de ce să mai batem atâta 
cale până în celălalt capăt de ţară?”

Mihail o privise ironic. „Poftim, îi aruncase vorbă lui 
Matei, minte de femeie! Ştie ea în ce ape ne scăldăm 
astăzi? Fă-o şi tu să priceapă, doar am discutat îndeajuns 
împreună aceste treburi.” Dar Matei tăcuse, căutând 
stânjenit într-o parte. Atunci, Mihail continuase pe un 
ton îmblânzit: „Uite ce e, Sidonie dragă, parcă ţi-am 
mai spus că munţii aceia vor fi cel mai cumplit loc de 
înfruntare între puterile aflate astăzi în luptă. Lucrurile 
se întrezăresc a fi altfel decât în războiul trecut. Şi 
atunci a fost ce-a fost, o cunoaştem prea bine, dar pe 
vremea aceea neamţul vâna pielea noastră, acum însă, 
vezi tu, şi-o păzește pe a lui. Dacă scapă munţii ăștia 
din mână, atunci e terminat. Şi se mai vorbeşte că ar 
fi gata să folosească pentru a se apăra nu ştiu ce arme 
secrete, vai de amarul nostru!... Hotărât lucru, n-avem 
ce căuta în iadul care se anunţă acolo. De aceea veţi 
pleca la O., aşa cum am hotărât!” 

Rămăsese în cumpănă. Doar asta să fi fost? Nu-l 
ducea mintea cu mult mai departe? Ş-apoi merita să 

poarte tot calabalâcul acela, pe care îl pregătiseră în 
grabă, cu dânşii? Asta numai dacă  şansa de a reveni 
la locul lor, la casa şi pământul lor, era cu desăvârşire 
compromisă. Oare ce mai ştia Mihail şi nu voia să-i 
spună?

Totul era aranjat, o liniştise bărbatul, nelăsând-o 
să-şi continue gândul, vor călători nestânjeniţi până la 
destinaţie, Grigorie, fratele lui, îi va aştepta, ştiind de 
venirea lor, dacă nu cumva o să le iasă în întâmpinare 
la Turnu. De altfel Grigorie, continuase Mihail, 
împrumutând un ton vesel, şef de gară la O., avea un mic 
apartament chiar în clădirea acesteia şi îi putea găzdui 
fără dificultate fie acolo, fie în casa tocmai cumpărată 
de el şi nevastă-sa în apropiere. În privinţa sa, nu 
trebuia să-şi facă probleme, îi va urma numaidecât ce 
treburile se vor aranja, să poarte doar grija lucrurilor 
acelora pe care le cărau cu dânşii, aceasta să fie toată 
preocuparea ei. Hm! Iată ce ocupaţie îi găsise el, își 
spusese, ca unui copil prost, căruia trebuia să i se abată 
atenţia de la frământările oamenilor maturi. 

Din clipa plecării, Mihail redevenise tăcut, doar 
pentru cai mai avea câte o vorbă, îi prinsese cu mâna 
lui în şleauri, iar animalele parcă simţiseră că se 
întâmplă ceva neobişnuit, de plecări în puterea nopţii 
nu prea avuseseră parte, sforăiau neliniştite refuzând 
să primească zăbala. 

Pe măsură ce se apropiau de Foleni, locul lor de 
îmbarcare, fusese tot mai cuprinsă de negre presimţiri. 
În pofida zăbunului foarte călduros, o trecea fiorii din 
creştet până în tălpi. De când se căsătorise cu Mihail, 
convieţuiseră fără mari despărţiri, foarte rar dacă 
lipsise el de acasă mai mult de o săptămână, or ceea ce 
se întâmpla atunci întreaga ei fiinţă refuza să accepte. 
Trăise ca buimacă din clipa în care plecarea lor fusese 
defintiv hotărâtă, buimăceală din care se trezise, ca 
sub un duş rece, în timp ce răspundea semnului de 
despărţire al lui Mihail, rămas pe peronul gării din 
Foleni. Îl avea pe Matei alături, bineînţeles, dar de 
Matei fusese despărţită multă vreme, se şi obişnuise cu 
absenţele lui, plecat mai întâi pe la diferite licee, apoi 
la facultate pentru o bună perioadă, în străinătate, în 
cele din urmă, trimis cu o bursă pentru specializare 
pe timp de doi ani. Din nefericire, de un singur an 
de studii avusese parte acolo Matei, căci, scânteia 
războiului aprinzând întreg continentul, el găsise că 
este mai înţelept să revină în ţară, stabilindu-se la 
Bucureşti, în calitate de consilier juridic al unei firme 
străine. Făcuse mai târziu şi două sau trei luni de front, 
de unde se întorsese rănit la piciorul stâng. Rămăsese 
cu o uşoară infirmitate, îşi aducea aminte că o vreme 
fusese silit să se ajute la mers cu un baston din lemn 
de corn. Demobilizat, îşi reluase în capitală vechea 
îndeletnicire. De acolo tocmai fusese chemat în mare 
grabă de Mihail să-şi însoţească mama la O., unde 
aveau neamuri şi, deocamdată, puteau fi în siguranţă, 
după previzibila prăbuşire a frontului. Că îl avea pe 
Matei alături, ar fi fost în condiţii normale un motiv de 
mare satisfacţie, dar aceasta îi era acum mult diminuată 
de absenţa lui Mihail, care îi dădea o îngrozitoare 
stare de nelinişte. Numai alături de soţul ei se simţea 
ocrotită, în timp ce pe Matei se simţea încă datoare 
să-l ocrotească ea însăşi. Şi uite că Mihail îi apăruse 
în vis, reamintindu-i de această datorie, vorbindu-i, 
ca niciodată de primejdii ce ar da târcoale fiului lor!

„Mai stai o clipă, omule! îi strigase, întărâtată de 
zorul lui, adăugând după o nătângă presimţire: acuma, 
că ne-ai văzut plecaţi, nu ţi-a slăbit cumva hotărârea 
de a veni pe urmele noastre? Ce e cu straiele astea pe 
tine, omule? Unde te duci? Chiar de nimic nu vrei să-
mi dai socoteală pe lumea asta?”

Din vol. Bine ai venit, Moise!, în pregătire

(fragment)

Daniel  MARIAN

Nicoleta Crăete, artizana paradoxurilor

S-a lăsat mult așteptată această coborâre 
în văzul lumii, din turn, de prințesă 
neconvențională. Nu din frica de lume, ci 
intrigată fiind de atâtea muchii nejustificate 
ce pândesc în colțurile pe unde putea să 
fie rotund. Bănuiam eu pe undeva, după 
aburii sau norii ce erau prin preajmă, că 
ar fi vorba despre o descindere specială. 
Și trebuie procedat cu grijă, pentru că 
e „femeia cu trupul de ceară”, care 
nefiind, ar fi și culmea, Nicoleta Crăete, 
ci o  reproducere a ei la într-un exercițiu 
de recunoaștere prin lume, unde evident 
că se produc coliziuni cât poate cuprinde 
partea afișată a respectivei lumi. 

O încercare de ordonare a  firescului 
după alte ștanțe, provoacă primul dezas-
tru total, pe seama a ceea ce trebuia să 
fie un dineu la care peste flămânzeală 
sunt așezute eticheta, protocolul, bunele 

maniere. Când-colo, ce să vezi: pornit-a 
dezmățul canibal, de unde nu mai rămâne 
nimic nehalit, Nicoleta, de-acum când 
stau cu tine la masă, mai ales în „tablou”,  
e cu emoții! Uite și tu de ce: „se mănâncă 
după program/ în mod organizat civilizat 
neconversat/ primul îi mănâncă celui de-
al doilea/ ochiul stâng/  cel de-al doilea 
îi mănâncă celui de-al treilea/ ochiul 
drept/ cel de-al treilea următorului/ 
fața/ următorul următorului/ îi mănâncă 
răbdarea/ și tot așa/ în caz că nu i s-a 
mâncat ceva relevant/ ultimul îi mănâncă 
primului/ ceva irelevant”.

Este interesant de remarcat și unde 
anume se petrece chermeza, ospățul, 
orgia organică, sau ce-o fi mai potrivit 
prin raftul definițiilor: „pământul s-a 
curbat/ a semn de întrebare/ ca și cum 
părul i-ar fi întunecat/ pentru o clipă 
privirea/ sau ca și cum s-a aplecat/ să își 
lege ceva/ sau ca și cum/ din siguranță 
nu se naște nimic/ doar o ușă în negru/ 
arsă poate de-un piroman/ în alb/ dar 
în golul astfel creat/ cât de la un cuvânt 
până la alt cuvânt/ s-au așternut mese de 
sărbătoare” (cum să ucizi bucuria). E 
bine dacă nu-i pământul acesta, m-am 
mai liniștit, măcar el să scape nemâncat 
cu totul. Ai zice că odată afișat meniul și 

locația, povestea se poate pune în ramă ca 
fiind una valabilă de studiat mai departe 
până la următorul prăpăd. Ce să vezi, nici 
pomeneală, abia acum să te ții bine de 
tot, pentru că protagonista fenomenului 
nici măcar nu se recunoaște pe sine, 
punerea ei sub o identitate ar însemna 
ceva mai grav decât o punere sub acuzare 
pentru stâlcirea universului, ceea ce ar 
cam trebui: „nu sunt eu întinsă pe masa 
asta lungă și albă/ nu ies copaci din 
trupul meu/ din care să crească o pădure 
întreagă apoi/ în care să mă pierd/ nu 
i-am chemat eu pe toți acești oameni la 
masă/ și nu înțeleg/ eu nu am mai deschis 
ușa de zile întregi/ am acoperit toate 
oglinzile din casă cu mâna/ și mi-am lipit 
pe frunte o carte/ care să mă împiedice să 
cad” (eu nu sunt aici). 

Ai putea crede, din cele mai sus că în 
consecință, cine știe ce hotărât-apucată 
e Nicoleta Crăete, când de fapt e de o 
sensibilitate debarcată în emotivitate, 
chiar ieșită din comun. Să nu-i spuneți 
poetei să vorbească, că atunci e pregătită 
să-și tacă până și privirile, așa ca ariciul, 
când plouă cu prea multe privirile altora.  
Astfel, un sejur remarcabil într-o carte 
care mă miră că stă locului și nu umblă 
cu vedenirea pe la șuete de spirite de 

cărți, petrecut la cote apocaliptice cu 
o poetă care nu seamănă nici ea cu 
ea decât ea cu un mister, darmite cu 
altcineva. Luați spre citire!

________________________
Nicoleta Crăete - „femeia cu trupul 

de ceară”, Ed. Grinta, 2019
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În această nesfârșită tranziție (Mihai Cimpoi o nu-
mește trăsniţie), când valorile fundamentale se ocul-
tează ori se neagă de-a dreptul, Iordan Datcu, cititor 
avid și avizat, oferă repere sigure. Cartea Revelaţiile 
lecturii (Ed. Bibliotheca, 2016) e atent construită, de 
aceea cred că se deschide anume cu un comentariu la 
editorialele lui Tudor Cristea, aprobându-i, ca și mine, 
replica la denigratorii lui Eminescu: „Teama de Emi-
nescu e teama de seriozitate și de adevăr“.

Spune-mi ce citești ca să-ți spun cine ești, îl para-
frazez eu pe etnosoful anonim, pentru urechea etno-
logului Iordan Datcu. Ce alegi îți arată personalitatea; 
cunoști caracterul cuiva după ce alege să citească, ale-
gerea descoperindu-i propria biografie, propria cultu-
ră. E un dar înalt cititul, astăzi discreditat. „Cine mai 
citește?“, se aude la TV, în emisiuni de divertisment 
ieftin sau în cele cultivând voyeuristica. Asta când nu 
se recomandă lecturi ușurele sau când se încurajează 
tentațiile spre literatură-gunoi.

Comentariile lui Iordan Datcu, apărute majoritar în 
revista târgovișteană „Litere“, dar și în „Cultura“, aduc 
dovadă că ochiul lucid de editor (vreme de 31 de ani), 
privirea îndelung exersată discerne perfect valorile 
esențiale, temeinice. El însuși este autorul unui număr 
copleșitor de contribuții remarcabile: studii, mono-
grafii, dicționare, ediții - evenimente editoriale. Toate 
reprezintă, așa cum scrie Petru Ursache, pe coperta a 
patra, „instrumente de cercetare de primă necesitate 
în domeniu“. Se referea la domeniul etnologiei, primă 
disciplină pentru Iordan Datcu. Dar cercetătorul intră 
la fel de familiar, ca acasă, în spațiul literaturii culte 
(în 1973, a publicat Balade culte româneşti) și orale, 
în spațiul istoriei și al istoriei literare.

Comentează prompt Mitul Brâncoveanu. Studiu 
monografic şi corpus de texte (400 p.) de I. Oprișan 
(ed. Saeculum I.O., 2014), carte apărută la trei secole 
de la decapitarea voievodului martir. Scriind despre 
Eminescu în ediţii integrale (D. Vatamaniuc, Petru 
Creția), ne reamintește că, în ani vitregi, apăsători, 
amenințători, Perpessicius a fost pătimaș criticat în 
„Scânteia“ (1952) pentru că, în sumarul volumului 
Postume eminesciene, figurau Poveste şi Democraţie: 
„Perpessicius a fost obligat să-și facă autocritica în 
Secția de literatură a Academiei Române“. Trecuseră 
vremurile când putea vorbi (1929-1937; 1941-42) li-
ber, ca respectat cronicar literar la Radio.

Iordan Datcu trece „de la o carte la alta“, de la un 
autor la altul, fie el Vladimir Streinu, Șerban Ciocules-
cu, Anton Golopenția, Moses Gaster, Petre Pandrea, 
Lazăr Șăineanu, G.T. Kirileanu, Valer Butură, Con-
stantin Eretescu și alții, și alții.

Două consilii bune sunt, pentru etnolog, biografia și 
opera lui Ioan Hudiță , cu Jurnal politic, în 6 volume 
editate de acad. Dan Berindei și Petre V. Ștefănucă.

Ioan Hudiță a fost eliminat din învățământ în ’47 
și arestat în același an; a stat închis 8 ani și 9 luni la 
Văcărești și la Craiova; din 1950, la Sighet (în lotul 
demnitarilor, ca ministru al Agriculturii, între ’44-’45, 
și ca deputat, în ’46), de unde a ieșit abia în decembrie 
’56. Rearestat în toamna lui ’61, a fost cercetat până în 
iulie ’62. Fără proces.

Al doilea consiliu important, la care ar trebui să se 
gândească toți cei care afirmă că poporul român e ne-
demn și n-are caracter, îl oferă etnologul basarabean 
Petre V. Ștefănucă, mort la 12 iulie ’42, după tortură 
cruntă, în colonia de muncă din R.A. Tătară. Anchetat 
7 luni, scos dintr-o celulă și vârât în alta, suspectat de 
românofilie, antisemitism, fascism. Cel care i-a acu-
zat pe sovietici de deznaționalizarea Basarabiei n-a 
vrut să vorbească rusește cu judecătorii, spunându-le: 
„Da, dar dumneavoastră singuri ați creat o republică 

moldovenească, deci limba statului e limba noastră“. 
A plătit cu viața atașamentul la limba română. Moarte 
jertfitoare.

Iordan Datcu nu ocolește adevăruri insuportabile 
despre felul cum a acționat grobiana „elită“ conducă-
toare, în perioada proletcultistă, asupra autorilor „cu 
probleme“. Când scrie despre cartea Ilenei Iordache 
Streinu, Vladimir Streinu, tatăl meu (ed. Bibliotheca, 
Târgoviște, 2014), evocă anii tragici ai celui pedepsit 
de regimul comunist pentru că „în 1932 fusese depu-
tat național țărănist de Dâmbovița în Parlament și 
apoi membru fondator al Asociației de Rezistență Cul-
turală «Mihai Eminescu».“ Barbu Slătineanu i-a dat 
doamnei Streinu o jumătate de brățară de aur, ca s-o 
vândă și „să-i procure alimente celui bolnav“ (a murit 
și el în închisoare, ca membru al „Rugului aprins“). 
Spre dreaptă aducere aminte, trebuie spus că G. Căli-
nescu îi trimitea de mâncare și că Zaharia Stancu i-a 
făcut rost de cele zece grame de streptomicină și un 
kilogram de pas“, salvatoare. Iordan Datcu mai decu-
pează din biografia lui Vladimir Streinu că, în 1954, 
stiliza „la negru“ traduceri pentru Tudor Măinescu. 
Era plătit onest de acest „bun și loial prieten“.

S-a înțeles că I. Datcu pune accent pe autori care ne 
ajută să înțelegem ce suntem ca popor, pe „oameni de 
bizuială“, așa cum le spunea Grigore Leșe colaborato-
rilor săi pentru emisiunea „La porțile ceriului“. Despre 
felul nostru de a fi în lume, cu adevărat, scriu și alții, 
ca Micheline Lebarbier sau „un poet brazilian, îndră-
gostit de România“, ca Ático Vilas - Boas de Mota.

Iordan Datcu a plecat dintr-un sat teleormănean, 
dintr-o casă cu puține cărți (ca și moldoveanul Petru 
Ursache). Acum deține o casă de cărți, fiecare, la rân-
dul ei, fiind o casă căreia trebuie să știi să-i deschizi 
ușa. Un adevăr cu multe carate, formulat de G. Căli-
nescu, este: pe clasici îi înțelegi mai bine, îți sunt mai 
de folos când înaintezi în vârstă.

Pentru scotocitorul de arhive (a Bibliotecii Acade-
miei, în special, unde a dibuit scrisoarea ultimă a lui 
Anton Golopenția), cărțile importante sunt averea, iar 
o bibliotecă de specialitate este darul cel mai de preț 
pe care îl poți face semenilor. Ce dacă proprietarii de 
cărți sunt cei mai săraci proprietari? Nu-și dorea tot 
Călinescu salariul unui portar la un hotel de lux? Biet 
cetitoriu care nu-și poate cumpăra cartea dorită? Ba 
biet auctoriu!

Editarea e formă fără fond dacă n-ai tiraj și difuzare. 
De reclamă nu mai pomenesc. Eu mi-aș dori tirajul 
doamnei Clotilde Armand (de la USR sau USR?), deși 
nu fac parte dintre cei care regretă sistemul editori-
al sub cenzură. Din chibritapartamentul nostru, plin 
ochi cu rafturi, au plecat spre Biblioteca „G.T. Kiri-
leanu“ din Piatra Neamț cărțile lui Petru Ursache. Și 
prietenul său, Iordan Datcu, face donație după dona-
ție. Revenind la chei potrivite, Iordan Datcu are toate 

cheile ușilor din spațiul artei (populare și nu numai, 
de la Brâncuși, în viziunea lui Petre Pandrea, la Tia 
Peltz), din spațiul etnografiei, al sociologiei, al muzi-
cologiei.

Format ca editor de elită la EPL (’63-’69, recoman-
dat de Mihai Șora) și la Minerva, între ’69 și ’94, a 
forțat mâna cenzurii pentru a vedea „lumina tiparu-
lui“ (azi, sintagmă uzată din cauza „luminii compute-
rului“) cărți din Index librorum prohibitorum, alcătu-
it de proletcultiști ca Al.I. Ștefănescu, „aligrul“ Ninei 
Cassian. În condiții din ce în ce mai potrivnice, a ple-
dat pentru proscrișii „reformei“ din 1948, cu scopul de 
a neantiza cultura românească. În 1971, la Minerva, a 
apărut, sub îngrijirea sa, D. Caracostea cu Mărturisiri 
literare, organizate între 1932-’33 la Facultatea de Li-
tere din București și publicate, mai toate, în „Revista 
Fundațiilor Regale”. Alături de Goga, Gala Galaction, 
Agârbiceanu, Ion Pillat, Rebreanu, Ion Barbu, Baco-
via, au mărturisit și Crainic și Dimitrie Nanu, respinși 
de cenzură. În sumar a rămas intervenția lui Cincinat 
Pavelescu, dar a fost masacrată din cauza elogiului 
Regilor României; D. Caracostea însuși fusese puș-

cărizat la Sighet, între ’50-’55, fără a fi judecat. Dar 
pe Simion Mehedinți nu l-au eliminat din Academia 
căreia îi donase biblioteca? Nu l-au zvârlit afară din 
propria-i casă?

Nestor Ignat, redactor și redactor șef adjunct, de 
obedient ce era, la „Scânteia“ (1945-1968), atacase 
Eonul dogmatic al lui Blaga pe motiv că ar „traduce“ 
„acea «neue ordnung» eonică a fascismului“.

A existat Academia de sub pământ, fondată de Petre 
Pandrea în pușcărie, pe care Petru Ursache a denu-
mit-o Academia Suferinţei. Din cea de afară, Acade-
mia RPR, Blaga a fost izgonit. După Crohmălniceanu 
(v. Lucian Blaga, ESPLA, ’63), Blaga era „un filosof 
reacționar mistic orientat spre fascism“. Croh i-a fă-
cut mai mult rău decât Beniuc, în Pe muchie de cuţit, 
roman, deci ficțiune: personajul negativ putea fi sau 
nu Blaga. Iar Crohmălniceanu apare cu poză într-un 
manual de română. Alt distrugător al lui Lucian Bla-
ga, N. Moraru, pe cât de incompetent, pe atât de dur 
doctrinar al dictaturii proletariatului, reapăruse în 
primele rânduri la ședința USR din 22 decembrie ’89, 
când a fost helicopterizat și arestat Ceaușescu. Se voia 
disident al „tiranului“ peltic.

Unul dintre cei mai umiliți dintre pământeni a fost 
Petru Manoliu. Pentru că scrisese în ’43 despre Katyn 
(4300 de ofițeri polonezi uciși mișelește de sovietici 
în 1940, crimele fiind puse pe seama naziștilor), lui 
Petru Manoliu i s-a interzis 5 ani semnătura, ca anti-
democrat; a fost închis, a făcut Canalul și Domiciliul 
Obligatoriu la Costișa, județul Bacău. Pierzându-și 
rostul de scriitor, a cunoscut amarul exil de acasă. So-
ția i s-a sinucis, iar el a murit în iarna lui ’76, la Bucu-
rești, după ce ani în șir aproape că murise de foame. 
Prin nu știu ce minune, i se acordase Premiul Uniunii 
Scriitorilor (în ’69, parcă), pentru traducerea Munte-
lui vrăjit de Thomas Mann.

Iordan Datcu nu subestimează, citește cu bunăvo-
ință, dar nu suportă bâlbâielile mari. Cunoscând per-
fect rigorile editării, e categoric cu impostura instala-
tă după ’89. Prin incuria editorului de carte (dar mai 
există această profesiune?), în textul lui Petre Pandrea 
despre Bâncuși, apare, în loc de descendenţa sculpto-
rului, decadenţa. Nici pe Anemona Andrei n-o iartă, 
privind reeditarea, la Ed. Aius din Craiova, a Istoriei 
folcloristicii româneşti de Ovidiu Bârlea. Indicele de 
nume a fost re-alcătuit: „Anemona Andrei n-a avut 
decența de a-l păstra așa cum l-a întocmit Ovidiu Bâr-
lea, adică de a nu include și de a nu elimina nimic din 
el, de a se rezuma doar la autori și de a păstra alfabe-
tizarea făcută de autor“. De necrezut, dar Anemona 
Andrei introduce, lângă autori, personaje de balade 
populare ca Ghiță Cătănuță, Demian, Sila Semondi-
na (sic!), Tunsul, Mihu (de fapt Mihu Copilul), Mircea 
Ciobanul, ba chiar „personaje din poezia germană, ca 
Balder și Wodan“. Baciul Udrea din Ceahlău apare ca 
Udrea Biaciu (sic!). Filimon Nicolae apare și ca Phi-
lemon N., doi autori apar ca unul: Bolte-Polivka, ei 
fiind, de fapt, Bolte J. și Polivka B“. Gedächtnis, din 
titlul lui Herman Küngler, „este luat drept nume pro-
priu de persoană și trecut în indice, fiind vorba de ex-
presia zum Gedächtnis = in memoriam“.

Cireașa de pe indicele tortului este apariția lui Eru-
dițian, personaj din Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu. 
Cu siguranță, Anemona Andrei l-a întrecut pe „doc-
torul“ Apud Petre Tobă, de vreme ce trece ca nume 
propriu Gimn, numai pentru că, după numele lui Ioan 
Popescu, apare precizarea lui Bârlea: „A. gimn“, adică 
„alumn gimnazial“. Mi-ar trebui încă o pagină pentru 
a enumera erorile acestei ediții, după care M. Emi-
nescu a scris nu Călin nebunul, ci Călin nedemnul.

Ca să-l citez iarăși pe Tudor Cristea: „haosul gene-
ralizat ar fi comic dacă n-ar fi tragic“. După o astfel de 
ispravă editorială, nu poți constata decât că editologia 
s-a cam dus pe apa sâmbetei.

Iordan Datcu ne împărtășește în Revelaţiile lecturii, 
religia sa pentru carte-reper. Petru Ursache notează 
cu excelent profesionalitatea și moralitatea sa. Îl ur-
mez ca A(lumn).
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Pentru a descrie adecvat și 
onest condiția literaturii scrise 

între anii 1945-1989 trebuie 
să ținem cont atât de factorul 

politic, literatura fiind silită să 
răspundă intereselor partinice, 

cât și de criteriul estetic, cel care 
evidențiază libertatea de creație.

Dacă până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mon-dial 
literatura română reușise să se cupleze la valorile europene, 
să recupereze decalajul prin consumarea simultană, nu 
succesivă, a tendințelor culturale datorită demersului 
lui Eugen Lovinescu care înființase revista și cenaclul 
Sburătorul, după instaurarea comunismului intră în cea 
mai grea perioadă a ei. 

Existența a trei generații distincte de scriitori, cei consacrați 
(Tudor Arghezi, George Bacovia, Mihail Sadoveanu, Ion 
Agârbiceanu etc.), cei renumiți (Lucian Blaga, Ion Barbu, 
Camil Petrescu, George Călinescu, Hortensia Papadat 
Bengescu, Tudor Vianu etc.) și cei în curs de afirmare 
(Mircea Eliade, Marin Preda, Miron Radu Paraschivescu, 
Ion Caraion, Geo Dumitrescu etc.), reprezenta cea mai mare 
garanție că literatura putea să se dezvolte firesc, continuând 
fenomenul literar din perioada interbelică. Acest tablou al 
scriitorilor contemporani cu încheierea războiului justifică, 
probabil, și încercările unor specialiști (V. Fanache, 1993) de 
a șterge granița dintre interbelic și postbelic, însă nu putem 
ignora transformările ivite în evoluția literaturii, chiar dacă 
am urmări numai devenirea estetică a acesteia. Evaluarea 
trecutului literar postbelic dintr-un unghi exclusiv estetic 
este aproape imposibilă, deoarece ne-ar fi foarte greu să 
realizăm imaginea veridică a epocii. De asemenea, cercetarea 
și definirea literaturii doar după criteriul politic nu este 
benefică, deși, fiind mai aproape de traumele cauzate de 
comuniști, au existat și astfel de tendințe. S-a dovedit destul 
de anevoios să se aducă la același numitor comun literatura 
scrisă în patru decenii și jumătate marcate puternic de 
fluctuațiile regimului comunist. Deși urmărim atât contextul 
politic, cât și criteriul estetic, observăm diferențe mari de 
la un scriitor la altul, în ce privește libertatea de creație și 
libertatea politică, iar peisajul devine foarte derutant. E clar 
că literatura postbelică trebuie analizată în raport cu puterea 
politică, așa cum a fost obligată să existe. 

În funcție de dinamica regimului politic, majoritatea 
specialiștilor vorbesc de existența a trei etape mari în 
perioada postbelică: etapa stalinistă (1948–1964), etapa 
relativei liberalizări (1965–1971) și etapa comunismului 
naţionalist (1971–1989). Începând cu 1946–1947, după 
ce sunt arestați liderii țărăniști, iar regele fusese alungat 
din țară, este pusă în funcțiune adevărata mașinărie de 
schimbare a literaturii. Dacă până la această dată se scria la 
fel ca înainte, literatura dezvoltându-se firesc, în funcție de 
opțiunile estetice specifice ale scriitorilor, din acest moment 
literatura devine un discurs dezmembrat din cauza presiunii 
politicului. Precursorii neomodernismului, Cercul literar 
de la Sibiu, vor milita în continuare pentru autonomia 
esteticului și evaluarea formulei desuete a sămănătorismului 
și a naționalismului, mărturisindu-și adeziunea la principiile 
estetice lovinesciene, însă nu vor reuși să apere puritatea 
literaturii de vicisitudinile politicii și ale istoriei. Parcursul 
acestei grupări culturale care voia să-și dovedească valoarea 
istorică, națională și culturală a fost frânt în 1949, blocându-
se violent maturizarea unei generații. Se știa că libertatea 
de exprimare și de creație reprezenta una dintre cele mai 
puternice forme de sabotare și de subminare a regimului 
și, de aceea, se dorea ca literatura să devină un instrument 
important pentru susținerea ideologiei. În acest context, 
încep să se producă mutaţii ideologico-culturale impuse 
prin export sovietic masiv. Noii cârmuitori vor o nouă ordine 
socială, o nouă mentalitate, evident, și o nouă literatură 
pentru a înlătura tot ce nu era în acord (și nimic nu era) 
cu idealurile regimului. Pentru a șterge trecutul, pentru a 
produce bunuri spirituale noi și pentru a-l forma pe omul 
compatibil cu noile realități, era nevoie de oameni noi. În 
aceste condiții, literatura a fost constrânsă, prin impunerea 
unor reguli, sarcini și printr-o presiune deschisă, să-și 
asume funcții propagandistice pentru a deveni unul dintre 
mijloacele de transformare a societății. 

Vorbim de un proces funest de subordonare față de 
puterea politică, autoritățile urmărind realizarea unei 
„literaturi pentru mase”, ignorând ruptura brutală de 
tradiția estetică cea mai valoroasă. Tot ce se scrisese înainte 
sau tot ce se acumulase în literatură era considerat produsul 
unei mentalități burgheze, periculoase și retrograde. S-au 
impus un control strict și o direcționare abuzivă a literaturii, 
iar scriitorii au fost chemați la o severă judecată de partid 
pentru a se pune în slujba proiectelor acestuia. Autorilor 
li se recomandă temele prezentului, marile schimbări din 
industrie și agricultură, să descrie „omul nou”, comunistul, 
muncitorul, țăranul care sunt dispuși să pășească hotărâți 
spre socialism, romanul fiind considerat cel mai potrivit să 
răspândească ideile care să ducă la răsturnarea structurilor 
sociale, deoarece avea calitatea de a crea cel mai intens 
impresia de viață. Principalul obiectiv al literaturii de 
propagandă devenea preamărirea socialismului și a celor 
care contribuiau la dezvoltarea lui. Scriitorii care nu s-au 
conformat, chiar dacă erau foarte valoroși (Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga, Vasile Voiculescu etc.) au fost repede înlocuiți 
de cei care erau dispuși să falsifice grosolan realitatea, 

scriind opere și reportaje care să reflecte mai mult ideologia. 
Dintre scriitorii care au contribuit la legitimarea, la triumful 
realismului socialist și la educarea omului în spiritul noilor 
realități amintim pe Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, 
Cella Serghi, Petru Dumitriu, Zaharia Stancu, Adrian 
Păunescu, Mihai Beniuc, Dan Deșliu, Nina Cassian etc, deși 
panteonul proletcultist este vast. Etapa stalinistă, 1948–
1964 sau perioada ideologiei partinice autoritare, numită 
și perioada „proletcultismului”, s-a caracterizat, așadar, 
prin impunerea canonului „realismului socialist” (formule 
preluate din Uniunea Sovietică) și marginalizarea elitelor, 
înființarea cenzurii și îndepărtarea disidenților, aruncarea în 
închisoare a adversarilor partidului și impunerea literaturii 
numite „literatură aservită” ce avea ca principii formarea 
unei culturi proletare și respingerea moștenirii culturale 
din trecut, ceea ce modifică fundamental universul prozei 
românești, înregistrându-se un real declin față de literatura 
din perioada interbelică.

Cea mai cruntă perioadă, a dogmatismului ideologic, a 
fost cea dintre 1948 și 1953, anul morții lui Stalin, deoarece 
sovietizarea României a dus la supremația stalinismului, iar 
acțiunile întreprinse în toate domeniile au vădit servilismul 
față de URSS. După moartea lui Stalin, când se înregistrează 
fenomenul de desovietizare lentă a României, au reușit să 
iasă anevoios la lumină, în preajma anului 1960, poeți și 

prozatori tineri care vor constitui o generație nouă. 
Astfel, asistăm la conexiunea valorilor promovate de 

Cercul literar de la Sibiu cu cele ale scriitorilor generației 
șaizeciste, trecând peste vidul estetic al manifestărilor 
proletcultiste din „obsedantul deceniu”, 1950–1960.

Între 1965–1971 se înregistrează perioada liberalizării 
ideologice și a deschiderii, a renunțării la modelul sovietic, 
caracterizată printr-o relaxare a cenzurii, prin reluarea 
legăturilor cu Occidentul, printr-o literatură relativ 
autonomă, reușindu-se prezentarea laturii mai puțin vesele 
a partidului, apărând astfel „literatura tolerată”. Perioada 
anilor ‘60 se subscrie neomodernismului și aduce multe 
schimbări atât din punctul de vedere al conținutului, cât 
și din punctul de vedere al expresivității artistice. În acești 
ani, s-a recuperat cu entuziasm normalitatea din perioada 
interbelică, mai ales prin vârfurile din poezie (Lucian Blaga, 
Tudor Arghezi, Ion Barbu) și proză (Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu), toți devenind modele tutelare. Acum se dezvoltă 
proza cu accente justițiare, întâlnită în regimurile totalitare, 
scriitorii se angajează într-o adevărată polemică, explicită sau 
implicită, cu tot ce era inautentic, schematic, convențional, 
impus și parcă toți scriitorii erau puși în mișcare de dorința 
de revanșă și de înfruntare a răului din „deceniul obsedant”. 
Se lansează și se consolidează o generație de prozatori care, 
despovărați parțial de presiunea politică, descriu dramele 
și abuzurile comise, mutând accentul pe individ pentru a 
cultiva o analiză existențialistă. 

Prozatorii valoroși, Marin Preda, Augustin Buzura, 
Fănuș Neagu, Eugen Barbu, Ștefan Bănulescu, Constantin 
Țoiu, Octavian Paler etc, readuc literatura pe un teren 
al autenticităţii şi al valorii artistice. Poezia îşi regăseşte 
esenţele lirice și evoluează în direcţii tematice şi prozodice 
dintre cele mai diverse. Nichita Stănescu, A.E. Baconsky, 
Marin Sorescu, Ion Caraion, Mircea Ivănescu, Adrian 
Păunescu, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Constanţa Buzea, 
Ileana Mălăncioiu etc. reușesc depolitizarea lirismului și 
recuperarea experiențelor literare din perioada interbelică. 
În dramaturgie aduc un suflu nou poeții și prozatorii 
consacrați (Marin Sorescu, Dumitru Radu Popescu), dar 
și dramaturgii specializați (Horia Lovinescu, Ion Băieşu şi 
Teodor Mazilu), însă domeniul este cumva umbrit, ca și în 
perioada interbelică, de evoluția celorlalte genuri.

Această generație nouă va fi susținută, cum era și firesc, de 
critici literari care făceau parte din același val înnoitor. Dacă 

până spre 1960 au fost susținute falsele modele de creație 
judecate aproape exclusiv din perspectiva canoanelor 
ideologice, începând cu deceniul al șaptelea configurația 
ierarhiei de valori se va schimba datorită criticilor literari 
care se dedică demersului de refacere a legăturii cu tradiţia 
şi de restituire a valorilor autentice ale literaturii române. 
Criticilor renumiți sau aflaţi în plin proces de afirmare la 
sfârşitul războiului şi în perioada imediat următoare (George 
Călinescu, Tudor Vianu, Şerban Cioculescu, Perpessicius, 
Alexandru Piru, Ovid S. Crohmălniceanu, Ion Negoiţescu, 
Mircea Zaciu) li se adaugă, după 1960, câteva serii succesive 
de critici mai tineri care, fie prin cronici literare, fie prin 
studii monografice sau sinteze, desăvârşesc acest proces 
de repunere a literaturii în drepturile sale fireşti, de artă 
a cuvântului (Eugen Simion, Matei Călinescu, Nicolae 
Manolescu, Valeriu Cristea etc.) Critica literară devenise o 
autoritate reală pe care aparatul de control al partidului nu 
reușise s-o relativizeze.

Cea mai fastă etapă din perioada postbelică a însemnat, 
așadar, o veritabilă efervescență literară, o revigorare a 
culturii române prin recuperarea literaturii interbelice, 
prin diversificarea peisajului revuistic și prin înmulțirea 
editurilor, însă această liberalizare de care s-a vorbit a fost 
posibilă în contextul începutului carierei politice a lui Nicolae 
Ceaușescu. Această destindere benefică și profitabilă pentru 
cultură a avut limitele ei, deoarece, în profunzime, sistemul 
rămâne opresiv, iar deciziile ulterioare ale lui Ceaușescu vor 
tempera accesele de optimism.

Începând cu 1971, Ceaușescu propune îmbunătățirea 
activității politico-ideologice prin introducerea controlu-lui 
de partid în toate domeniile. Tezele din iulie 1971 pornesc 
din nou tăvălugul ideologic, iar sistemul devine din ce în 
ce tot mai represiv. Să-l fi determinat pe Ceau-șescu vizita 
în Coreea de Nord, Mongolia și Vietnam să facă acest viraj 
sau Tezele erau pregătite dinainte? Cert este că din 1971 și 
până în 1989 intrăm într-o perioadă de degradare, numită 
și „comunism dinastic” (Tismăneanu, 2005) sau „socialism 
dinastic” (Simuț, 2017)

Atmosfera generală devine sumbră și apăsătoare, 
deoarece criteriul politic este singurul care contează pentru 
promovarea producțiilor culturale. Reviste, cărți, filme, 
spectacole de teatru sunt livrate publicului după ce trec de 
vămile cenzurii. Totul este pus sub lupă, iar în aceste condiții 
disperarea scriitorilor este tot mai mare. Mulți vor lua 
atitudine față de intenția de redogmatizare a culturii (Marin 
Preda, Nicolae Breban etc.), iar exodul altora ia proporții 
îngrijorătoare (Matei Călinescu, Dumitru Țepe-neag, 
Paul Goma, Ion Vianu, Virgil Nemoianu, Norman Manea, 
Matei Vișniec etc). În țară, instituțiile Cartea Româ-nească, 
Uniunea Scriitorilor și revista „România literară”, prin 
reprezentanții credibili, au reușit să apere principiul estetic 
în stabilirea ierarhiei de valori, constituind opoziția față de 
ideologia oficială în condiții extrem de dificile. Este clar că 
evoluția generației 60 nu putea fi oprită, scriitorii afirmați 
în deceniul trecut devin autorități incontestabile, iar operele 
lor rămân scrieri de referință pentru literatura noastră atât 
în proză, cât și în poezie. Intră în scenă în acestă perioadă 
generația 80 care unește nume formate la Facultatea de 
Filologie din București, mai exact la Cenaclul de Luni 
(Traian T. Coșovei, Florin Iaru, Ion Stratan, Ion Bogdan 
Lefter, Mircea Cărtărescu etc), la Cluj (Ion  Mureșan, Marta 
Petreu, Viorel Mureșan etc.), la Iași (Nichita Danilov, Liviu 
Antonesei, Daniel Corbu etc,) și la Timișoara (Marcel Tolcea).

Numită „optzecistă” (de la deceniul pe care îl jalonează 
destul de viguros), noua generaţie cuprinde prozatori a 
căror solidă informaţie teoretică se reflectă aproape direct 
în creaţie. Asimilate unui curent postmodernist, scrierile 
lor (îndeosebi proza scurtă la a cărei revitalizare contribuie 
masiv, fără a ocoli însă romanul) se caracterizează prin auto-
referenţialitate, textul îşi este sieşi reper, construindu-se şi 
modificându-se din mers, „pe viu”, şi înlăturând convenţia 
autorului omniscient. Destul de numeroasă şi fără o susţinere 
valorică prin toate cărţile publicate, generaţia prozatorilor 
optzecişti ocupă un loc distinct în proza actuală, îndeosebi 
prin scrierile lui Mircea Nedelciu, Sorin Preda, Ioan Lăcustă, 
Nicolae Iliescu, Alexandru Vlad, Mircea Cărtărescu etc. 
Vorbind despre generația șaizecistă sau despre generația 
mai recentă, a optzeciștilor, putem afirma că ele au reușit 
cumva să scape de influența nocivă a partidului. Am 
observat că regimul politic a mai tolerat continuarea direcției 
moderniste din perioada interbelică, însă era refractar la 
creațiile scriitorilor interesați de o estetică nouă. 

Știm că activitatea literară postbelică s-a desfășurat în 
multe grupuri și cenacluri literare („grupul oniric”, Școala de 
la Târgoviște, Cenaclul de luni, Cenaclul Junimea, Cenaclul 
Universitas etc.) unde se puteau discuta subiecte variate, 
chiar și dintre cele incomode partidului, însă atunci când 
membrii acestor instituții doreau să-și publice creațiile, 
intrau imediat în cleștele cenzurii.

Perioada postbelică a fost profund marcată de imix-tiunile 
politicului, dar ceea ce s-a scris imediat după război nu 
are același specific cu ce s-a scris în perioadele de maximă 
severitate din partea regimului, ceea ce s-a scris în „deceniul 
obsedant” nu are același specific cu ceea ce s-a scris după 
1964, nici cu ce a publicat generația optzecistă. Niciodată 
însă, în tot acest timp, creația literară sau creația în general 
nu a fost complet liberă. La întrebarea dacă vreo manifestare 
literară a reușit să survoleze politicul, am putea să ne gândim 
în ce măsură o vietate surprinsă de vreun dezastru are șanse 
de a nu se alege cu însemnele acestui fenomen. 

Paraschiva 
BUCIUMANU

Condiția literaturii în dictatura postbelică
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

Cu suprafața sa de 63.700 de kilometri 
pătrați și cu populația sa de 2.250.000 
de locuitori, Letonia, a doua dintre cele 
trei țări baltice, e un ținut de coline, 
punctul ei cel mai înalt fiind Gaizinkalns 
- 312 metri deasupra nivelului mării. 
Numără trei mii de lacuri și trei mii de 
cursuri de apă de peste 10 kilometri 
lungime. Daugava (Dvina de Vest) este 
singurul fluviu. Daugava înseamnă „ape 
abundente”. Pentru profuziunea florilor 
sale, Letonia e numită Olanda URSS-ului.

Țara e foarte bogată în chihlimbar, o 
rășină pietrificată, fosilă a unui pin de 
acum 70-80 de milioane de ani: Pinus 
succinifera. Mă grăbesc să precizez însă 
că succinul nu este numele științific 
al unei fosile distincte, ci denumirea 
generică a diverselor esențe de conifere 
(molift, pin, zadă etc.) din a căror 
rășină provine chihlimbarul. 1/5 din 
teritoriu e acoperit de păduri. Populația 
se compune din letoni (latigalți), ruși, 
bieloruși, polonezi, finlandezi.

Letonia a fost ocupată, în cursul 
istoriei, rând pe rând, de germani, 
polonezi, suedezi și de ruși. A făcut 
parte din Hansa (puternică asociație 
comercială, economică și politică ce 
îngloba majoritatea țărilor maritime din 
zona baltică și a Mării Nordului).

Plecați din Tallin cu avionul, după o oră 
și douăzeci de minute de zbor, sosim la 
Riga. Suntem cazați la Hotelul Latvia, care, 
prin înălțimea sa, domină întregul oraș. 
La două ore după sosire suntem invitați 
în sala festivă a hotelului, unde un grup 
de tinere blonde, îmbrăcate în pitorești 
costume naționale, ne delectează cu vechi 
cântece din folclorul leton. Lapidar, însă 
cu vibrație interioară, le mulțumesc eu în 
numele grupului de turiști români.

Urmează, firește, turul orașului. 
Aflăm cu acest prilej o mulțime de date 
interesante, demne de consemnat. 
Așezată la vărsarea Daugavei în Golful 
Riga, capitala cu același nume e unul din 
cele mai vechi orașe europene, atestat 
documentar din 1202. În era țaristă era 
considerat al treilea centru industrial 
din imperiu, după Moscova și Petrograd. 
În cel de-al Doilea Război Mondial a 
fost distrusă Biblioteca de Stat din Riga, 
fondată în 1524. Biblioteca poseda o 
colecție de cărți rare din cele mai vechi. 
În 1945 a fost fondată aici Academia 
de Științe, care înglobează 17 institute 
de cercetări științifice, fiind cea mai 
mare din toate țările baltice. Populația 
actuală a Rigăi se ridică la 835 de mii de 
locuitori, cu 39 de naționalități (în țară 
sunt peste 100). La Riga, ca și la Tallin, 
se distinge un oraș vechi și unul nou.

Orașul Vechi e un adevărat muzeu în 
aer liber. Vizitarea acestui sector începe 
cu Piața Pușcașilor roșii letoni (Latviesu 
Sarkano Strelnieku Laukums), numită 
în trecut Piața Primăriei. În centrul 
pieței s-a inaugurat în 1970 un Muzeu al 
Pușcașilor Roșii, iar în fața muzeului se 
înalță, sobră și elocventă, din granit roșu, 
Statuia Pușcașilor care constituiseră 
garda personală a lui Lenin.

Obiectivul următor e Biserica Sf. 
Petru, impresionantă prin proporții: 
lungă de 80 de metri, largă de 35 de 

metri, înaltă – turnul – de 123 de 
metri, menționată pentru întâia oară 
în 1209. Fiind construită din piatră, 
a rezistat incendiului din 1215 care a 
distrus aproape toate clădirile din lemn 
din Riga. Ca stil face echilibru între 
gotic și barocul lituanian. Turnul s-a 
prăbușit în 1666, din cauza vechimii. A 
fost reconstruit în 1690 și i s-a instalat 
din nou în vârf un cocoș, care însă în 
1721 a fost lovit de trăsnet. În 1746, 
la inaugurarea noului turn, primarul 
Vilberns a încălecat pe cocoșul din 
vârf, a băut o cupă de vin, după care a 
azvârlit-o pe pământ. Turnul trebuia să 
dureze un număr de ani egal cu acela 
al cioburilor cupei. Dar aceasta căzuse 
într-o curte acoperită cu paie.

Turnul a dominat Riga până în 29 
iunie 1941, când a fost dărâmat de 
bombardamentele naziste. În 1970, după 
o nouă restaurare, arhitectul Saulitis a 
încălecat pe cocoș și a dat pe gât o cupă 
de vin pe care a aruncat-o de sus. Se 
spune că, dacă ar fi trebuit să se lipească 
toate cioburile aduse de ștrengarii 
de pe stradă la muzeu, s-ar fi obținut 
un splendid vitraliu... roșu, albastru, 
verde și alb. (Ce s-ar face omenirea fără 
legende? Oare nu ele conferă istoriei 
farmec, colorit și mister?)

În Piața 11 Iunie se ridică Domul din 
Riga, în care actualmente se organizează 
concerte de orgă. În 1919 a răsunat 
pentru prima dată, sub bolțile catedralei, 
Internaţionala, cântată de cor cu 
acompaniament de orgă. Faimoasa orgă 
a domului a fost construită pe la 1880 
de un anume Walcker din Württemberg. 
Constă din 6768 de tuburi metalice 
și de lemn, în 127 de registre, cu un 
diapazon de 9,5 octave. Prin calitatea 
sonorității sale, e una din cele mai bune 
din Europa.

Într-o piațetă din apropiere se află 
monumentul scriitorului clasic german 
Johann Gottfried von Herder, care a 
funcționat o vreme ca profesor la Școala 
Canonică a Domului, unde s-a ocupat 
de poezia popoarelor baltice. 

Aici și-a publicat, anonim, primele 
scrieri: Über die neuere deutsche 
Literatur, Kritische Wälder oder Betra-
chtungen, die Wissenschaft und Kunst 
des Schönen betreffend.

Din Piața Herder nimerești pe Cheiul 
Comsomoliștilor, unde îți smulge ad-
mirația Podul Jurmala, arcuit peste 
Daugava. E o construcție îndrăzneață, 
susținută printr-un pilon de 104 metri, 
de care sunt legate patru serii de cabluri 
de oțel, împletite, cu un diametru de 40 
de centimetri.

Prin stradela Troksnu ajungi la un 
fragment al zidului de incintă al cetății, 
datând din secolele XIII-XIV, construit 
din cărămizi și blocuri de granit. Cândva 
fusese înalt de zece metri și gros de 

aproape doi metri. Practicată în zid, 
Poarta Suedeză te conduce la Turnul 
Pulberăriei, menționat prima oară în 
1330. Era unul din cele mai înalte turnuri 
din oraș: 26 de metri plus 5 metri zidit în 
pământ, pe o solidă temelie din lemn de 
stejar. Diametrul lui era de 14 metri, iar 
grosimea zidurilor de 3 metri. În prezent 
are destinație de Muzeu al Revoluției 
din Letonia și adăpostește peste o sută 
de mii de exponate. În trecere se mai pot 
vedea: Casa Capetelor Negre (secolul 
al XVI-lea), Casa Brutarului, Casa 

Negustorilor (de aceasta se leagă iarăși 
o legendă: pedepsită fiindcă voise să 
se căsătorească cu un suedez, o tânără 
fată fusese zidită de vie în peretele casei. 
De atunci, junii îndrăgostiți își verifică 
sentimentele trecând pe sub poarta 
boltită a clădirii: dacă sentimentele lor 
reciproce sunt puternice, zice-se, se 
aude fata plângând).

Tot din grupul edificiilor vechi fac 
parte interesantele clădiri Trei Frați și 
depozitele din Piața Pescarilor Letoni, 
ca și Biserica Sf. Iacob, din 1225, con-
struită într-un Jugendstil inspirat din 
stilul olandez.

După acest pelerinaj în trecutul înde-
părtat al Rigăi, revenim în Orașul Nou. 
Cu cele 15 parcuri ale sale, Riga poartă, 
pe drept cuvânt, denumirea de oraș-
grădină (în Orașul Vechi, mai mult o 
fortăreață, practic nu era loc pentru 
spații verzi).

Pe Colina Bastionului, parcurile se 
țin șirag, ca și de-a lungul canalului 
orășenesc. Vara, grădinile și parcurile, 

dimpreună cu canalul, fac ca Riga să 
semene cu orașele olandeze. În iunie, 
nopțile albe amintesc poziția nordică 
a acestui oraș fermecător. Pe celălalt 
mal al canalului, într-o poiană străjuită 
de goruni, se zărește monumentul lui 
Rudolfs Blaumanis, unul din clasicii 
literaturii letone, povestitor realist 
și dramaturg. Nu departe, tot într-o 
poiană, apare Dansul Păcii, un grațios 
grup statuar compus din trei figuri 
feminine. Traversând bulevardul Rainis, 
ajungi în Strada Gorki. 

Scriitorul rus, al cărui nume îl poartă 
o frumoasă stradă umbrită de arțari, a 
venit la Riga în 1904, ca să participe la 
punerea în scenă a pieselor sale Micii 
burghezi și Vilegiaturiştii. Menționez, 
în treacăt, că Maxim Gorki se informa 
cu viu interes despre literatura letonă și 
de istoria regiunilor baltice. Inițiativei 
sale i se datorește publicarea, în 1916, 
a unei Culegeri de literatură letonă, 

care înmănunchea lucrări notabile 
a 28 de scriitori, unii mai vechi, alții 
contemporani lui.

Pe Strada Gorki se înalță două splen-
dide edificii: Academia de Belearte, în 
stil pseudogotic – cum mai văzusem 
și la Edinburg – dar cu decorații ale 
fațadei în stilul Rigăi medievale, celălalt, 
Muzeul de Arte Frumoase al Letoniei, 
în stilul baroc al Germaniei de miazăzi, 
împodobit cu un portic impresionant și 
o scară maiestuoasă care mi-a amintit 
pe aceea a Operei din Odessa. Ambele 
clădiri – de ce n-aș zice palate? (n-aș 
greși cu nimic numindu-le astfel) – 
sunt situate în Parcul Comunarzilor, 
în care, pe o alee, te întâmpină zece 
busturi perpetuând memoria unor eroi 
naționali. În același parc s-a dezvelit în 
1965 și monumentul lui Janis Rainis, 
un Eminescu al poporului leton, poet 
național, dramaturg și publicist, ca și 
Luceafărul nostru.

Cultul letonilor pentru marele lor 
poet se vădește o dată mai mult și în 
Cimitirul Rainis, prin monumentul 
din centrul întinsului cimitir. Datorat 
sculptorului K. Zemdega, monumentul 
reprezintă, pe un soclu masiv din granit 
finlandez în greutate de 60 de tone, un 
tânăr în momentul deșteptării din somn. 
Inscripția de pe soclu sună astfel: „Plin 
de vigoare, mă voi avânta către soare.”

În prezent, Cimitirul Rainis, numit și 
Cimitirul Ateilor, e un fel de panteon 
național. Aici sunt înmormântați nu-
meroși poeți, actori, savanți, scriitori 
și ostași letoni. Vastele perspective ale 
cimitirului atestă dragostea profundă 
a poporului leton pentru gloria stră-
moșească, pentru ideea de libertate și 
îmi evocă următoarea meditație a lui E. 
Renan: „O patrie se compune din mor-
ții care au întemeiat-o, dar și din viii 
care o continuă.”

Text stabilit de Simion DĂNILĂ

INEDIT: MEMORIAl DE CĂlĂtORIE
Letonia [1]

95 de ani de la naștere
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
Verița (Verica - în alfabetul latin) Preda sau Pre-

Vera (din iubire pentru poezia lui Jacques Prévert) 
s-a născut în satul Kruščica (Kruşcița) de pe versanții 
carpatici în data de 13 martie 1966. Lucrează în 
Administrația oraşului Vârşeț, ca ofițer de achiziții 
publice. Face, de asemenea, muncă umanitară. Mem-
bru al rețelei parlamentare de femei. Fondator şi 
preşedinte al Asociației „Afirmarea artistului - ARS”. 
Membru al Asociației Poeziei din Serbia, activează în 
municipiul literar Vršac/ Vârşeț. A publicat şi publică 
în culegeri, reviste literare din Serbia şi din regiune. 
A participat şi participă la manifestări poetice în Ser-
bia, Macedonia, Muntenegru, Croația şi România. 
Scrie poezie şi proză pentru adulți şi copii: haiku şi 
povestiri scurte, eseuri şi recenzii. Coscenaristă la 
monodrama „Stamenka din Kruščica”, coautoare 
şi participantă la piesa „Neuitatul”, scenaristă şi 
compozitoare la spectacolul muzical pentru copii 
„Visătoarea Anja”. Este autoarea a numeroase spec-
tacole artistice. Marile sale modele în poezie: Nich-
ita Stănescu şi Vasko Popa, Wisława Szymborska, 

Verica Preda - Верица Преда

Branko Miljković, Maiakovski, Esenin, Tagore, Shake-
speare, Prévert. În decembrie anul trecut, la editura 
“Mali Nemo” din Panciova/ Pančevo, i-a apărut primul 
volum de versuri, intitulat  Glosarijum (ne)primetnih  
slika/  Glosar  de  imagini  (im)perceptibile. 

Inimă
resturile de sticlă 
ajung în picioarele zilei 
nu există diferență 
în durere  
una și aceeași coace
în fiece tăietură  

Aripile  heruvimului 
Și-apoi cântecul a zburat 
din colivia lui 
aidoma unei păsări
căutând aripile Heruvimului 

Nu sunt desculță 

dimineața mă-ncalț 
în pantofi de răchită 
cu crini mi-s podobite călcâiele şi paşii 
vin aspru am vărsat 
pe cărăruia cu trandafiri săraci 
şi nu, desculță nu-s 

Disperare
                                    am căzut pradă
timpului
în care nu sunt
aşteptării
supraviețuirii
nimicului 
începutului fără speranță

                                    m-am pierdut
în disperare 
în abis 
într-o capcană blândă 
în cântecul păsării răului
mi-am pierdut pasul 
                                    în negura făgăduinței 
                                    pe drumul fără indicatoare                       
semn ascuns 
                                    mie şi pegasului  

Întrupare 
din album 
din jurnalul imaginilor 
ai încolțit
precum floarea din grădina prințesei
dar eu sunt săracă 
îți dau tot ce cauți 

Cuvântul 
s-a ascuns 
speriat 
tremurând 
în miez de noapte
să nu mai aştepte 
lumina zilei 
dacă-l prind zorii 
dimineața va găsi
adevărul gol-goluț

Prezentare și traducere: Costel DREjOI

Constantin Stancu
Poeme în expansiune
Călătorul 

- Voyager - 

Depășește limita soarelui în expansiune, 
ajunge-n locul unde gravitaţia 
va fi poemul pe care nu-l mai scrie scribul, 
poemul acela de dragoste, unic, 
după care tânjim toţi, chiar şi la bătrâneţe, 
călătoria macină neuronii moi. 

Vine clipa de limită, 
călătorul va depăşi marginea soarelui, 
aripa lui de lumină difuză. 

Ce va fi acolo, ce va fi? 
Va creşte iarba, ca de obicei, 

aud glasul venit de departe 
cu întârziere de câteva luni, 
iarba galactică, iarba crudă, verde, de neînvins, 
între şinele de oţel ale gravitaţiei. 

Şi acolo, acolo departe? 

Nu-mi răspunde nimeni, 
ecoul a fost prins de iarbă şi păpădii... 

Un galben galactic în urma călătorului, 
acolo, între stele cunoscute, unde, iată, creşte iarba, 
iarb, iar, ia, i...

Tot mai puțini

Suntem tot mai puțini, 
ne numărăm între noi în tăcere, 
ne numără moartea cu degete de pământ. 

Unii au plecat în alte țări, s-au schimbat foarte mult, 
au palme ciudate ca peștii marini, 
alții s-au dus la malul mării, trec înot spre alt țărm, 
le vedem capetele deasupra valurilor 
bine inventariate. 

Alții au urcat muntele, bat cu degetele reci 
în caleașca lui Dumnezeu, cea de aur și de sticlă, 
vor dispărea într-o zi între roțile caleștii, 
fără țipete, fără să știe. 

Suntem tot mai puțini, 
stele sunt și ele mult mai aproape, 
atingi sticla cerului sperând să simți moleșeala 
catifelei din care sunt făcute, 
tivite cu fir de aur subțire, 
ca un nerv de sclavă tânără 
înaintea licitației din piața centrală. 

Ne vine rândul, nu avem autorizație pentru acest timp 
din care au dispărut oamenii. 

Timpul își arată pielea transparentă și casantă. 

Marea e rugăciunea formată din toate 
rugăciunile filozofilor

Aşteptam să picure la fereastră 
toate vorbele filozofilor, 
să se materializeze în cele două zeiţe 
care stau la intrare, 
a fost, însă, o tăcere riguroasă 
care ţinea marea în valurile ei, 
ne sângerau picioarele...

E greu să te rogi la malul mării, seara, 
marea este o rugăciunea 
formată din toate rugăciunile filozofilor. 
Nisipul fierbinte ne frigea picioarele, 
tălpile călcau în soarele pur din nisipul duminicii. 

Într-o noapte am cucerit Grecia, 
tot într-o noapte am cucerit Babilonul, 
întunericul ne învăluia, 
era mantaua noastră de luptă. 

Acum puteam ieşi din trupurile noastre de nisip, 
priveam cum pescăruşii ne-au luat-o înainte, 
au dispărut în Templul care plutea în derivă pe mare...
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Să fi fost pe la sfârșitul lui martie, când se aștepta furtuna 
echinocțiului, după cum prevesteau meteorologii de 
serviciu, porecliți „prooroci”. Unii dintre locuitorii urbei se 
gândeau la cine știe ce catastrofă naturală; alții, împăcați cu 
firea, își vedeau de treburile lor, cum ar fi săpatul în grădină 
și pregătirea straturilor sau plimbatul câinelui.

Când domnul Milu, alături de câinele său, mister Hector, 
un dalmațian veritabil, ieși la plimbarea de dimineață, 
pe aleea în care abia intrară se auziră zgomote. Domnul 
Milu, prevăzător, neștiind ce se-ntâmplă, rămase pe loc să 
împiedice o eventuală hârâitură, aleea fiind îngustă. Câinele 
era în deplină relație cu stăpânul său. Era iritat stăpânul, 
automat se irita și câinele. Pe cine stăpânul cunoștea, musai 
era să-l cunoască și câinele. Necunoașterea e capabilă să 
provoace încăierări. Acestea puteau fi evitate prin servirea 
unui preparat împreună. Zis și făcut! Domnul Milu și 
câinele său, mister Hector, intrară într-o cârciumioară 
din apropiere. Ocupând un loc la masa de lângă fereastră, 
domnul Milu avea în plan să păstreze legătura cu exteriorul, 
cu evoluțiile ulterioare ale vremii. Mister Hector, indecis 
unde să șadă, se plimba printre picioarele mesei. Când sosi 
ospătarul, domnul Milu îl întrebă:

- Cu ce ne puteți servi astăzi?
- Astăzi avem la masă o galantină, 

spuse ospătarul și notă ceva în 
carnetul său.

- Mă rog, ce poate fi? zise în grabă 
domnul Milu și-l privi pe mister 
Hector.

- O mâncare servită rece din carne 
proaspătă de vițel în aspic, răspunse 
ospătarul, aruncând și el o privire 
spre mister Hector.

- Altădată am fost serviți cu carne 
de curcan, spuse domnul pe un ton 
jos, căci mister Hector dădea semne 
de neliniște.

- Era! Dar astăzi s-au terminat 
curcanii din stoc. Și am dat-o pe 
vițel, se justifică ospătarul și-l mai 
privi o dată pe mister Hector.

- Numai să-i placă și dumnealui! 
Nu obișnuiește orice mister Hector, 
spuse domnul Milu cu voce tare 
când, în poziția șezut, dalmațianul 
se lipi de piciorul mesei.

- Un rasol din carne fragedă de vițel îi prinde bine la 
stomăcel. Îl servim? întrebă ospătarul, auzind mârâitul de 
mulțumire al câinelui.

- Da! încuviință domnul Milu. Și mie?
- La fel! preciză ospătarul și făcu două cerculeze în 

carnetul său.
- Fie! vorbi domol domnul Milu și-l scărpină pe mister 

Hector pe după urechi.
- Atunci două porții comandăm! Le udăm cu ceva? 

continuă ospătarul.
- Mie un șnaps, iar dumnealui un pahar cu lapte, adăugă 

domnul Milu.
- S-a făcut! aprobă ospătarul și dispăru.
Nu trecu mult timp și ospătarul, sosind cu porțiile 

comandate, așeză mâncarea pentru domnul Milu pe masă, 
iar pentru mister Hector n-avea o indicație precisă. Câinele 
îl privi scurt și clipi din ochi, iar ospătarul înțelese că trebuie 
s-o așeze la piciorul mesei. Dorea și „dumnealui” să se 
simtă în largul său, precum sunt toți câinii. Conformându-
se, ospătarul ură „poftă bună” la amândoi și-și văzu de 
treburile sale.

Domnul Milu mirosi paharul cu șnaps și trase pe gât 
două înghițituri. Mister Hector mirosi și el paharul cu lapte. 
Cum, probabil, ceva nu-i plăcu, îl evită. Când domnul Milu 
degustă din rasolul de vită, aruncând privirea spre fereastră, 
mister Hector, uitând de maniere, scoase carnea din 
farfurie și, prinzând-o între membrele superioare, mușcă 
din ea cu poftă, fără să fie interesat de ceea ce se-ntâmplă 
afară. „Nu-i va fi bine când vom fi din nou în stradă. Nu se 
știe cu cine vom da nas în nas”, își spuse domnul Milu și 
mângâie câinele pe cap.

- Mister Hector, se adresă ceremonios domnul Milu, să 
nu renunțăm la datoria ce-o avem! Să trecem demni prin 
lume! Simțurile mai presus de orice! Suntem atenți cu noi, 
dar și la ce-i în jur! Poftă bună, mister Hectoraș!

Câinele părea că-l auzise și scoase un mârâit firav. 
Desigur, ceva nu-i era pe plac și ca să-și protejeze hrana o 
strânse în farfurie, încetând să mai muște din ea. Domnul 
Milu continua să-și servească mâncarea, iar mister Hector, 
manifestând un fel de refuz, rămase nemișcat. După 
terminarea mesei, domnul Milu chemă ospătarul și-i plăti. 
Ospătarul primi banii, dar nu plecă imediat.

- Dumnealui încă mai are de mâncat, observă ospătarul. 
Nu-l grăbiți! Afară nu e totul în ordine. Mai așteptați! Ce 
aveți de făcut?

- Da, chiar așa! Nu mă grăbesc! Ce am de făcut? se-ntrebă 
domnul Milu.

- Rămâneți în interior! Aici sunteți în siguranță!, îl 
îndemnă ospătarul. Înăsprirea timpului de afară va face să 
cadă tencuiala de pe ziduri și roșeața de pe fețele trecătorilor 
să pălească de spaimă.

- M-ați convins! Rămân în interior. Dar cum îmi voi 
petrece timpul?, avansă o altă întrebare domnul Milu.

- Foarte simplu! îl liniști ospătarul. Instalez imediat un 
videoproiector și pe cearșaful peretelui din față veți avea 

ocazia să vedeți locuri și 
peisaje din lumea toată.

Imediat se alipiră mai 
mulți clienți din interior 
și-și îndreptară privirile 
într-acolo. Lăsat ușor pe 
spate, de parcă ar sta în fotoliul de acasă, și plimbând mâna 
dreaptă pe spatele câinelui ce părea că adormise, domnul 
Milu se pregătea să privească minunile de pe perete. Dar 
înainte să apară locurile și peisajele din lumea toată, după 
cum s-a spus, apărură două profiluri omenești mișcate de 
zgomotul cuvintelor rostite:

„- Fiind prea plin, proiectorul nu declanșează, iar pe 
ecran nu se va vedea nimic.”

„- Asta obligă să fie golit proiectorul, apoi reîncărcat mai 
cu măsură.”

„- Ceea ce ar însemna să se renunțe la unele imagini.”
„- Să se renunțe! Da! Nefiind văzute, imaginile n-ar intra 

în memorie, iar amintirile defel nu vor fi.”
„- Drumul fără amintiri ar face mersul mai anevoios.”
„- Dar ar fi mai simplu și mai senin prin izgonirea 

imaginilor ce împovărează.”
„- De unde știm că, prin 

renunțare, scăpăm de imaginile ce 
împovărează?”

„- Este o șansă! Pentru că și 
trecerea peste prag este o șansă.”

În acel moment se auzi din ușă, de 
dincolo de prag, vocea unei femei. 
Era Țura, fosta soție a domnului 
Milu. Cunoscută pentru veniturile 
obținute din măcinarea boabelor 
de grâu și de secară, de unde i-a 
venit denumirea de „făinăreasă”, 
fosta soție se afla în conversație cu 
o prietenă, vecină de apartament. 
După ce-și umezi buzele ca să-i 
lucească rujul, ea strigă, auzită să 
fie de cât mai mulți:

- Uite cum își petrec timpul cei din 
interior! Ca pe un Titanic ospitalier, 
abia plecat în cursă, fără să știe ce-i 
așteaptă.

- Draga mea, eu am să-ți spun 
alta... Numai să mă asculți atentă, 
insistă vecina de apartament. Dacă 

privești chipul patronului din efigie, îi descoperi cruzimea, 
probabil apărută dintr-o alunecare de daltă. Ori el, în 
realitate, e om bun și generos. De pildă, bărbatul meu! Îl 
știi! Ermil a ținut să-i fie dăltuit chipul în blazonul casei. 
Cine trecea, se uita și exclama: „Biata femeie! Ce om dur 
ține pe lângă casa ei!” Nu, nu! I-am contrazis pe toți. E 
pâinea lui Dumnezeu! Așa și cu ăsta în efigia sa!

Recunoscând glasul fostei soții, domnul Milu se repezi 
spre ușă, intenționând să invite femeia înăuntru, dar ea 
se făcu nevăzută împreună cu însoțitoarea sa. Apoi omul 
reveni la masa în care stătuse și sub care mister Hector 
dormea dus ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Plictisit și 
posomorât, domnul Milu chemă ospătarul și comandă:

- O cafea la ibric în nisip!
- S-a făcut! rosti ospătarul și dispăru.
Contrar uzanțelor, când servirea cafelei se făcea direct 

în ceașcă, ospătarul aduse ibricul alături de cești, lăsând 
clientul să-și toarne cafea cât dorește. Așezat pe masă, pe 
un suport metalic izolator, ibricul, de încins ce era, continua 
să scoată aburi plăcut mirositori de cafea naturală. Aburii 
trecură și pe la nasul dalmațianului care, trezindu-se, 
începu să se gudure pe lângă domnul Milu.

- Bei și tu?, se adresă domnul Milu. Ai răbdare, să se mai 
răcească!

Cânele își ascultă stăpânul, dar, neputând să reziste, 
începu să latre. Domnul Milu, pierzându-și răbdarea, apucă 
mânerul de ebonită cu gândul să toarne cafea în cești, însă, 
din cauza fierbințelii, îndepărtă mâna. Gestul îl făcu pe 
mister Hector să latre mai tare. Aburi dogorâtori ieșeau 
din ibric și sub formă de rotocoale înaintau prin încăpere, 
desenând un cap de femeie. Lătratul câinelui și agitația 
clienților atrase atenția ospătarului sosit la fața locului.

- Ce s-a mai întâmplat? izbucni ospătarul, privind 
rotocoalele de aburi cum înaintează prin încăpere. Uite 
un cap de femeie ce ne veghează pe toți, pentru că ne știe 
pricina la fiecare!

Clienții începură să vocifereze și să-și dea din coate. 
- Amară pedeapsă! exclamă domnul Milu când înțelese că 

se afla într-un club al burlacilor. Pentru izgonitele imagini 
din proiector, cât își rupe fiecare din liniștea sa!

- Da’ scapă de imaginile ce împovărează! preciză 
ospătarul și cu un șervet, avut în dotare, risipi aburii ce 
ieșeau din ibric.

- Rău cu rău, dar mai rău fără de rău! conchise domnul 
Milu și plăti comanda cafelei fără s-o consume. Decis, în 
cele din urmă, să nu-l mai lase pe mister Hector în libertățile 
sale, domnul Milu îl prinse de lesă și împreună porniră spre 
casă. Când trecu prin dreptul vilei domnului Bretanion, un 
cetățean din Regatul Unit stabilit în urbe, domnul Milu 
formulă în mintea sa o telegramă: „N-am putut să mă 
debarasez de paguba pricinuită și nici să evit afecțiunea ce 
mă chinuia pentru pierderea morală și materială suferită 
în urma dezastrului natural.” Urma s-o trimită unei rude 
apropiate a domnului Bretanion sau chiar lui în persoană, 
după ce furtuna echinocțiului va trece.

Din culisele formulei „Lumea ca teatru”

Umbra din ibric

Pisica pe acoperișul fierbinte
de Tennessee Williams

Regia: DINU CERNESCU
Teatrul „Bulandra”, București
Director: ALEXANDRU DARIE

Simetric și echilibrat, spectacolul Pisica pe 
acoperișul fierbinte (Cat on a Hot Tin Roof) de 
Tennessee Williams, grație regiei lui Dinu Cernescu 
și jocului actoricesc, sobru, direct și tensionat, de la 
Teatrul „Bulandra”, animă artificialul din construcția 
textului, conferind transpunerii credibilul necesar. Pe 
scenă se desfășoară momente din viața unei familii 
americane din a doua jumătate a secolului XX, cu 
intimitățile și particularitățile de comportament 
specifice. Cu toate că, în subsidiar, contradicțiile agită 
familia, discreția și supravegherea îi țin sub control 
atmosfera. Cel mai vârstnic membru, Big-Dadday 
se pregătește să moară, deși rezultatele analizelor 
medicale îi sunt favorabile, după cum circulă vorbele, 
iar noua intrată în familie, Maggie, anunță că va avea 
un copil, chiar dacă știrea este respinsă de ceilalți.

Spectacolul începe cu dialogul dintre Maggie și Brick 
pe tema fisurilor ce amenință existența cuplului și se-
ncheie cu acțiunea în cuplu spre a adeveri anunțul 
făcut. Ființă energică și dedicată vieții, Maggie și-a 
păstrat sentimentele curate față de soțul său, Brick, 
afectat de relațiile din familie și de loviturile primite 
din exterior. În imediat, Brick suferise un accident 
pe terenul de sport al Universității și, din cauza unei 
entorse la gleznă, mersul îi era în cârje. Pe termen 
lung, el trăia în conul de umbre ce-i suspenda 
persoana, ca urmare a relației de prietenie cu Skiper, 
considerată de ceilalți o cantonare în contranatură. 
Fire sensibilă și apăsată de greul clipei, Brick își căuta 
eliberarea în băutură, ceea ce va duce la neglijarea 
legăturilor cu Maggie.

Spectacolul de la „Bulandra” se-ntemeiază pe 
contrastul dintre energia vitală în acţiune, ce justifică 
rezistența tinerei Maggie în fața prejudecăților, și 
risipirea energiei, ce-i amprentează pe unii din 
familie. Sunt câteva planuri ale rătăcirii personajelor, 
evident configurate, spre a spori conflictul: beția 
pentru Brick, nevoia dobândirii unor avantaje 
materiale pentru Mae și Gooper, ambiția ce o agită 
pe Big-Mama de a fi unica stăpână a moștenirii. Când 
Big-Dadday află adevărul despre starea sănătății sale, 
zilele fiindu-i numărate, iar dezbaterile în familie 
pe tema averii iau amploare, Maggie, în „caloria” 
energiilor vitale, ca o „pisică pe acoperișul fierbinte” 
pretinde, alături de Brick, accesul la moștenire, 
deoarece este însărcinată. Deși minte, ea se va ține 
de cuvânt. Reușește să-l abată pe Brick de la băutură 
și să-l stimuleze pentru procreație. Alexandra Fasolă, 
în Maggie, se-ntrece pe sine. Tinerețea actriței 
este probatoare pentru naturalețea personajului. 
Va fi urmată în spectacol (în decorul arh. Octavian 
Neculai, același pentru toate actele), particularizând 
jocul (costume: Maria Miu), de: Tudor Aaron Istodor 
(Brick), Dana Dogaru (Big-Mama), Virgil Ogășanu 
(Big-Dadday), Silvana Negruțiu (Mae), Lucian Ifrim 
(Gooper), Radu Chiriev (Băiatul în casă). În ton 
cu starea personajelor se mișcă lighting design-ul 
preparat de Alexandru Darie. Regia lui Dinu Cernescu, 
modelând personajele în relația dintre energia vitală 
în funcțiune și risipirea energiei în confruntări vane, 
face din Pisica pe acoperişul fierbinte de Tennessee 
Williams un spectacol șocant și bucură spectatorul.

Nicolae HAVRILIU

Adevărul din 
spatele minciunii
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Bârsilă și Gabriel Coșoveanu (clapetele 
interioare) - iar pe coperta a patra, 
Mircea Martin. Din care cităm și noi 
câteva gânduri: „Poemele lui sunt litanii 
delicate și monotone, autocontemplații 
înfiorate de insidiile morții. Însingurat 
și anacronic..., fără ieșiri la rampă, 
fără gesticulații spectaculoase, decent, 
discret și, inevitabil melancolic - uneori 
chiar sarcastic - Radu Cange este din 
speța tot mai rară a autorilor care ne 
readuc încrederea în poezie” (Aferim! Și 
adăugim un autocitat din dedicație, care 
nu poate fi eludat: „Creatorului, într-o 
clipă de voită neatenție, i-a fost furată 

recenzenți: Al. Cistelecan, Nicolae Oprea 
și Gheorghe Grigurcu. Dar să aruncăm 
zarurile și noi, pe cont propriu: „marele 
rege clown/ nu are conștiința crimei// își 
execută numărul/ și plânge// să aruncăm 
zarurile//...// cine va fi condamnatul/ 
și cine călăul (p. 41); „doamnelor și 
domnilor/ tăcerea se decupează/ de pe 
chipurile noastre//...// chiar în acest 
moment/ toate casele/ au evadat pe 
fereastră// secolul douăzeci/ naufragiază” 
(singurătatea păpuşii mecanice, p.11). 
Cum să nu îi dăm „dreptate” cenzurii, când 
poetul ploieștean, la „unu ianuarie una 
mie nouă sunte șaptezeci și nouă” emite 

Bela Farcaş, Corina Popoa, Ghiţă Cornea, 
Ileana Cocîrlă, Eugen Teodorescu; pe 
coperta interioară poeţii sunt enumeraţi 
în ordine alfabetică. Fiecare secţiune de 
autor începe cu o  pagină ilustrată, dar 
de o notiţă bio-bibliografică beneficiază 
doar primul. La sfârşitul lucrării aflăm 
câteva creaţii artistice semnate de 
Corina Popa (dar fără legătură cu… subi-
ectul, fiindcă ilustraţiile grupajelor sunt 
realizate de altcineva). Fiind prea mulţi 
autori antologaţi nu putem cita din unii, 
fiindcă s-ar supăra ceilaţi. Din păcate, 
în afara poetului-coordonator, nici nu 
cunoaştem vreun nume (slaba circulaţie 

lumina poeziei de către imensa pasăre 
și dăruită poetului”...)

Rely Schwartzberg, Dragoste cu 
trandafiri albi, Ed. Napoca star, 2018  

Tânăra mamă: (are doi băieți), Străjer 
al Limbii Române (distincție acordată 
de „Revista Familiei” din Israel: una din 
revistele la care colaborează), este poetă 
și prozatoare. După spusele proprii, ea 
„plonjează în imaginar” în nădejdea 
că va deveni un tot mai bun „înotător” 
(citește: scriitor). Născută la Tulcea, 
prin anul 2000 s-a mutat în Țara Sfântă. 
Ca poetă, s-a ilustrat prin grupajul din 
antologia ANAMAROL „Carmen” în 
2017, iar în 2018 scoate volumul de 
proză O vacanţă de pomină. Cine se 
apropie de acestă carte va descoperi 
eternitatea iubirii umane - după cum 
spune și prezentatoarea cărții în Cuvânt 
înainte: „Există o multitudine de motive 
pentru care cititorul poate să deschidă 
această carte, din care să învețe că viața 
trebuie trăită cu demnitate și iubire.” 
Cartea începe cu Multașteptata vacanță 
la mare (Cap. 1), sfârșind cu Dragostea 
învinge (Cap.12). Între timp - în cele 166 
de pagini ale romanului - Evei (eroina 
principală) i se întâmplă multe: indecizii, 
tulburarea „apelor”, o dragoste la prima 
vedere pusă la mari încercări, dar care 
până la urmă învinge. O carte sinceră - 
poate prea sinceră uneori, pentru că se 
ghicește ușor filonul autobiografic; dar 
autorul nu are (ne)voie să-și pună în așa 
fel viața pe hârtie, să spună totul într-o 
carte. Trebuie să păstreze și doza de 
mister, adică de nerostire.

Ioan Vintilă Fintiş, 
Marele rege clown, Grinta, 2019  

Constatăm cu satisfacție că editura 
clujeană a lui Gabriel Cojocaru scoate tot 
mai multe - și mai bune - cărți de poezie. În 
seria aceasta se înscrie și cea de față, însoţită 
de numitul poet-editor: „Prezentul volum 
reproduce o carte pregătită pentru tipar 
în 1979 și respinsă de editura comunistă... 
(la care) au fost adăugate câteva creații 
mai recente... Plin de substanță, cu un 
mesaj direct, discursul său poetic doboară 
bariere, evită capcane și revarsă spiritul în 
rostirea adevărată” (Cuvânt de însoțire). 
Poetul clujean mai vorbește și despre un 
soi de vibrație-empatie care rezonează 
rareori între suflete de poeți (sentiment 
pe care l-a încercat cândva vizavi de IVF 
și subsemnatul). Din multitudinea de 
referințe critice - vă amintiți volumul 
de peste 300 de pagini? - poetul reține 
pentru coperta/clapeta a treia trei 

în eter versuri ca acestea: „nu-ți amintești 
nici pustia/ în care amurgul și frica țin loc/ 
de reclame lipite pe ziduri/ ori pe fruntea 
cerșetorului/ din parcul foamea// făptura 
lui se adaugă/ deznădejdii de a fi om...” 
(Flacăra olimpică). Șase cuvinte interzise 
dintr-un foc! Încheiem cu o profesie de 
credință care nouă ne-a rămas la suflet: 
„câteva versuri scrise în grabă/ mi se par/ 
fumuri subțiri către zei”.

Înăuntrul sferei, 
Casa studenţilor, timişoara, 2018 

Culegerea de 75 de pagini întocmită 
și prefațată de Eugen Bunaru cuprinde 
autori premiați la Concursul Național 
Studențesc de Creație Literară organizat 
de Cenaclul „Pavel Dan” al CCST (ediția 
a XX-a): Artur Cojocaru, Mihaela Farcaș, 
Julia Iaroslavschi, Anastasia Coste, Raluca 
Teodorescu, Bianca Vilichi, Alina Adobroaie. 
Volumul colectiv marchează în mod fericit 
și cei 60 de ani de existență a cenaclului 
studențesc îndrumat de E.B., acum când 
patronul lui spiritual a început să devină 
„un autentic reper de istorie literară”. La 
secțiunea poezie avem patru premianți, iar 
la proză trei. Laureții sunt elevi, studenți 
sau proaspeți absolvenți ai unor facultăți 
- de Contabilitate, Sociologie-Psihologie 
sau Istorie-Teologie - de la Timișoara-Vest, 
dar și din Chișinău (remarcăm faptul că 
doar prozatoarele sunt filoloage). La poezie 
premiul a fost ex-aequo, fiind împărțit 
între un băiat și o fată. La Artur Cojocaru 
remarcăm o poezie de nuanţă SF, dar mai 
degrabă actualist-biografistă (înţesată 
cu amintiri din copilărie, dar şi amintiri 
despre viitor…) – cum se poartă acum. 
Desigur că şi poezia Mihaelei Farcaş este în 
trend: nu se mai poate scrie poezie actuală 
fără seringi şi halucinogene: arterele 
oraşului „prin care nu curge altceva/ decât 
o mulţime/ de singurătăţi/ ca nişte fiinţe…” 
sunt pline de drog/drogaţi: „Bagi acul şi 
doare dar nu ai/ voinţa să întrerupi drogul” 
(Drowning). Dar asta e cruda realitate, 
pe care poetul doar o reflectă. Secţiunea 
dedicată poeziei cuprinde 45 de pagini, iar 
cealaltă 30. Alături de poetul E. Bunaru, „le 
urăm (şi noi tinerilor autori) să fie într-un 
ceas de bun augur  şi le dorim un drum cât 
mai bogat în inspiraţie…”

Daniel lăcătuş (Coordonator 
antologie), Cioburi de suflet, stef, 2018  

După un Cuvânt înainte al antologa-
torului urmează în Cuprins 11 autori, 
cu grupaje mai mici sau mai mari: Ioan 
Gelu Crişan, Daniel Lăcătuş, Violeta 
Deminescu, Simion Cozmescu, Dorin 
Dănescu, Nicolaus Rudolf Pilly, Nicolae 

a cărţilor de poezie să fie oare cauza?)

Adrian Frăţilă, Balade, 
Editura Măiastra, 2018  

Frumoasa carte de 70 de pagini a 
baladierului Adrian Frăţilă (frate bun 
cu alt baladier, Şerban Codrin) este de 
fapt o Curte cu prieteni. Iată ce frumos-
promiţător sună numitul poem: „Mi-
au venit prietenii la curte/ Amânăm 
tristeţea după sărbători/ Zilele-mpreună 
sunt aşa de scurte/… Spune-le că-s 
prinţul fericit al lumii/ apoi adevărul 
că-i iubesc pre ei/… Sfetnice, e ceasul 
să aştern merinde/ Oare va fi prânzul 
searbăd şi puţin/ Când îi simt alături 
sceptrul meu cuprinde/ totul: şi potirul 
inimii-l închin.” Volumul cuprinde 60 
de balade, inspirat intitulate: Balada 
trofeelor de vânătoare, …galerei de 
aur, …poetului balcanic, …tristului 
hidalgo, …cavalerului dezmoştenit, 
…slovei tremurate, …Baladă fără 
Sancho Panza ş.m.a. (Cu toatele bune 
de citit şi mai ales de rostit/declamat 
pe o mare scenă). Iată artiştii lumii, cu 
toţii, surghiuniţi de mai-marii lumii 
acesteia, invidioşi pe notorietatea lor 
„în cel mai arzător dintre deşerturi”; 
iar armatele tocmite să-i hărţuiască: 
„Ajunseră la porţile uimirii - / această 
plăsmuire nu-i nisipul!/ În faţa ei,      
de-atâta frumuseţe/ le înfrunziră 
armele şi chipul” (Balada pustiului, 
superb poem final).

Dumitru Buţoi, Poeme înlăcrimate, 
Editura UZP România, Bucureşti, 2018 

Tipărită la Editura Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști, placheta de 60 de pagini a 
colegului timișorean, poet și ziarist, este 
a șasea carte de poezie, autorul având 
„la activ” cam tot atâtea de reportaje. 
Clopote de lacrimi și Eminescu-i tot 
mai singur sunt cele două cicluri ale 
volumului. Poetul este un sentimental, 
marea majoritate ale poemelor fiind 
dedicate părinților, țării (Patria e-n 
lacrima mamei, Dor de părinţi, Clopote 
de lacrimi). Dar Dumitru Buțoi este - 
în prelungirea vocației jurnalistice - și 
un poet „politic”, adică de atitudine: 
Contemporan cu hoţii, Cu ţara în suflet, 
Poeme înlăcrimate. Noi, în limitele 
acestei rubrici, ne-am oprit la Căprioara 
ucisă-n tăcere: „E tot mai tristă/ țara 
mea, sărmana/ și tot mai jefuită de 
avere...[...] și văd cu ochii-nlăcrimați și-
aud/ cum plânge tata,/ plânge mama, 
cum țara mea/ precum o căprioară /  
este ucisă în tăcere...”

Gheorghe simon, Fractalia, jurnal 
poetic, Princeps Multimedia, Iaşi, 2018  

După un volum de versuri cu același 
titlu, iată, avem în față un Jurnal poetic 
al celui supranumit - care și-a asumat 
pe deplin acest nume - Fiul Agapiei. 

Cartea de 230 de pagini este păstorită 
de un alt poet (și editor), Daniel Corbu. 
Descoperim în conținut trei secțiuni 
botezate - cum altfel! - poeticește: I. 
Candelabria, II. Calea sufletului și III. 
Împărăția iubirii. În total, avem un 
fragmentarium poetic, ceva între eseu-
panseu și poem în proză. După cum 
ne încredințează (pe coperta a patra) 
și numitul redactor de carte, sunt 
atacate marile teme ale gândirii poetice 
și filosofice: Disperarea, Ispitirea, 
Armonia, Amărăciunea, Slăbiciunea, 
Însetarea, Vibraţia interioară, Biruinţa, 
Dăruirea, Resentimentul, Primejdia, 
Tălăzuirea, Dumnezeirea, Eroarea, 
Dezamăgirea, Nimicul. Toate cu 
majusculă, pentru că autorul încearcă să 
ridice aceste noțiuni la rang de concept, 
după cum vedem: „Adevărul fiinţei: 
Cine vede, Ce se vede (Radu Petrescu), 
acela cunoaște. Și, vrednic de laudă e 
acela care nu vede și crede, așa cum Îl 
putem cunoaște pe Dumnezeu, fără să-L 
vedem, întrucât noi suntem vederea Sa...” 
(p.143). Primul ciclu este despre suflet 
– al doilea: despre suflet, iar al treilea 
tot așa! Dar mai avem, tratate aforistic, 
și alte teme sufleteşti: Ființa, Emoția, 
Credința și putința, Viclenia cuvintelor, 
Primejdia și îngrijorarea. (Și câte și mai 
câte alte minunății din aceleași categorii, 
pe care nu le veți cunoaște niciodată dacă 
această frumoasă carte nu o veți citi!)

Radu Cange, lumina  
Condorului, Tracus Arte, 2019 

În stilul lui, cu care ne-a obișnuit: 
lapidar, sentențios, exemplar, R. 
Cange vine cu încă un volum  inspirat 
- pornind chiar de la titlu. El meditează 
poetic - cantabil - pe câteva teme mari, 
ușor decelabile: poezia (meseria de 
poet), suferința, singurătatea - moartea. 
Sunt temele dintotdeauna ale poeziei 
adevărate (totul depinde de cum sunt 
tratate). Astfel, Filozofului, „Creatorul 
i-a dat/ doar linștea/ și o pasăre oarbă 
care,/ cu zborul, scrie haotic/ rune 
în peștera cerului.” Multe piese se 
intitulează chiar Vers, Poem sau Poem 
neterminat. Iată și poemul de titlu: 
„Stau în semiobscuritate/ după un 
geam/ cu vitralii./ Mă bucur de harul/ 
meu, asemeni unui/ condor care-
și/ savurează prada/[...]/Dar eu mai 
întotdeauna/ m-am mulțumit cu mai 
nimic;/ îmi ajung zborul și/ deschiderea 
aripilor... și strigătul/ victoriei mele 
mute.” Dintre poeții și criticii prinși 
în final la Referințe critice, referă 
despre poetul bucureștean Mircea 
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Cartea Românească Iași și la sediul USR București

24 meridiane

Niladri Mahajan, de meserie 
psiholog de consiliere, este 
un poet bilingv, laureat al mai 
multor premii literare. Este 
autorul volumelor de poezie O 
Cameră Difuză și Aura de lumină 
și locuiește în Calcutta, India. 
Poemele sale au fost traduse 
în franceză, arabă, bengaleză, 
spaniolă, rusă, japoneză, italiană 
și română. Are un doctorat în 

Bioinformatică la Universitatea din 
Calcutta și este un bun cunoscător 
al muzicii clasice orientale și 
occidentale. A participat recent 
la trei expoziții de pictură și de 
fotografie de grup în ultimul timp 
și este un pasionat al fotografiei 
„de stradă”, dar și al picturii în 
acuarelă. Îi plac plimbările lungi 
de după amiază și este pasionat 
de scuba diving și de planorism.

Lucrare distinsă cu Grand Prix de la 
Biographie Politique 2018 şi Grand Prix 
du Livre d’Histoire 2018. Contrar tendinţei 
multă vreme predominante de a-l reabilita pe 
Lenin pentru a-l covîrşi cu acuzaţii pe Stalin, 
Courtois arată că Vladimir Ilici Ulianov a 
dorit, a conceput şi apoi a instaurat o dictatură 
ideologică nemiloasă, inventînd conceptele şi 
instrumentele totalitarismului de tip comunist. 
Lenin se distinge de ceilalţi adversari interni 
ai ţarismului, opunîndu-se nu doar liberalilor 
şi democraţilor, ci şi tuturor curentelor 
socialiste, pe care le critică fără cruţare în 
scrierile şi discursurile sale. Ajutat de o forţă de 
convingere neobişnuită, el alege să se sprijine 
pe o minoritate de revoluţionari de profesie, şi 
nu pe mase. Va reuşi astfel să pregătească în 
umbră preluarea puterii în Rusia prin lovitura 
de stat din octombrie 1917, putere pe care o va 
extinde ulterior printr-o recurgere sistematică 
la violenţă îmbinată cu un oportunism politic rar 
întîlnit. Traducere de Ana Ciucan Ţuţuianu. 

n Stéphane Courtois: lenin, 
inventatorul totalitarismului

Frunze de arțar
Lumina astei dimineți e-o iarnă…
Când fremăta adânc în mine-un gând,
Se-mprăștia zăpada, rând cu rând,
Spre-adânc naturii slava să i-o cearnă.

Tu
Ofranda mea,
Un singur cuvânt: tu!
L-am murmurat încet
Ca pe o nesfârșită 
Ardere a unui bețișor de tămâie

Niladri Mahajan

n sfârşitul sfârşitului lumii, un 
nou volum de Jonathan Franzen

Romancier de mare forță, Jonathan Franzen 
se dovedește și un eseist redutabil. Prestigiosul 
prozator american face în Sfîrşitul sfîrşitului 
lumii un tur de forță foarte personal, încărcat 
de un umanism subtil, detectabil sub puseurile 
de pesimism și mizantropie ce îi punctează 
comentariile asupra lumii contemporane. 
Pasionat de păsări, îngrijorat de schimbările 
climatice și de ascensiunea lui Donald Trump, 
călător prin cele mai diverse colțuri ale lumii, 
din Antarctica pînă în Ghana și Albania, Franzen 
este un bun cunoscător și un comentator tăios 
al realităților actuale. Traducere din limba 
engleză de Daniela Rogobete. 

Ce este viața?
Simplifică toate numerele
Din fața ta.
Tot supărată ești?
Știu, asta nu este geometrie
Pe bază de compas 
Și creion.
Dar eu voi continua să te reflect
Atâta timp cât vei fi dispusă  
Pentru a răspunde propriilor mele întrebări
De acolo.

Prima iubire 
O imagine topindu-se în ceață  
Dincolo de geamul înghețat. 
Un peisaj aburit. 
De un alb cadaveric. Plin de culoare.

Genul meu de fată
Ești tot ce poate fi mai rău
Și dulce ca nimicul, ca vorba goală
Ce la nesfârșit te-amână în stilul consacrat.
De obicei, chestia asta nu te prinde deloc.

Prezentare și traducere: Mircea Dan DUȚĂ

n Cinghiz Aitmatov: 
Cîntecul stepei, cîntecul munţilor

Cunoscut prin poveştile ce amestecă tradiţia 
cu viziunea futuristă din O zi mai lungă decît 
veacul, Cinghiz Aitmatov revine în Cîntecul 
stepei, cîntecul munţilor la inspiraţia basmelor 
sau la frînturi de realism. Pe fundalul războiului, 
tinerii încearcă să uite de scenele lui brutale şi 
muncesc şi se iubesc ca şi cum ar trăi în vremuri 
de pace (Geamilia); un băieţel se refugiază în 
fantezia vaporului alb şi în poveştile spuse de un 
bunic trecut prin greutăţile vieţii (Vaporul alb); 
tinerii trăiesc iubiri întîmplătoare, fugare, ca în 
Plopşorul meu cu băsmăluţă roşie. Şi toate se 
reunesc sub semnul stepei, tărîmul iertător care 
le alină durerile şi-i face să uite de năduful lumii 
şi al războiului, care le iartă dragostele nerostite 
şi fanteziile care uneori răsar în locul vieţii. 
Traducere din limba rusă şi note de Nicolae 
Iliescu. Cinghiz Aitmatov s-a născut pe 12 
decembrie 1928 la Şeker, în Kîrgîzstan. Tatăl 
său, unul dintre primii activişti comunişti, este 
acuzat în 1937 de a fi manifestat idei „burghez-
naţionaliste“ şi apoi executat. În 1956, Aitmatov 
intră la Institutul de Literatură Maxim Gorki din 
Moscova; doi ani mai tîrziu devine corespondent 
al ziarului Pravda. Tot acum va publica prima 
nuvelă notabilă, Geamilia; vor urma alte titluri, 
proze sau microromane, printre care Ochi de 
cămilă (1961), Primul învăţător (1963), Adio, 
Floare-galbenă! (1966) şi Cocorii timpurii 
(1975). Celebrul O zi mai lungă decît veacul, 
despre care mulţi s-au temut că va fi ultimul 
publicat şi că îi va aduce sfîrşitul, a apărut în 
1980. După publicarea romanului Stigmatul 
Casandrei, Cinghiz Aitmatov intră în viaţa 
publică şi sprijină politica de transparenţă a lui 
Mihail Gorbaciov, căruia îi va fi consilier. Moare 
în Germania înainte de a împlini 80 de ani.


