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editorial

AVATARURILE GLOBALIZĂRII
ȘI
NOUL MESIANISM COMERCIAL

Consumerismul o ,,forma mentis” ● animalul media, adică mașina
de privit ● subcultura fără frontiere ● mizeria prosperității
Asistăm astăzi la adâncirea unui fenomen periculos
pentru fiinţă, la globalizarea conştiinţei interdependenţelor,
fenomen apărut odată cu mondializarea mediatică şi cu
instalarea brutală a unei dimensiuni comerciale care a acaparat
totul. Astfel, în această dinamică a lumii postmoderne ne apar
doar două concepte sacralizate: piaţa şi comunicarea.
S-a instaurat, în acest fel, NOUL MESIANISM
COMERCIAL.
Noul mesianism comercial a făcut din consumerism
o „forma mentis” a societăţii de astăzi. Să ne amintim că în
excelenta sa carte, Mizeria prosperităţii, prozatorul şi eseistul
Pascal Bruckner vorbea de „o societate de vitrină”, în care
imaginarul dominant este cel comercial, bazat pe „cretinismul
mediatic”. Semnal de alarmă neluat însă în seamă.   Ne vom
limita doar la spaţiul culturii, mai precis la condiţia culturii în
acest moment al instaurării unui totalitarism media, al revoluţiei
digitale şi al modificării ideii de fericire prin consumerism.
Ne întrebăm dacă bombardamentul mediatic (spectacular,
cu intenţii programatice de deschidere culturală) n-a transformat
total homo sapiens în ceea ce sociologii ultimilor ani numesc
omul terminal, adică animalul media, adică „maşina de
privit”, adică un captiv al culturii media. Şi cred că nu greşea
C.William Mills când spunea că sub trendul mondializării
şi al comunicării supranaţionale „istoria care îl afectează în
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prezent pe fiecare om este istoria mondială”. Pe deasupra,
nu putem escamonta uzitata afirmaţie că această cultură
pluricivilizaţională promovează prin toate mijloacele (între
care invazia divertismentului cu rating, degradant pentru gustul
public) subcultura fără frontiere. Toate acestea exclud atât
cultura înaltă, profesională, cât şi idealuri ca specificul naţional
sau punerea în circulaţie a valorilor clasice ale fiecărui popor.
În al doilea rând, lumii aflate în procesul de formare a satului
planetar, anunţat de vreo patru decenii de teoreticianul McLuhan
îi lipseşte un cod moral puternic şi nu trebuie să fii neapărat
sociolog specializat pentru a-ţi da seama că sub influenţa
publiculturii, lumea se subţiază, se superficializează, îşi pierde
tarele culturii solide, didactice, morale.
Distingem în cadrul globalizării, proces în plină
desfăşurare, două tendinţe: una agresivă şi o alta seductivă.
Avem în vedere vechea politică imperială: imperiile falus
(agresive, care folosesc forţa pură, distrug şi nu construiesc)
şi imperiile Afroditei (au la bază seducţia, argumentele fiind
drepturile şi legile comune). Uniunea Europeană este un fel de
imperiu de seducţie, un imperiu supernavă care nu mai foloseşte
termenul de expansiune, ci de lărgire.
Spre deosebire de Uniunea Europeană, un imperiu falus
este în acest moment S.U.A., care realizează globalizarea
forţată şi obţinerea zonelor de influenţă de cele mai multe
ori pe cale militară. Cazurile Vietnam, Afganistan, Irak sunt
concludente. Prin Fondul Monetar Internaţional însă, S.U.A.
îşi arată cealaltă faţă, aceea de imperiu de seducţie, realizând
în multe puncte din lume, în locul cunoscutei pax romana,
strategia postmodernă pax americana. Să fie acesta începutul a
ceea ce Berdiaev numea o „eternă zi a opta”?Spun și eu, cu o
vorbă a lui Nichita Stănescu : Vom muri şi vom vedea!
Daniel CORBU
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provocări

PRIMELE SCRIERI DIN LUME AU
APĂRUT ÎN DACIA?
Tăblițele descoperite în Munţii Neamţului,
datează din anul 5500 î.Hr,
mai vechi decât cele sumeriene cu 1000 de ani!
Munții Neamțului ne copleșesc cu
misterele care dăinuie și care sunt greu de elucidat.
Aici au fost descoperite tăblițele de lut imprimate
cu pictograme, care sunt unele dintre cele mai
vechi scrieri din lume. Tot aici a fost descoperită o
structură megalitică, inscripționată cu un amestec
de litere glagolitice, caractere paleoslavone și
multe simboluri necunoscute. Din păcate, aceste
scrieri nu au putut fi inca descifrate. Atunci cand
vor fi intelese, cu siguranta se vor afla mai multe
informații despre misterioasa populație care a
trăit pe pamanturile stramosesti.
În această zonă a fost descoperită și harta
lui Ortelius din 1595, în care apare Dacia, pentru
prima oară, pe o hartă a globului pământesc!
În Munții Neamțului au fost descoperite 120
de tăblițe din lut inscripționate cu simboluri
protoliterate. Simbolurile sunt asemănătoare cu

cele sumeriene. Tăblițele descoperite datează din
anul 5500 î.Hr, mai vechi decât cele sumeriene
cu 1000 de ani! Aceste tăblițe sunt dovada că pe
acest teritoriu au apărut primele scrieri din lume!
Pe Valea Bistriței a fost descoperită o
piatră inscripționată cu simboluri misterioase.
Piatra este incizată cu o scriere care se desfășoară
pe registre semicirculare. Este vorba despre
scrierea glagolitică. Alfabetul glagolitic a fost
folosit de frații Chiril și Metodiu și adaptat limbii
slavone, transformându-l în alfabetul chirilic.
Alfabetul chirilic a fost utilizat, mai târziu, în
traducerea Scripturii și a Liturghiei, din limbile
greacă și latină. În anul 1717, țarul Petru cel Mare
face o descoperire uluitoare. Aflat într-o catedrală
din Rheims, el a constatat că regii erau încoronați,
depunând jurământul pe o Evanghelie scrisă în
alfabetul glagolitic.
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tineri poeți
Ieșirea
singura ieșire seamănă cu una de
incendiu;
dinspre tine și conform instrucțiunilor,
desigur, trebuie să ies…
- deja miezul mi-e incendiat
și marginile se apără
(cu celălalt obraz întors).
și totuși ies! înainte
e singura ieșire, chiar incendiul,
cu seva și marginile de copac
îmbrăcându-mă.

Ana ȘTEFĂNESCU
Gusturile iubirii
Primul gust
a fost cel al ochilor:
”Vei ști toate gusturile
și tot ce vei fi știut
să primești cu ele”!
mi-a spus.
Acesta făcându-se
cel de-al doilea gust!
De care,
atunci când mă împuținez,
nu mă mai doare!
Și cum îmi iartă
pagina darurile noastre,
4 tot rânduite darurile-i sunt:
Am toate gusturile sale
și pân´ la seva lor
să le ascult…!

Opțiuni
scrisorile către tine
ar lăsa urme de bărbat;
și pe mine în palma ta.
știința ta încă nu mă poate cuprinde
și în locul mâinii mele am pus un steag –
libertatea lui e mai puțin importantă;
pe acesta poți să-l furi,
să ți-l revendici
sau să-l lași la drumul mare.
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Povestea, după cum el spunea
îl întâlnesc în orice vibrație, de la T0 și
după voia sa;
treptele sunt așezate, astfel, în bătăile
ceasului:
acolo ne sunt calendarele, locul și tot ce eu
nu am știut;
dacă scad rotațiile (desigur ale mele),
”pot simți cum povestea chiar este
în ce se întâmplă, exact și pe minut”;
într-adevăr (el mi-a spus) ”sumă de mine
a trebuit să ies de minți, alegeri într-una singură”:
dragostea m-a născut în iubire abia când
am erupt!

În două dimensiuni
firul pe care am fi putut merge
ne unise de-atunci în două dimensiuni;
dacă le-am da la o parte, precum o ceață,
și-acum ca-n ultima zi din viitor,
aceeași rană am simți cum se-nchide.
deja vin de acolo, punte între noi,
fără nimic pe care să poți merge, atinge
și orice desfășurare picură dor precum o
aură.
cel mai greu e că-ți pot lăsa
doar jocul tău de cărți cu plăcerile și
frumosul
și orice înțelepciune a iubirii, așa cum
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tineri poeți
te-am recunoscut,
când timpul se scurge exact acum
suspendându-mi amintirea
în cea dintâi reîntâmplare despre noi.

prins de-a cădea unul într-altul,
cum atingerile, mai firesc decât orice,
ne fi fost știut, rotund, din altă zi
secvențial desfășurată …

Suprem ireversibil de femeie

Povestiri din viața mea

trupurile își cad bine unul într-altul;
al tău topitor de metale grele, de clar de
lună,
spre paza bucuriei de a-ți fi,
cum îți pulsezi femeile astfel și pe mine
cu undele, pe limba lor și de iubire.
într-adevăr, doar inimile noastre
devin fluide, de femei vibrându-ne,
și-n ceasuri date înainte,
ne iar și iar primesc.
și-n toată seva ta
ne dai, ne iei din mine
când buzele continuu-ncercuiesc
suprem ireversibil de femeie.

cu siguranță, poeții au limbile lor
și a mea a-nvățat din ce s-a chiulit
de la școlile cu ștaif;
bătăile inimii mele par să fi ieșit
cu cheia de gât, nesupravegheate
măcar de vreun frate mai mare;
la prima adolescență de dragoste
m-am întâlnit mai mult cu poezia
și poate așa s-a domesticit de atunci;
cea mai mare petrecere
am făcut-o în haine de stat,
era în pauza de masă, dintre altele;
m-a răpit un singur poet,
chiar la zece ani de prima dată;
și cel mai frumos e că așteaptă.

Limite
frumusețea femeilor îți vine
și-n poftele oricărui timp de le-nsumăm
lucește, într-adevăr, mai bine,
de plin de voi, de noi, de gustul vântului
desfășurând fluierul tău de-orice lipsită
iubire
din care nu-ncetez să mă cobor.
altfel, nu aș afla cum ochii, fața și buzele
lor
și formele ce le-adâncești cu trupurile,
deschise-n mine, real dogoritor
curgând îți cresc iradiant priviri fluide
și-n toate cercurile din care să mai plec
și până unde
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”La vie en rose”
… așa a fost primul tău dar:
cu întristările precum vulturii
alungați de-ndestulare,
un trofeu ludic, purtat în cutia ”La vie en
rose”,
muzicală și însiropată,
așteptându-ne, legați la ochi
și cu ochelarii la marginea patului;
… iar ultimul - doar un fir -
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tineri poeți
după ceața fină
învie marea
în care se moare

ÎN LOCUL MEU

Octavian MIHALCEA
O SĂMÂNȚĂ DESCHISĂ
Seara vor învia ochii
vor învia oasele
frică fără frică
frică fără dimineață
ai putea mângâia
din nou lumea
Hermes nemișcat
încearcă să pătrunzi
o sămânță deschisă
ar trebui să te iubească
pagina zodiile duble
6 pământurile plutitoare

SPUNE MAI MULT
Învingător aruncă soarele
porție pentru azi
intrare scurtă
fără nume cunoscut
suflet trezit din somn
cândva nu se putea
spune mai mult
vom fi mulți dacă
atingem focul
care încet e rece
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Pare că orice tușă
sparge un zid
printre toți vom fi afară
ceasurile au căzut
luminile apasă ești alb
am uitat când te-ai întors
ploaie în locul meu
deja sânge la colțuri
cădere cădere cădere
cine urmează poate
mă va atinge

PĂRUL ORB
Recviem pentru roșu
și arme albe
mult prea multe suflete
stau în fața
părului orb
aroma timpului
simte iernile dintre lumi
corpul prea știutelor
îndepărtări

CAPĂTUL DREPT
Venele de sus
vor încinge pământul
scoici proaspăt dezgropate
racul se întoarce mereu
din galaxia acoladei
tălpile ude nu
sunt ferite de săgeți
nu este nimeni așa adorat
ca unele urme negre
totuși ajungi mereu acolo
înotător spre capătul drept
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UȘA DE GHEAȚĂ

Palton lung negru
se arată
zăpada casei
sclipește tăiat
aici ar putea
respira frica
am deschis ușa de gheață
inima ei
vocea : ți-ai învins
una dintre morți!
mereu la rând
rânduri rânduri
lupii aproape de fum

CORPUL DIN OGLINDĂ
Înțelepciunea iubește noaptea
să împărțim lumea
unde trăim în armonie
am fost vom fi salvați
doar de corpul din oglindă
trăirile unui chip care
odată a umplut vârful
cred că am ales
pasul dintre noi
aici suntem fără numere
nu mă urmărește nimeni
cu tine dincolo voi scăpa
voi schimba lumile

ARDE SIMBOLUL
Ca un vis
fără sfârșit
arde simbolul
dans sărutul piciorului
apropiat
mâna pe umărul drept
cale neștiută spre
ceea ce se schimbă
dacă înviem acum
ne vor mușca
picături înfiorate
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TEXT
Ființa unor numere
dacă este chiar este
sub soarele brusc al verii
farmecul textului
dinr-un spectacol
poate acum ambiguu
vise mecanice traversează
tot ce se poate numi viață
dezbracă orice decor
fără evitare

SCHUBERT NETERMINAT
Odată ai fost acolo
lângă amintirile tăioase
poate era verde
a opta siluetă
dintr-un Schubert neterminat
acum ultimele culori
galbenul nu mai ajunge în galben
spuneai că apele sunt din mare
trăim alături închiderile
metale învinse printre noi
nici nu știu...
ce ar mai rămâne de rănit?

SE ÎNFIOARĂ MÂNA
De acolo cine răspunde?
pământul poartă
ramuri încă verzi
în spate ploi
ghețuri odată albe
parcă afară din spațiu
mergi numai spre interior
în culori vorbești
cu cenușa munților
se înfioară mâna
exercițiu misterios
de înghețat lumina
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cronica literară

Șarpele
singurătății
Ionuț CARAGEA
Simbolismul șarpelui este prezent
în toate culturile lumii, având semnificații
complexe și contradictorii. La egipteni,
Uroborus este șarpele care își înghite
coada, sugerând   ciclicitatea, transformarea,
infinitatea. În antichitatea greacă, Zeus s-a
transformat într-un șarpe, pentru a-l concepe
pe Dionysos, ceea ce evidențiază întoarcerea
spiritului la materie. În mitul biblic, șarpele
este cel care o influențează pe Eva să muște
pagina din fructul oprit, devenind astfel un simbol al
păcatului, dar, tot în textele creștine, Dumnezeu
8
i-a poruncit lui Moise să facă un șarpe de
aramă pentru a-i salva pe cei din poporul său,
care fuseseră mușcați de șerpii veninoși. În
mitologia românească, șarpele este frecvent
un simbol malefic, ca o consecință a greșelii
originare, dar în arhitectura românească acest
simbol este pozitiv, apărând frecvent pe porțile
de lemn.
În poezie, șarpele are la fel de multe
semnificații. La Marin Sorescu, șarpele este
păzitorul casei, cel care nu trebuie omorât
sub nici un chip. La Coșbuc, șarpele este
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în inimă, o sintagmă preluată și de Ofelia
Prodan, în volumul “Șarpele din inima mea”,
însemnând “un salt dinspre luciditatea dusă la
extrem către reveria fascinantă a sfârşitului”.
La Voiculescu șarpele este „un vechi voievod
al lumii, cu vârsta grea de stâncă…”
La Dumitru Branc, în volumul “Dragul meu,
șarpele” (editura Auereo, Oradea, 2019),
șarpele înseamnă o altă viață interioară, este
sânge și gând, relevând un alter ego, un fel
de daimon, dar nu unul care te copleșește
și te posedă cu tot spiritul său, ci unul
care conviețuiește cu tine, lăsându-ți o
oarecare libertate de mișcare, gândire și,
evident, poetizare. Există o similitudine cu
simbolul șarpelui din romanul Januvia, al
lui Daniel Corbu, roman în care acțiunea
se desfășoară pe o insulă plina cu șerpi, iar
cel mai mare dintre ei, dragonul Parsifal, se
întâlnește frecvent cu personajul principal,
Eduard Bazon, ascultând amândoi muzică,
mâncând împreună, privindu-se fix în ochi.
Diferența este că în cartea lui Corbu are loc o
exteriorizare a alter-egoului, o metempsihoză,
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autorul oferind posibilitatea cititorilor să
observe o dublă ipostaziere.
Dumitru Branc mai pomenește și de
un șarpe al amintirilor, care se cuibărește
în noi, încălzindu-se, cel mai probabil, la
focul inimii. Putem presupune că este vorba
de un atașament la care autorul nu vrea să
renunțe ușor, fiindcă această prezență este
singura care îi alina singurătatea. Dar, în alte
locuri, șarpele este comparat și cu niște duhuri
îndepărtate care așteaptă să ne mistuim și care
ne produc teamă.
De asemenea, șarpele mai poate fi
asociat imagistic și cu drumul care descrie
viața, un drum sinuos care înseamnă triumful
unui supliciu asupra condiției umane. Ar
fi fost interesant să vedem acea întretăiere
de drumuri șerpești, acel infinit rezultat din
îmbinarea daimonului cu muza sa, vipera…
Oricum, singurătatea nu este pentru orișicine,
fiindcă “nu avem destulă tărie să punem pe
rug dușmanul singurătății, să trăim în vecie
viața de tăciune care nu mai frige degetele…”
Trebuie spus, totodată, ca o observație
personală, că nu șarpele, ca simbol și motiv,
este cel care marchează întregul volum. Din
contră, singurătatea este mult mai prezentă,
mult mai apăsătoare. Dar, poate ca tocmai aici
este cheia, singurătatea naște monștri, monștri
mai blânzi, mai ucigători sau mai înțelepți,
precum șarpele.
Dumitru Branc este un poet generos
ca imagistică, metaforele percutează, au
impact. Mizează pe un scris cursiv când
poetizează cu rimă, în rest, în versurile albe,
se poate observa că poetul prefera să renunțe
la elementele de legătură între versuri, la
balast. Numai că, unele versuri par sacadate,
fracturate, iar altele par trântite fără mila,
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conclusiv, la finalul poemelor. Lipsa semnelor
de punctuație și a elementelor de legătură
între versuri poate crea uneori confuzie, la o
citire rapidă, fiindcă nu știi când să te oprești,
când să respiri, când să reflectezi pe marginea
celor spuse. Poate că, la o lectură mai lentă,
acest lucru este posibil.  
Concluzia? Dumitru Branc este
pagina
un poet profund, cu vastă cultură, cu o
preocupare atentă pentru simbol și imagistică, 9
un poet care își face autobiografia poetică
pentru a ucide “cruzimea uitării”, chiar dacă
“viața are un singur sezon, sub solzii odioși
ai fericirii”. Este un martor al destinului
implacabil, încercând să-și îndulcească
propria existență cu metafore suprarealiste.
El se împacă cu ideea singurătății, reabilitând
totodată și șarpele, ca simbol, chiar dacă
această reabilitare fusese deja făcută: “„Fiţi
înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii”
(Matei 10: 16).  
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LECȚIA
DE ABIS
Liviu PENDEFUNDA
Când am învățat să zbor
mi s’a terminat cerul.
Poesia se naşte din viziunea străveche
a naturii. Dragostea se naşte în interiorul
creuzetului care mediază metamorfoza vieţii
sub lupa verde a clorofilei. Fantasticul
izvorăşte din iluzie, câteodată din delir, însă
întotdeauna din speranţa şi mai ales din
pagina speranţa salvării, spunea Marcel Schneider.
Totul reprezintă o geneză care se desfăşoară
10 în lumea în care viețuim de milenii, unde
zbuciumul natural al omului care speră, care
doreşte, supus devenirii din vis se transformă
din matrice, din peştera întunericului în
purtător de lumină. Spaţiul codrilor seculari,
străbătut dinainte de Dante, de Orfeu, de
Ghilgameş, e asemenea cosmosului.
Sadoveanu, Buzatti, Borges, Coehlo prin
discursul dramatic al cuvintelor îşi situează
naraţiunea în rezonanţă cu arborii pădurii
transformaţi în altar, într’un axis mundi divin.
Subliniez această legătură tocmai pentru că
iubirea şi poesia vieţii sunt esenţa existenţei
umane. Totuși, obsesia întâlnirii pe străbunul
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tărâm al pământului cu Moartea nu mi-a
fost hărăzit s’o acced pînă când nu m’am
afundat în pădurile întunecate ale versurilor
lui Daniel Corbu. M’am trezit într’un areal
morbid, oscilând între vis și realitate, între
armonie și chaos, între splendoare și grotesc:
Sunt șamanul ascet ce’și duce la amanet/
toate nopțile albe/ și cel care-așează tablouri
senine prin/ grădinile spaimei (Șamanul).
Societatea și mediul ei de ființare
constituie baza materială a unei nave cosmice
de exaltare ori suferinţă. Să nu uităm că
Heidegger în Experienţa gândirii scria :
„Venim prea târziu pentru zei şi prea curând
pentru fiinţă./ Poemul abia început de ea
este omul”. Iar omul e destinat să’şi caute
cuplul de entitate psihică hărăzit de Fiinţă
pentru călătoria, scurtă de altfel, în interiorul
vieţii, definindu-se doar astfel ca personalitate
umană, după cum aminteşte Blaga cuvintele lui
Goethe: Cea mai mare fericire a muritorilor e
personalitatea. Iar Daniel Corbu îndeplinește
criteriile unei personalități puternice. Până şi
actul cioplirii unei corăbii, a construcţiei unui
pod sau a unei case din trunchiurile arborilor
pentru a întâmpina trecerea peste Styx e un
semn de permanenţă sisifică, robinsoniană,
a personalităţii umane în dependenţă
emoțională. Prin versurile acestui demers liric
poetul păstrează legătura cu Dumnezeu, chiar
când trecerea anilor apasă tristețe peste el:
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M’am născut într’o Europă bătrână și tristă./
Era târziu./ În zadar căutam să dau zadarului
un sens./ Visele îmi erau un Eden împodobit
cu mirare./ În fiecare zi încrustam ceva pe
dantela unei furtuni.(Într’o Europă bătrână și
tristă).
Rabindranath
Tagore
îmbina
adevărul găsit în armonia raţională cu
realitatea subiectivă şi obiectivă. Referindumă la tărâmul umbrelor, merg la sursele
gândirii indice şi găsesc în Sri Isopanisad
următoarele versuri : „…infinit de departe,
El e de-asemenea atât de aproape. Fiinţând în
fiecare suflet sau lucru, El e de asemenea în
afara a tot ce există” (Mantra V). Dacă acesta
îl naşte pe om şi omul slăveşte naşterea sa prin
Cuvânt, atunci suntem întrutotul conştienţi de
adevărul lui Heidegger care, comentându-i
pe Hölderlin, Rilke şi Trackl, scria că poesia
constituie suflet pentru oricine ştie să şi-o
apropie, devenindu-i astfel obiect de cult,
rugăciune. Voi insista prin a arăta că volumul
de versuri al lui Corbu este de fapt în întregime
o spovadă și o rugăciune. Pentru cântec și
moarte m’ai născut mamă/ înveșmântat în
viitorul meu de stele căzătoare/ n’am contenit
să’mi hrănesc propriul gol/ ți să mângâi
pământul de sub pleoape.// De ce m’ai născut
de carne, mamă, când aș fi putut repeta piatra/
când aș fi putut fi copac sau spumă de mare/
și suferința ar fi trăit departe de mine/ și n’aș
fi simțit cum ne-acoperă plânsul. (Intrarea în
miracol). Pornesc, deci, din clipa în care viul
se întruchipează în cel ce va deveni un bard
al filosofiei. Apoi îl urmăresc pe misionarul
fantasticului realist cum pătrunde prin rugul
cuvintelor înspre o cină de taină și un dorit
mormânt dintr‛un cimitir. Versurile curg...
Poate că doar eu am văzut zeul cel rebegit/
tăbârcind lada de zestre a păcatelor...// Adânc
mă murdărisem de umbra mea/ și de privirea
acidă a ierbii...// Aici unde visez la chimerice
lumi/ în nopți liniștite poți auzi/ cum mușcă
fiara Singurătății din mine (Amintiri din
Tibetul unor secunde)... Spovada cu momente
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de viață, de îndoieli și satisfacții personale ori
sociale continuă în paginile dense de aleasă
lirică, mai rar întâlnită în zilele noastre.
Toată tinerețea am ocrotit în mine/ mirabilul
poet...// agonizând prin antecamera acestui/
nefericit poem ca un Sfinx rătăcitor/ prin
Babilonul de semne. Aceste ultime versuri
le-am cules dintr’un poem al cărui titlu este
o Scrisoare apocrifă a trupului către suflet,
salvată din Babilonul de semne cu ocazia pagina
descinderii în banal întru salvarea celor Șapte 11
Principii. Analizâd curgerea lină a textului
am sentimentul unui fluviu care curge, când
năvalnic ca o furtună, când adormind în liniște
pastorală.Nici măcar la suprafața accesibilă a
cărții nu putem atinge banalul, doar dacă
ne gândim că ființarea spiritului împlinind
sufletul și trupul ar putea fi considerat un
apanaj al banalului (glumesc!).
Precum Elis a lui Trackl, Zarathustra
a lui Nietzche, oamenii rămân eroii care
călătoresc veşnic, în permanenta renaştere
prin sacrificiu creând altă viață din sămânţa
eternă, o lume în care trăieşte reînfrunzirea
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sufletului cristic într’un alt trup. A’ți lua
rămas bun de la rude, prieteni, confrați,
nu e ușor. Poetul își continuă cercetarea
sufletului, revelând elementele ce plutesc
între bine și rău. Aducând o Biblie de pâine
în oglinda tărâmului în care s‛a născut, el
concretizează legătura spirituală cu țărâna
mamă prin ancestrala prezență eminesciană:
deodată au început să doară toate întrebările
pagina lumii./ El, veșnic tânăr, înfășurat în manta’i
12 adulmecând/ clipa cea repede deznodându’i
catargele/ trecea prin codrii patriei sale/
lumină a unui popor ce se-apăra visând...
(Simfonia întâia, imperială). Câteva poeme de
mai largă respirație tind să desvăluie puterea
creatoare a bardului născut lângă Ozana.
Departe de misiunea de a îndeplini o întoarcere
mesianică, aproape biblică, versurile pictate
ale unei psihanalize pe care, poate, o voi
efectua în alt context, reflectă în câteva forme
şi tuşe gândurile frumoase pe care scriitorul,
om supus iubirii divine și apropierii de Marea
Trecere, le încearcă şi le transmite în versuri
de o sensibilitate notabilă: Tot ce pornește din
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sine/ se întoarce la sine/ Oglinzilor nu le-am
fost niciodată de-ajuns....
Atmosfera hibridă, aparent morbidă
a volumului mă orientează spre un cuprins
descifrat din tâlcul său hermetic, amanetat de
spectrul morții. Și spovada de care aminteam
continuă în pagini succesive: Aproape totul
despre mine am spus/ chiar și sângerarea
păsării în zbor/ mi-a răsărit în cuvinte/ numai
Moartea cea nedeslipită ca umbra/ n›am
putut s›o descriu...(Lapidariile sau despre
sângerarea păsării în zbor). Tributar lui Poe și în
Evanghelia după Corbu, relația cu Dumnezeu
se împletește cu semiotica apocaliptică. Prea
târziu vine clipa în care Dumnezeu/ vede
cum îți moare ultima mască/ a neîntinatului
chip/ și cade ca un măr putred/ iar tu rămâi
– vis trecător împodobit de neant (Ultima
mască). În cele patru părți inegale, intitulate:
Katabasa (Istoria anahoretului Daniel sau
creșterile și descreșterile unei vieți de unică
folosință), Lecția de abis, Lapidariile sau
despre sângerarea păsării în zbor, Corăbiile
din acvariu, poetul desfășoară un multivers
de forțe, în care negrul vieții se simte, după
cum afirmasem dintru început, copleșit de
mireasma acestei lumi. O repetiție în zadar e
totul! - e un dialog repetat obsesiv cu moartea,
cu viziunea mamei: M‛ai strigat mamă? Și
poetul alunecă, se îndreaptă inexorabil într‛un
joc de metafore, de comparații și epitente
adeseori șocante, dedicând iubitei de-o viață,
Filomenei un fel de epitaf: Ceva din mine nu
vor putea să/ îngroape groparii./ Ceva ca o
mireasmă care le scapă/ printre degete/ ceva
ca un duh de ivoriu ca un /vers spus dimineața
de mierle sau codobaturi. Ceva din/ mine nu
vor putea să/ îngroape groparii. (Un duh de
ivoriu)
(Daniel Corbu, Lecția de abis, EdituraPrinceps
Multimedia, Iași 2019)
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AURA UMBREI
AURA DELL’OMBRA

Adrian Dinu RACHIERU
Ascultând foșnetul clepsidrei, invocând
„ore vechi de cenușă” sau zgomotul / „spinii
trecutului”, Eleonora Stamate ne propune în
poemele adunate în Aura umbrei, paradoxal, o
evadare din timp. Rătăcește „printre amintiri”
și asaltată de dezamăgiri denunță „realitatea
impură”, falsele prietenii ori „amăgirile
multiforme”. Refugiul ar fi cercul copilăriei,
acolo unde descoperă „ecoul fericirii”; sau,
izvodind poezii fosforescente, însuși „castelul
inimii”, adică Poemul, renăscând sub „portalul
zilelor viitoare”. Starea de poezie, „foamea de
lumină”, filele șoptitoare ale Cărții-ascunzătoare
se opun oglinzilor false și unei lumi în destrămare
(v. Dincolo de amurg). Un Îndemn este explicit,
recunoscând fascinația literelor, desferecând
„buzunarele inimii” și codul sufletului; „miroase
a lume”, ne avertizează poeta, rememorând (v.
Scenografie) „piesa jucată în doi”, propunând
poeme „la patru mâini” (v. O pată de negru). Iată,
divulgat, un Gând ascuns: „Precum cerșetoarea
de vorbe,/ voi călca pe literele asfințitului,/ voi
răsări din tăcerile universului,/ mă voi ascunde
în tine,/ îți voi confisca herghelia de gânduri / și
vom alerga/ desculți printre cuvinte astrale!”
Astfel de pâlpâiri nostalgice, sub
„secera timpului”, îngăduie evadări din „lesa
singurătății”, asigurând regăsirea: „Pe drumuri,
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din poeme nisipii,/ ne vom găsi, ne vom afla pe
vremi,/ din toamnă-n primăvară, ne vom întâlni,/
în ore ancestrale, în stihuri și poeme./ În marele
târziu ne vom șopti,/ în lunga nepăsare,/ tăcerea
s-o declin ca la-nceput./ Cu litere de foc vom
arde lumânări,/ iar aripile noastre vor fumega/
în căutarea orelor de alinare.” (v. Regăsiri).
Fie la „cenaclul ielelor”, la granița între două
lumi (v. Întâlnire în viitor), fie degustând
parfumul trecutului, îmbrățișând visătoria,
în pofida potrivniciilor, într-o vreme în care
„călătorii își ascund aripile” (v. Nimeni). Sub
„fuioare de curcubeu”, din cioburi de oglinzi,
poeta află reazem în rădăcinile străbunilor.
Crucile „înmugurite”, veghind memoria (v.
Altar înflorit), îmbrățișarea umbrelor, licoarea
ciuturii, fiorul dragostei, lumina virgină etc. pagina
închipuie un tablou idilic; dar „satul își pierde 13
obârșia”, cum citim într-o salbă de cugetări
(v. Fire de timp), conștiințele „scorojite”, zeii
amnezici au invadat lumea, surpând „tălpile
zilei”. Rămâne, salvatoare, iubirea de slovă, dar
și, precum în cazul zeiței nomade Alina-Dalina,
așteptările, nopțile regale, iubirile rebele etc.,
găzduite în „colivia lui Eros”, renăscând în
lumină.
Cu o viață „lipită de viața cuvintelor”,
Eleonora Stamate ne oferă, prin Aura umbrei/
Aura dell'ombra (în traducerea Mirelei IanușDinga), cea mai bună carte a sa, adăugând
zbaterilor sale culturale (pe numeroase fronturi,
unele belicoase) acest merituos volum bilingv.
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Îndemn
Sărută mâna cărții, Doamna mea,
și literele ei te vor fascina, te vor binecuvânta!
Câte poeme, atâtea stele pe cer
în noaptea iubirii de slovă, nu pier...
Din buzunarele inimii,
scoate o silabă și ascult-o
cum înflorește, odată cu floarea de colț,
Atât de rară este slova ta!
Atât de sfântă, Doamna mea!
Tălpile zilei poartă pe ele, câte litere,
atâtea iubiri, atâtea secrete!
În zori, îngerul te va anunța:
Noaptea a pierit, iar noi renaștem, este lumină!
Sărută mâna cărții, Doamna mea,
și literele ei, oricând, te vor fascina!

Sollecitare
Bacia la mano al libro, Signora mia,
e le sue lettere ti affascineranno, ti benediranno!
Quante poesie, tante stelle in cielo
nella notte dell’amore per la lettera, non
                                                   spariscono...
Dalle tasche del cuore,
tira fuori una sillaba e ascoltala
come fiorisce allo stesso tempo con la stella
                                                           alpina,
così rara e la tua lettera!
Così santa, Signora mia!
I piedi del giorno su di essi quante lettere,
tanti amori, tanti segreti!
All’alba, l’angelo ti darà notizie:
la notte e sparita, e noi rinasciamo, c’è luce!
Bacia la mano al libro, Signora mia
e le sue lettere, in ogni momento,
                                            ti affascineranno!

pagina
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Eleonora STAMATE
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poezia
geam,
au scrijelit mieii boturi cu fălci şi cu dinţi.
Te văd şi-n ochi mi se coc struguri vineţii.
Te-aud cum pregăteşti teascurile pentru vin
şi cuptorul de pîine.

Scrisoarea III
Cerşind lapte și somn

Adrian SUCIU
Scrisoarea I
Ai intrat dărîmînd zidul
Ai intrat dărîmînd zidul şi purtînd pe umeri
armele noi:
icoana făcătoare de venin şi talgere mari cu
sînge de bou.
Mi-e frig la două mîini, Ţi-am spus,
şi numai febra mă-ncălzeşte. Dacă mai ninge
mult în iarna asta,
am să umblu-n genunchi pe sub cer.
Am să fac lumea cum ai vrut-o Tu:
cu vagi arome pîndind prin mandoline. Cu
paturi
grele de ierburi din care se trezesc armate de
miri.
Cu flăcări şi cu dulceţuri amare. Prin ceruri
vor curge
fluturi cafenii.

Mi-ai umplut nopţile de parc-ai fi vrut
să pricep că visezi
femei fără de rod iar
copiii lor nenăscuţi vin la uşile Tale
cerşind lapte şi somn...
De cîte ori m-am trezit lîngă Tine,
nălci de ploaie sfîrtecau arbori şi-ncleiau
curgerea vremii.

Scrisoarea IV
Lupi sîngeraţi
Lupi singeraţi atirnă-n cuiele porţii.
Cumpănesc
dacă să dorm cu privirea lor în visele mele.
Am mari îndoieli.
Strig către Tine cu buza muşcată de-un dinte
străin:
,,Mîhnit este trupul şi puţină umbra luiDurerile nasc prunci după prunci.”
Rădăcina mi-e slabă şi morţii mei mulţi.
Sînt liber
şi-o minunată răzbunare m-aşteaptă.
Cumpănesc
dacă să trăiesc pentru ea.
Am mari îndoieli.

Un gînd îngheaţă inima: sînt eu şi nu ştiu,
paznic făpturilor Tale?

Scrisoarea V
Despre moarte numai de bine

Scrisoarea II
Îngerii-s putrezi

,,Despre moarte numai de bine”, mi-au scris
fraţii mei risipiţi prin margini de imperiu
în anii cu secetă.”Am văzut-o pe cea mai
palidă
dintre femei”, mi-au scris
şi scrisorile lor au umblat, purtate de cai,
dromadere și vulturi.

Îngerii-s putrezi
şi zac prin vastele mele nimicuri. Am plîns,
laolaltă cu orbii şi surzii,
după ierburi de leac ce-Ţi cresc între umeri. Pe
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Nu eşti Tu acela care mi-a clădit şira spinării?
Nu-i luna un ochi necugetat de porţelan?
Dragostea mea pentru Tine
împroaşcă pereţii cu sînge şi-ntreb: la ce-mi
foloseşti
Cu ochii-nroşiţi, într-o dimineaţă, voi aduce,
singur,
victoria. Armata fugarilor aspru va cînta,
dumneiezeşte va cînta.

Scrisoarea VI
Îţi scriu toată noaptea
Îți scriu toată noaptea scrisori
cînd mi-e lene să dorm.
Îngerul Tău, asudînd din umbră, așterne praf
hărți pe care-s trecute vizuinile vulpii
și felurite fîntîni.
,,E vremea să iei o viață”,
mă-ndeamnă, tîrîndu-și piciorul prin miriști.
Apoi mi-ntinde venele și-ncearcă
pe ele-o cîntare semănînd cu viscolul
și cu-amintirea securii-n salcîmi.

Scrisoarea VII
Femeile, ca şi cîinii

pagina
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Femeile, ca și cîinii, au despre dragoste gînduri
nebunești.
Numai dragostea Ta
ne trece unii printr-alții fără știm.
E nord aici? Din care clopot curge fum?

Scrisoarea IX
În oricare zi
În oricare zi, aşterni pe mese bucate străine
şi rachiu de nisipuri. Fiii Tăi, plîngînd cu
sughiţuri,
se ghiftuiesc şi se-mbată.
Doamne-al oştirilor şi-al apelor limpezi,
cu măruntaie de peşte şi vin negru să scrii
pe ochii jupuiţi către Tine!

Scrisoarea X
Știi coastele mele subţiri
Multe ceasuri ai stat în dreptul inimii şi-ai ţinut
umbră. Ştii
coastele mele subţiri de cînd stăteam în poarta
lumii şi unii mureau
de-o boală care s-a tot întins cu seceta şi cu
trecerea vremii.
În închipuire, demult, am fost fericit. Fluierul
orb răscolea
tainele casei şi Tu-mi spuneai că,
din vreme în vreme,
vor fi sărbători în care n-am loc.
,,Risipeşte-ţi proorocii - ei spun vorbe care se
fac ruguri!
Întoarce-Ţi faţa la noi, istoveşte-Ne în bătăi!
Miluieşte-Ţi clopote la gleznă, să ştim cînd
treci!
Și nu lăsa fiii noştri să fie mîngîiaţi
de mîini străine!”

Scrisoarea VIII
Dintre bolile făpturilor Tale
Dintre bolile făpturilor Tale, nebunia e albă.
În miezul ei,
un vîrtej soarbe lumina şi grijile zilei. Vin ani
care trec. Plouă cu vrăbii-ngheţate. În miezul
ei
fierul se-ncearcă pe braţele pruncilor.
Dintre slujbaşii Tăi,
desăvîrşit e-acela care numără morţii.
Le cîntăreşte suflarea şi-aşterne pe-obraz
și ultimul fard.
Îşi cîntă un vals prăfuit şi-adoarme şi el.
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Viorica PETROVICI
ÎNGERUL
SAU ÎNTOARCERA PE DOS
Mantia îi este rece ca ghețurile veșnice,
cei ce îl văd
n-au cum să fugă, să zboare, n-au cum
să înoate
în mai adânc, începe întoarcerea pe dos,
sfredelul de foc
pătrunde în Sine, spasme și tremur
ca o electrocutare
însoțesc această chemare fără scăpare,
Întoarcerea pe dos se produce simultan
cu trezirea,
cele cinci elemente traversează
cunoașterea,
corpurile astrale se absorb în Mister,
Aripile păsării albastre devin imense,
în tot timpul acesta orb orice dimensiune
devine
fluidă și se atinge tandru cu alt diamant
lichid,
Înălțarea fulgerului vertical în vid, ax
infinit,
Materia fizică păstrează urme de viață,
nimic nu moare definitiv, nimic nu trăiește
definitiv,
Se aude murmurul dintre lumi
ca un cântec de răsărit…

PĂDUREA ALBĂ DE STEJAR
În pădurea de stejar s-au aciuat ciorile,
și-au făcut mii de cuiburi, pun ouă
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negre și vii prin care intră întunericul
și iese lumina lumilor pierdute,
Ciorile vociferează violent, vor drepturi
de proprietar peste pădurea albă de stejar,
inima vârtelniță cerne gândurile neobosite
și ochii ciorilor, înșirați sus, par stele
căzute, spânzurate de vârfurile albe de
stejari,
Într-o noapte, pădurea se leapădă de
croncăniri,
din pământ răsar flori albe cu clopoței
ce cresc până în Lună, sânziene aleargă
inocente și fără pudoare printre trunchiurile
cu grai duhovnicesc, vântul albastru urcă
și coboară într-o înțelepciune străvezie.

BALUL
Mormântul lui Tutankhamon e plin de
fecioare albastre
ce se plimbă prin el ademenitoare,
Faraonul le dă în dar câte un parfum în
formă de zebră,
tragi de coadă și te stropește cu miresme
de eucalipt și trandafir,
Zeii se desprind din iluzoriu cub de aur în
care se află
alte șase cuburi din ce în ce mai aproape
de esență,
TOT este imparțial, balanța nu minte, Isis
strălucește de stele,
la fiecare grațioasă mișcare a ei, pustiul se
umple de lumină,
Horus îl sfătuiește pe Tutankhamon cu
acea înțelepciune
blândă în infinitul transcenderii,
E atâta nemurire în mormântul acesta
unde intră și ies,
ca la un bal, fecioare albastre, cărora zeul
adolescent
le dă în dar sângele său, creierul lumesc și
alte organe
de prisos, pura energie e o mamă ce nu dă
greș, faraonul
e zeu și se întoarce la ai săi eliberat de
posesii,
matca îl absoarbe într-o pâlnie
de foc alb
cum nu s-a mai văzut.

nr. 5-6 / mai - iunie 2019

pagina
17

poezia
UN CANDELABRU
AVANGARDIST
În copacul cu fotografii, Evelina ține
Turnul Eiffel,
Dostoievski se dă cu sania pe altă ramură,
la răsărit
și troica sună cu zecile de zurgălăi, dindin! din-din!
Carmen urcă Muntele Olimp și, pe cap,
poartă soarele,
Porțile grele de lumină ocultează freamătul devenirii,
Nietzsche face avioane din paginile rupte
și acestea
zboară în stratosferă zgâlțâind copacul cu
fotografii,
Pe o creangă, un peruș galben și unul
albastru cântă,
Eu mă aflu în Piramida lui Keops și din
mijlocul ei
ascult murmurul sevei ce urcă,
Femeia cu părul trandafiriu și bărbatul
centrului alb
pedalează, copacul crește mai ales noaptea
și
se umple de vise, stelele se joacă de-a v-ați
ascunselea,
apoi poposesc în acest candelabru avangardist.

ÎNTÂLNIRE DE GRADUL ZERO
pagina Merg pe drumul pietruit din preajma unui
18 teren de sport
apoi mă înghite ceva,
mă trezesc, după un timp, cu mulți kilometri mai sus,
În oglindă nu mă văd pe mine ci o pâlnie
ca un cerc de foc
de la circ, un vârtej amețitor și lumină la
capăt,
de câte ori insist, se repetă aceeași scenă,
nu am chip,
aud cu inima dureri ce nu sunt ale mele,
morții
mă vizitează, îmi transmit mesaje către
cunoscuți
sau unele de interes general, eu refuz să
fiu o gară plină,
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Redevin fetița care merge
pe un drum pietruit
din preajma unui teren de sport, cred că
totul are un sens
și aleg să nu trăiesc fracționar, îmi place să
privesc stelele
de jos, să aud izvoarele cu întreg trupul
meu
de salcie al cărei rod sunt păsările ce
migrează

ÎN MIJLOCUL UNUI POD
Mereu mă visez în mijlocul unui pod, zbor
întâi orizontal, apoi vertical și mă trezesc
în mijlocul unui pod, doar culorile par
altele,
eu zbor întâi orizontal apoi vertical, mă
mir
de ce nu încerc să ajung Dincolo, să cunosc
destinația,
sau să mă arunc în gol, dar mie îmi cresc
niște
aripi transparente care mă duc acolo unde
vor ele

PARADA
Sunt o locuință cu șapte uși, în mijloc e
paradă militară,
rachete Patriot, mașini blindate, elicoptere
Airbus,
între ele steaguri albe purtate de copii
care aruncă în soldați cu bucurii,
Camera cu delfini, melci albi și căluți de
mare are
obloanele trase,
De prea multe ori peștii cu argintie
coroană au evadat,
de prea multe ori aici a intrat hoțul,
lumina e adâncă
iar cheia e în burta unui rechin,
În camera albastră somnul meu are
diverse trepte
de trezire, ea nu are tavan, plec mereu pe
urma
unor sunete, înțeleg limbaje ce vin din eter
dar la întoarcere le uit, și mai e o cameră
însă despre aceasta nu am voie să vă
povestesc
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Transdisciplinaritatea

DECLINUL
CIVILIZAȚIILOR
Basarab NICOLESCU
Declinul civilizaţiilor este un proces de
o mare complexitate şi care îşi are rădăcinile în
negurile cele mai profunde. Bineînţeles, postfactum se pot găsi multiple interpretări şi raţionalizări, fără însă a reuşi să se risipească sentimentul existenţei unui iraţional care se manifestă în chiar centrul acestui proces. Actorii unei
civilizaţii precis determinate - de la marile mase
la marii factori decizionali, chiar dacă sunt mai
mult sau mai puţin conştienţi de acest declin,
par neputincioşi în a-i opri decăderea.
Un lucru este cert: un mare decalaj între
mentalităţile actorilor şi necesităţile interne
de dezvoltare a unui anume tip de societate
însoţeşte întotdeauna decăderea unei civilizaţii.
Totul se petrece ca şi cum cunoştinţele şi învăţăturile pe care o civilizaţie nu încetează să le
acumuleze nu ar putea fi integrate în fiinţa interioară a celor ce compun acea civilizaţie. Ori, în
definitiv, fiinţa umană este cea care se află sau,
ar trebui să se afle în centrul oricărei civilizaţii
demne de acest nume.
Prin creşterea fără precedent a cunoştinţelor în epoca noastră, capătă legitimitate problema adaptării mentalităţilor la aceste cunoştinţe. Miza este considerabilă căci extinderea
continuă a civilizaţiei de tip occidental la scară
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planetară ar face ca prăbuşirea sa să echivaleze
cu un incendiu planetar de neegalat cu primele
două războaie mondiale.
Pentru gîndirea clasică nu există decît două
soluţii de ieşire dintr-o situaţie de declin: revoluţia socială ori întoarcerea la o presupusă
,,vîrstă de aur”. Revoluţia socială a fost deja
experimentată în decursul secolului ce tocmai
se sfîrşeşte iar rezultatele au fost catastrofale.
Omul nou nu era decît o fiinţă găunoasă şi tristă. Indiferent de cosmetizările conceptului de
,,revoluţie socială”, ce nu vor întîrzia să apară
în viitor, acestea nu vor putea şterge din memoria noastră colectivă ceea ce s-a experimentat
efectiv.
Întoarcerea la o vîrstă de aur nu a fost
încă încercată, pentru simplul motiv că vîrstă de pagina
aur nu a fost regăsită. Chiar dacă se presupune
19
că această vîrstă de aur ar fi existat în vremuri
imemoriale, întoarcerea ar trebui în mod necesar să fie însoţită de o revoluţie dogmatică interioară, imaginea în oglindă a revoluţiei sociale.
Diferitele fundamentalisme religioase care-şi
întind mantalele negre peste întregul glob terestru reprezintă un rău semn prevestitor al violenţei şi sîngelui ce ar putea ţîşni din această
caricatură de ,,revoluţie interioară”. Dar, ca
întotdeauna, există o a treia soluţie. Această a
treia soluţie face obiectul prezentului manifest.
Armonia dintre mentalităţi şi cunoştinţe
presupune ca aceste cunoştinţe să fie inteligibile, pe înţeles. Dar mai poate exista comprehen-
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sibilitate în era big-bang-ului disciplinar şi a
specializărilor excesive?
Un Pico de la Mirandola este de neconceput în epoca noastră. Chiar şi unui specialist îi
vine astăzi greu să înţeleagă rezultatele abţinute
de alt specialist din aceeaşi disciplină. Lucrul
acesta nu este monstruos în măsura în care progresul respectivei discipline se datorează inteligenţei colective a comunităţii ataşate acesteia şi
nu doar unui singur creier care, fatalmente, ar
trebui să cunoască toate rezultatele obţinute de
toţi colegii-creiere, ceea ce este imposibil. Căci
astăzi există sute de discipline. Cum ar putea
oare dialoga cu adevărat, astăzi, un fizician
teoretician al particulelor cu un neurofiziolog,
un matematician cu un poet, un biolog cu un
economist, un politician cu un informatician,
dincolo de nişte generalităţi mai mult sau mai
puţin banale? Şi totuşi, un adevărat factor de
decizie ar trebui să poată dialoga cu toţi deodată. Limbajul disciplinar este un obstacol aparent
de netrecut pentru un neofit. Iar noi, toţi, suntem neofiţii altora. Turnul lui Babei este oare
inevitabil?
Cu toate acestea, un Pico de la Mirandola
al vremurilor noastre poate fi conceput sub
forma unui supercalculator în care s-ar putea
injecta toate cunoştinţele din toate disciplinele.
Acest supercalculator ar putea şti totul şi nu ar
pricepe nimic. Nici utilizatorul acestui supercalpagina culator nu s-ar afla intr-o situaţie mai bună. El
ar avea acces instantaneu la orice rezultat din
20 oricare disciplină, dar ar fi incapabil să-i priceapă semnificaţiile şi cu atît mai puţin să facă
legăturile între rezultatele diferitelor discipline.
Acest proces de babelizare nu poate continua
fără a ne primejdui propria existenţă, căci astfel un factor de decizie ar deveni, fără voie,
din ce în ce mai incompetent. Sfidările majore
ale epocii noastre, cum ar fi de exemplu cele
de ordin etic, reclamă din ce în ce mai multe
competenţe. Numai că suma celor mai buni
specialişti în domeniile lor respective nu poate,
evident, să dea naştere decît unei incompetenţe
generalizate, fiindcă suma competenţelor nu
este competenţa: în plan tehnic, intersectarea

REVISTA FEED BACK

diferitelor domenii ale cunoaşterii este o mulţime vidă. Ori, ce înseamnă factor de decizie,
fie el individual ori colectiv, dacă nu acel factor
capabil să ia în consideraţie toate datele problemei examinate?
Nevoia stringentă de punţi între diferitele discipline s-a concretizat prin apariţia, către mijlocul
secolului al XX-lea, a pluri- disciplinarităţii şi a
interdisciplinarităţii.
Pluridisciplinaritatea se referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi disciplină
prin intermediul mai multor discipline deodată.
De exemplu, un tablou de Giotto poate fi studiat
din perspectiva istoriei artei intersectată deaceea a fizicii, chimiei, istoriei religiilor, istoriei
Europei şi geometriei. Sau, filosofia marxistă
poate fi studiată din orizontul filosofiei încrucişat cu acela al fizicii, economiei, psihanalizei
ori literaturii. Obiectul va ieşi astfel mai îmbogăţit în urma încrucişării mai multor discipline. Cunoaşterea obiectului obţinută în cadrul
propriei discipline de studiu este adîncită de un
aport pluridisciplinar fecund. Cercetarea pluridisciplinară aduce un plus disciplinei în cauză
(istoria artei sau filosofia în exemplele de mai
sus), dar acest ,,plus” se află în slujba exclusivă
a disciplinei respective. Cu alte cuvinte, demersul pluridisciplinar se revarsă peste limitele
disciplinelor dar finalitatea sa rămâne înscrisă
în cadrul cercetării disciplinare.
Interdisciplinaritatea are o altă ambiţie,
diferită de aceea a pluridisciplinarităţii. Ea se
referă la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta. Se pot distinge trei grade de
interdisciplinaritate: a) un grad aplicativ. De
pildă, metodele fizicii nucleare transferate în
medicină duc la apariţia unor noi tratamente
contra cancerului; b) un grad epistemologic.
De exemplu, transferul metodelor logicii formale în domeniul dreptului generează analize
interesante în epistemologia dreptului; c) un
grad generator de noi discipline. De exemplu,
transferul metodelor matematicii în domeniul
fizicii a generat fizica matematică, al metodelor
din fizica particulelor în astrofizică a dat naştere
cosmologiei cuantice, al matematicii în studi-
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erea fenomenelor meterologice sau de bursă a
generat teoria haosului, al informaticii în artă a
dus la arta informatică. Ca şi pluridisdplinaritatea, interdisciplinaritatea debordează limitele
disciplinei însă finalitatea sa rămîne de asemenea înscrisă în cercetarea interdisci- plinară.
Prin al treilea grad al său, interdisciplinaritatea
contribuie chiar la big-bang-ul disciplinar.
Transdisciplinaritatea priveşte - aşa
cum indică prefixul ,,trans” - ceea ce se află
în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul
diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înţelegerea lumii
prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.
Dar există oare ceva între, în şi dincolo
de disdpline? Din punctul de vedere al gîndirii clasice, nu există nimic, cu stricteţe nimic.
Spaţiul în cauză este vid, complet vid, ca vidul
fizicii clasice. Chiar renunţînd la viziunea piramidală a cunoaşterii, gîndirea clasică consideră
că fiecare fragment al piramidei, generat de bigbang-ul disciplinar, este o piramidă întreagă;
fiecare disciplină afirmă că domeniul pertinenţei sale este inepuizabil. Pentru gîndirea clasică,
transdisciplinaritatea este o absurditate căci nu
are obiect. În schimb, pentru transdisciplinaritate, gîndirea clasică nu este absurdă dar cîmpul
său de aplicaţii este considerat restrîns.
În prezenţa mai multor niveluri de
Realitate, spaţiul dintre disdpline şi de dincolo
de discipline este plin, aşa cum vidul cuantic
este plin de toate potenţialităţile: de la particula
cuantică la galaxii, de la cuarc la elementele
grele ce condiţionează apariţia vieţii în Univers.
Structura discontinuă a nivelurilor de
Realitate determină structura discontinuă a
spaţiului transdisciplinar care, la rîndul său,
explică de ce cercetarea transdisciplinară este
radical distinctă „de cercetarea disciplinară,
fiindu-i totodată complementară. Cercetarea
disciplinară se referă cel mult la unul şi acelaşi
nivel de Realitate; de alfel, cel mai ades, ea se
referă doar la fragmente ale unuia şi aceluiaşi
nivel de Realitate. În schimb, transdisci- plinaritatea se preocupă de dinamica provocată de
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acţiunea simultană a mai multor niveluri de
Realitate. Descoperirea acestei dinamici trece
în mod necesar prin cunoaşterea disciplinară.
Transdisciplinaritatea, fără a fi o nouă disciplină ori o nouă superdisciplină, se nutreşte
din cercetarea disciplinară care, la rîndul său,
este limpezită într-o manieră nouă şi fertilă de
cunoaşterea transdisciplinară. În acest sens, cercetările disciplinare şi transdisciplinare nu sunt
antagoniste ci complementare.
Cei trei stâlpi ai transdisciplinarităţii nivelurile de Realitate, logica terţului inclus şi
complexitatea - determină metodologia cercetării transdisciplinare.
Există un paralelism izbitor între cei trei stâlpi
ai transdisciplinarităţii şi cele trei postulate ale
ştiinţei modeme.
Cele trei postulate metodologice ale
ştiinţei moderne au rămas neschimbate de la
Galilei pînă astăzi, în ciuda infinitei diversităţi
a metodelor, teoriilor sau modelelor ce au străbătut istoria diferitelor discipline ştiinţifice. O
singură ştiinţă satisface însă deplin şi integral
cele trei postulate: fizica. Celelalte discipline
ştiinţifice nu le satisfac dedcît parţial. Cu toate
acestea, absenţa unei formalizări matematice
riguroase a psihologiei, istoriei religiilor ca şi
a multor altor discipline nu duce la eliminarea
acestor discipline din cîmpul ştiinţei. Pînă şi
ştiinţe de vîrf, cum este biologia moleculară,
nu pot pretinde, cel puţin pînă în acest moment, pagina
că ar poseda o formalizare matematică la fel de
riguroasă ca aceea a fizicii. Altfel spus, există 21
grade de disciplinaritate în funcţie de modul
în care sunt luate în seamă, mai mult sau mai
puţin complet, cele trei postulate metodologice
ale ştiinţei modeme.
La fel, luarea în considerare, într-un mod mai
mult sau mai puţin complet, a celor trei stîlpi
ai cercetării transdisciplinare determină diferite grade de trandisciplinaritate. Cercetarea
transdisciplinară corespunzînd unui anume
grad de transdisciplinaritate, se va apropia mai
degrabă de multidisciplinaritate (ca în cazul
eticii); cea corespunzînd altui grad se va apropia de interdisciplinaritate (ca în cazul episte-
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mologiei); iar cea corespunzînd altui grad - de
disciplinaritate.
Disciplinaritatea,pluridisciplinaritatea,
interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea
sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc:
cel al cunoaşterii.
Ca şi în cazul disciplinarităţii, cercetarea transdisciplinară nu este antagonistă ci
complementară cercetării pluri şi interdisciplinare. Transdisciplinaritatea este cu toate acestea
radical deosebită de pluri şi interdisciplinaritate
prin finalitatea sa - înţelegerea lumii prezente,finalitate ce nu se poate înscrie în cercetarea
disciplinară. Finalitatea pluri şi interdisci- plinarităţii este întotdeauna cercetarea disciplinară. Dacă transdisciplinaritatea este atât de
frecvent confundată cu interdisciplinaritatea
şi pluridisciplinaritatea (cum de altfel şi interdisci- plinaritatea este deseori confundată cu
pluridisciplinaritatea), aceasta se explică în cea
mai mare parte prin faptul că toate trei debordează limitele disciplinelor. Această confuzie
este foarte nocivă în măsura în care ea ocultează

finalităţile diferite ale acestor trei noi abordări.
Chiar recunoscând caracterul radical
distinct al transdisciplinarităţii în raport cu
disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea, ar fi totuşi extrem de periculos
să se absolutizeze această distincţie deoarece
într-un asemenea caz transdisciplinaritatea ar
rămîne golită de întregul său conţinut iar eficadtatea acţiunii sale ar fi redusă la zero.
Caracterul complementar al modurilor
de cunoaştere disciplinare, pluridisciplinare,
interdisciplinare şi transdisciplinare este pus
în evidenţă cu forţă în cazul acompanierii
muribunzilor. Această abordare relativ recentă în civilizaţia noastră este de o extremă
însemnătate deoarece recunoscînd rolul pe care
îl joacă moartea noastră în propria noastră viaţă,
descoperim dimensiuni nebănuite ale vieţii
înseşi. Acompanierea muribunzilor nu se poate
lipsi de o gîndire transdisciplinară în măsura în
care înţelegerea lumii prezente este condiţionată
de înţelegerea sensului vieţii noastre şi al morţii
noastre în această lume a noastră.
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Basarab Nicolescu după primirea Premiului Constantin Brîncoveanu
Paris, mai 2019
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GEO BOGZA, PAUL PĂUN,
GHERASIM LUCA, S. PERAHIM

MANIFEST

Poezia pe care vrem s-o facem
După ce s-a scris la sfârşitul războiului o poezie de dispreţ pentru realităţile vieţii
şi pentru tot ceea ce se petrecea atunci pe pământ, se face acum o poezie abstractă şi
intelectualistă, care nu are nici o legătură cu viaţa din totdeauna, şi mai ales cu viaţa de
azi.
Menţinerea acestei poezii hermetice într-o perpetuă actualitate este un abuz de
inconştienţă, un anacronism şi o fraudă. Iar frauda pornește din lipsa de cultură - într-un
sens mult mai fierbinte decât cel academic - şi din incapacitatea poeţilor noştri de a trăi
cot la cot cu viața. Această infirmitate i-a făcut să scrie o poezie stearpă, care nu poate să
supere pe nimeni şi trece din mâna lor de-a dreptul în gol.
Poezia nu se conduce după legi. Dar sunt câteva drastice condiții pe care un poet
contemporan trebuie să le îndeplinească neapărat pentru a putea să existe. Una din ele
este aceea care reiese din afirmația că existenţa poeziei este condiţionată de mai marea
sau mai mica înverşunare împotriva oprimării.
Cavalerii modernismului hermetic, limitând problema poeziei contemporane la o
problemă de tehnică, la virtuozităţi de construcție marmoreană, au sfârşit prin a o face
odioasă,
transformând-o într-o îndeletnicire egoistă, care merita ea însăşi scârba şi
pagina
disprețul rezervat oprimărilor.
Faţă de ceea ce se petrece acum pe pământ, astrala poezie de cabinet trişează şi 23
trebuie denunţată. De asemenea, trebuie denunțate rătăcirilor celor mai tineri poeţi, care,
începând să scrie pentru prima oară, au apărut molipsiţi de hermetism şi şi-au ales un
ideal de bâiguială pseudoabsconsă, fără să le fie ruşine de viaţa adevărată din jurul lor,
viaţa din care au ieşit ca dintr-o baie de sânge.
Pe aceştia, pe cei mai merituoşi, îi aşteptăm să se îndrepte și să vină lângă noi.
Ceilalţi însă, bătrânii învechiţi în relele confortabile ale poeziei pure, primii care au avut
cutezanţa să scrie după șabloane hermetice în timp ce un taifun de tragedii începuse să
devasteze continentul, aceia care vor fi în curând acoperiți de o definitivă hulă nu au de
făcut altceva decât să treacă într-o mare şi iertătoare tăcere.
Noi, care venim pe urmele lor putrede, conştienţi de rolul istoric pe care poezia ca foarte suprem mijloc de expresie – îl poate juca în limpezimea şi precizarea formelor
de viaţă, cântând dintre tendințele obscure ale acesteia pe acelea care par mai generoase
şi mai îndreptățite să formeze caracterul epocii, vrem să facem o poezie a timpului
nostru, în care o imensă dramă a umanităţii se desfăşoară. Nu ne tentează gândul unei
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poezii umanitariste, aventură inutilă şi pentru poezie și pentru umanitate. Dramei care
se desfăşoară de la un capăt la altul al pământului, poezia noastră nu este obligată să-i
fie cântec de alinare. Va macera-o mai degrabă şi va putea fi cu ea în răspăr, dar într-un
sens mai profund se va înrudi întotdeauna cu ea, aşa cum pământul e strâns înrudit şi cu
copacul pe care îl elaborează ca pe un cântec.
Această libertate de fugă de la o extremă la alta, de la cântec până la blestem, e un
privilegiu necesar care va feri poezia noastră de aventurile didactice în care au căzut pe
rând mai toți scriitorii care, exasperaţi de nedreptatea socială a lumii şi trecuţi la o credință
nouă, au scris sub scuza aceasta poeme naive de laudă pentru o lume mai fericită.
Noi vrem să captăm în stare sălbatică şi vie ceea ce face caracteristica tragică a acestui
timp, emoţia care ne sugrumă când ne ştim contemporani cu milioane de oameni
exasperaţi de mizerie şi nedreptate, când ceva grav se petrece în toată lumea şi în fiecare
noapte auzim atât de bine geamătul continentelor care îşi dau sufletul.
Vrem să facem o poezie a timpului nostru, care nu mai e timpul nevrozei colective,
ci al setei de viaţă. S-a terminat demult cu poezia pură, cu poezia hermetică. Tăria unei
uriaşe tragedii colective a sfărâmat măruntele lucruri care făceau preocuparea scriitorilor
moderni de la sfârşitul războiului. Tragedia eului, a individului ca intelectual, drama
de introspecţie psihologică nu mai există. Sau, aşa cum este adevărul faţă de ceea ce se
petrece acum pe pământ, îi e ruşine să se mai arate.
Din procesul acesta, o amplă dramatizare a vieţii, oamenii au avut a câştiga
contactul lor cu frumuseţea violentă şi încă nescrisă a epocii actuale. Dar acest grandios
bloc de marmură, lins de flăcări şi scăldat de sânge, care se impune ca imperios material
poetic al epocii, poezia sleită a ultimelor contingente de hermetici nu a adus între
malurile ei sterpe şi academice o singură înfiorare. Ea va trebui să piară pentru că a fost
prea egoistă, prea s-a complăcut numai în speculaţii abstracte, pe când viaţa adevărată a
bătut de atâtea ori la porţile ei mereu închise.
Noi vrem să rupem cu acest trecut de suavităţi, să-i dăm poeziei brânci în viaţă.
Vrem să amestecăm în cerneala cu care scriem ceva din sudoarea şi sângele care curge în
şiroaie pe obrajii încă neveştejiţi ai celei mai recente istorii.
Aceasta ne obligă să ne mai deosebim de tot ceea ce s-a făcut până acum la noi în materie
de poezie încă într-un punct: e voinţa noastră categorică de a smulge poezia din cercul
pagina îngust al iniţiaţilor. A considera poezia ca pe o artă rezervată exclusiv iniţiaţilor, a scrie
şi a mărturisi public că scrii numai pentru iniţiaţi a fost, până în clipa în care apar aceste
24 rânduri, punctul de onoare, blazonul râios şi refugiul de neputinţă al tuturor poeţilor
noştri din ultima vreme.
Noi renunţăm la aceste privilegii şi considerăm poezia ca pe ceva care ţine mai
mult de lucrurile imediate ale vieţii decât de experienţe secrete de laborator, vrem să
facem o poezie pentru toţi oamenii, pentru miile de oameni. Aceste mii de oameni, care se
pricep la atâtea lucruri extraordinare şi de-a dreptul poetice, copaci şi păduri în furtună
sau catastrofe sau epidemii de foame, se vor pricepe şi la poemul care aduce în el tăria şi
frumuseţea puternică a unei catastrofe.
Va trebui, pentru ca poezia să fie înţeleasă de mii de oameni, nu o scădere a
nivelului artistic al acesteia, ci un efort uriaş care să o apropie de estetica elementară
a vieţii. Va trebui ca poezia să devină elementară, în sensul în care apa şi pâinea sunt
elementare.
Pentru aceasta ne ridicăm împotriva poeziei noastre de azi, egoistă şi falşe, şi
începem să scriem o poezie a vieţii adevărate, o poezie care să poată fi citită de o sută de
mii de oameni.
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125 de ani de la moartea
poetului MIHAI EMINESCU

Nae
GEORGESCU

Ultima zi la ,,Timpul” a lui Eminescu
– 28 iunie 1883 –
O conspiraţie fără conspiratori
Ca să mă extrag din parantezele şi generalităţile d-nelor care mă citează din auzite ca
făcător de mitologie eminesciană, redau, cât se
poate de scurt, opiniile mele despre ultima zi
la Timpul a lui Eminescu.
S-a încetăţenit, fără voia mea, dar –
temporal, cel puţin, după cărţile scrise de mine
– ideea că Eminescu a fost eliminat din presă la
data de 28 iunie 1883 în urma unei „conspiraţii”. Se vorbeşte de „teoria conspiraţionistă” în
ceea ce-l priveşte, căutându-se şi identificându-se unii „actanţi” care au lucrat din umbră la
prinderea poetului în flagrant de iresponsabilitate sau au provocat evenimente care să-l aducă
în situaţia de a se arăta ca iresponsabil.
Personal, deşi nu am lucrat cu termeni
precum „conspiraţie” etc., nu sunt incomodat
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de ei. M-am ghidat mult timp după „Istoria contimporană a României” de Titu Maiorescu, o
carte în care conspiraţiile, stratagemele politice,
farsele, comploturile politice, intrigile, cabalele
abundă. După mentorul Junimii, epoca de
modernizare a României începe cu abdicarea
lui Alexandru Ioan Cuza realizată (obţinută) în
urma unui complot. Cine urmăreşte această carte
vede că de la acel 11 februarie 1866 până spre
1900 comploturile şi conspiraţiile se ţin lanţ: este
modalitatea prin care cad şi se ridică guvernele,
prin care se pun la cale şi se înfăptuiesc alianţele
secrete ori semisecrete, prin care se aduc oameni
noi la cârma ţării şi se înlătură de la putere unii
indezirabili. Este uimitor cum autorul, Titu
Maiorescu, urmăreşte, descrie, laudă reuşitele
unor conspiraţii/comploturi: termenii îi sunt
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foarte familiari, nu-l incomodează câtuşi de
puţin. Este –mutatis mutandis – cum am urmări
noi, astăzi, virtuozitatea driblingului în fotbal,
de pildă.
Însuşi principele Carol a fost adus în
România deghizat, ascuns pe puntea unui vas
până la intrarea Dunării în ţară iar apoi purtat
pe căi secrete până în Bucureşti. Liberalii vor
lua puterea în 1876 în urma coalizării secrete
de la Mazar Paşa, alianţa cu Puterile Centrale
din 1883 va fi secretă, etc., etc. Noi îl citim
pe Caragiale în registru comic, dar o replică
precum aceasta a lui Farfuridi poate fi înţeleasă
şi maiorescian: „Cum ziceam adineauri amicului Brânzovenescu: trădare să fie, dacă o cer
interesele partidului, dar s-o ştim şi noi… De
aceea eu totdeauna am repetat cu străbunii noştri, cu Mihai Bravul şi Ştefan cel Mare: iubesc
trădarea, dar urăsc pe trădător…”.1Este chestiune de climat: trădarea, conspiraţia, complotul
sunt înţelese, în cheie paşoptistă, ca motor al
istoriei – şi nici Maiorescu nici – cu atât mai
puţin! – Caragiale nu se formalizează, discută
deschis asemenea lucruri.
Într-un astfel de climat general de
comploturi, stratageme, curse şi conspiraţii
– ce mare lucru ar fi o cabală în plus, aceea
din 28 iunie 1883, prin care şi Eminescu este
declarat public nebun pentru a nu mai putea să
deţină funcţii publice !?
Să ne înţelegem: nu intră în discuţie
boala poetului, acel surmenaj intelectual care-i
cerea repaos şi chiar internare. De altfel, poetul
mai fusese internat în spital, prietenii săi conpagina semnează şi alte perioade când îl văd obosit
– dar lucrurile se petreceau între ei, iar după
26 un repaos, supravegheat sau nu, poetul revenea
la deplinătatea forţelor. Acum însă, când cu
evenimentele din 28 iunie 1883, anunţul bolii
poetului este publicat pe pagina a doua a ziarului Românul (pe 1 iulie 1883), oficiosul guvernamental aflat în necurmată polemică de oameni
şi idei cu Eminescu. Ziarul poetului, Timpul, va
confirma ştirea abia peste două zile – într-un
anunţ din prima parte a căruia aflăm că poetul
„a încetat a mai lua parte la redacţiune”, deci
a fost demis. Când adversarul de idei (politice,
polemice, etc.) anunţă că eşti bolnav, ce ai de
făcut? Şi dacă trebuie să te aperi, cine te ajută?
Am dezvoltat cazul similar, acela al inginerului
Nicolae Făgărăşanu, un prieten al lui Eminescu:
în focul unei polemici cu miză financiară mare
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(bani din buget), acesta este declarat nebun de
către ziarul cu care se lupta. Ca să răspundă,
Nicolae Făgărăşanu a oferit, cum am zice astăzi,
o conferinţă de presă: a închiriat o cameră la
un hotel din centrul Bucureştilor şi i-a chemat
pe toţi prietenii ziarişti să-l vadă. Lumea s-a
convins că poate fi considerat persoană publică,
adică este sănătos.
Ce ar fi putut să facă Eminescu, însă,
pentru a-şi convinge prietenii şi duşmanii de
acelaşi lucru? Nimic, şi asta din două motive.
Mai întâi, se afla închis cu ajutor de la poliţie,
deci strict supravegheat. Apoi, era cu adevărat
în criză, avea nevoie de timp pentru refacere.
S-a căutat şi s-a găsit momentul potrivit în ceea
ce-l priveşte. În discuţie intră, desigur, felul
bolii poetului – dar zvonul public odată lăsat să
umble nu mai ţine cont de asta.
În discuţie mai intră, însă, şi
evenimentele acestui 28 iunie torid. Lucrurile
sunt foarte complicate şi necesită explicaţii de
amănunt – pe care le-am oferit în cărţile mele.
Geopolitic, în această zi Regatul României
schimbă orientarea politică, economică etc.
tradiţională – dinspre Franţa şi Anglia, către
Puterile Centrale. Este vorba de intrarea noastră
în alianţa secretă cu Germania, Austro-Ungaria
şi Italia. După primele mele cărţi, prin anii
90 ai secolului trecut, Alexandru Paleologu
a vorbit în mod special despre ziua de 28
iunie 1883 numind-o momentul schimbării
axei de interes geopolitic al României. După
aceea, Alexandru George acordă de asemenea
o importanţă deosebită acestei zile din istoria
noastră modernă. Desigur, niciunul nu face
legătura cu Eminescu… Chiar şi săraca noastră
istoriografie dedicată momentului, după 1994
aminteşte această zi ca pe una extrem de
importantă – fără a face, desigur, nici ea – ea,
mai ales! – racordarea la biografia unui… biet
ziarist, în fond…
Practic, acest tratat de alianţă, foarte necesar pentru ţară, salvator la momentul
respectiv, a însemnat reorientarea economiei
noastre către Germania şi Austro-Ungaria – o
schimbare de axă, aşadar – şi, în consecinţă,
schimbarea spiritului public, devierea dinspre
francofonia noastră funciară către germanofilie.
De acum înainte se poate vorbi de „influenţele
catalitice” (Lucian Blaga) ale spiritului german
asupra românismului şi românităţii (folosesc
termenii cu sufixe categoriale obişnuite, fără
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conotaţii de alt fel). Asemenea lucruri se fac
cu maximă atenţie şi concentrare – iar ceea ce
numim astăzi „victime colaterale” se trece sub
tăcere în dobânda câştigului. Apropierea noastră
de industria germană a însemnat progres, europenizare în galop. Când priveşti, însă, momentul impactului nu se poate să nu vezi rănile …
responsabilităţii.
Ca evenimente între care se înseriază
„boala gravă” a lui Eminescu, sau „căderea lui
bruscă” după I. Creţu, trebuie să amintim mai ales
expulzarea din ţară a lui Émile Galli, directorul
ziarului francez din BucureştiL’Indépendence
roumaine. Evenimentul a fost foarte mediatizat,
şi mă rezum să redau o caricatură de epocă unde
bietul franţuz este înfăţişat ca vânat, urmărit de
guvernul român în chip de haită – biciuită de
la distanţă de reprezentantul Austro-Ungariei.
Priviţi câteva clipe această caricatură ce rezumă
o pagină de istorie… nescrisă însă. Era tot la 28
iunie 1883.
În aceeaşi zi s-a devastat sediul
Societăţii Carpaţii – al cărui membru marcant
era şi Eminescu. Recent s-a descoperit că unul
dintre directorii acestei societăţi, Gheorghe
Ocăşanu, nimeni altul decât acela care a ajutat
la arestarea lui Eminescu, era agent al poliţiei
Austro-Ungariei. Această societate care lupta
clandestin pentru unirea Ardealului cu ţara
începuse a fi penetrată de agenţi străini – şi,
practic, activitatea ei se poate reface astăzi
după rapoartele secrete trimise la Viena şi
găsite, în zilele noastre, în binevoitoarele arhive
de acolo. Eminescu este foarte des citat în
aceste rapoarte. Era, deci, tot 28 iunie 1883.
Raporturile diplomatice ale Regatului României
cu Puterile Centrale s-au înrăutăţit brusc după
sărbătorile de la Iaşi, din 6 iunie, când, la
dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare, în prezenţa
lui Carol I, s-au rostit discursuri irredentiste
(mai ales de către Petre Grădişteanu). Spre
25–26 iunie 1883 vestea se lăţeşte bine de tot
în Europa, graţie mai ales ziarului românesc
de limbă francezăL’Indépendence roumaine, care era foarte răspândit pe continent, iar
Austro-Ungaria va rupe relaţiile diplomatice cu
România pentru 48 de ore, în timp ce Bismarck
va telegrafia (în secret, desigur) că declară
război Regatului României dacă nu se aduc
reparaţii. Regele însuşi scrie scrisori teribil de
adevărate către rude și prieteni, despre presa
maghiară, mai ales cea din Budapesta, care cere
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imperativ ca România să fie cucerită urgent cu
armele şi anexată la Austro-Ungaria. A fost un
adevărat război de presă… dar şi de jurnalişti.
Iată, în acest sens, mărturii de ultimă oră foarte importante, ce vin să încoroneze relieful
atât de accidentat al informaţiei. Este vorba
chiar despre corespondenţa privată a regelui
Carol I, recent descifrată şi editată de dl. Sorin
Cristescu2. Avem, aşadar, scrisorile regelui din
preajma lui 28 iunie 1883, către ilustrul său
tată sau către alte persoane din familie, din
care extragem câteva pasaje privitoare la presă:
„Semnificaţia infamă care s-a dat cuvântărilor ţinute la festivităţile de la Iaşi şi comentariile despre prezenţa lui Brialmont arată
cât de departe poate duce libertatea presei,
fiind în stare să implice ţara într-un conflict
primejdios cu vecinii. În ziarele româneşti şi
Austro-Ungare domneşte la ora actuală o aşa
de uriaşă iritare că ne-am putea teme de o
explozie.” 3; „Dacă tonul presei româneşti este
extrem de regretabil, cel al ungurilor a ajuns la
limita neruşinării, aceştia cer cu o nemaiauzită
neruşinare pur şi simplu anexiunea /noastră/.
În Germania, din nefericire, nu intră ziare
scrise în limba maghiară, care aici sunt foarte
răspândite, altminteri românii ar fi trataţi cu
mai multă indulgenţă. Germanii iubesc banii
româneşti, dar se năpustesc cu lovituri de bâtă
asupra ţării.” 4 Iată, apoi, părerile suveranului
despre ziarulL’Indépendence roumaine (aleg
un pasaj mai semnificativ dintre multele la
îndemână; regele afirmă de câteva ori că foaia
franţuzească face politica Rusiei pentru că se
hrăneşte masiv din rublele pe care imperiul i le pagina
furnizează): „Ziarele răspândesc în continuare
ştiri false pe aici. Cea mai rea foaie în această 27
privinţă este L’Indépendence roumaine care
se hrăneşte din minciuni, poveşti de scandal
şi atacuri josnice împotriva guvernului. Presa
străină din nefericire îşi ia ştirile din acest
izvor necurat şi ziarele bucureştene simpliste
repetă apoi totul papagaliceşte. Nemărginita
libertate a presei nu ne permite să luăm măsuri
împotriva lor.”5 Ca să demonstrez acelaşi lucru,
mie mi-au trebuit spaţii largi şi investigaţii
destul de lungi (abia crezute de către tinerii mei
colaboratori…), acest izvor atât de limpede,
regal cu adevărat, nu fusese scos la iveală. Iar
acum, când îl avem, trebuie să facem racordarea
acestor informaţii la domeniul eminescologiei.
Aşadar, de ani buni L’Indépendence

nr. 5-6 / mai - iunie 2019

eseu

roumaine făcea zile fripte guvernului Brătianu,
transportând în Europa şi punând zilnic pe
mesele ambasadorilor, miniştrilor, preşedinţilor,
regilor – bârfe, inepţii, chiar secrete de stat.
După dezvăluirile ei privind discursurile
iredentiste de la Iaşi, din 6 iunie 1883, când
s-a dezvelit statuia lui Ştefan cel Mare, Europa
ziaristică şi politică s-a încins, a luat foc adică,
a ars mocnit până la 28 iunie şi în această zi
a izbucnit flacăra. Guvernul Brătianu a luat,
pagina în fine, măsuri împotriva presei, mai exact l-a
expulzat din ţară pe directorul foii franceze,
28 cetăţeanul francez Émile Galli. Situaţia o cerea:
Austro-Ungaria rupsese relaţiile diplomatice
cu Regatul României pentru 48 de ore (şi
executa manevre armate în Carpaţi, în timp
ce presa maghiară striga că a venit timpul ca
imperiul să-şi anexeze Valahia şi Moldova;
aceste scenarii geopolitice erau foarte vii în
epocă, iar prin 1879 filosoful Vasile Conta
câştigase notorietate naţională dezvoltând unul
asemănător prin presă6), Bismack ameninţase Regatul României cu declararea războiului
(printr-o telegramă secretă către rege).
Împăratul Wilhelm I al Germaniei transmisese, de asemenea, o scrisoare de ameninţări, în care soma România să intre în alianţă
militară, spunând textual: „Cu sau fără ali-
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anţă, România trebuie să subscrie la condiţiile învingătorului”7(asta aducea aminte de
Congresul de pace de la Berlin, când României i
s-au impus condiţiile la masa verde, deşi fusese
învingătoare pe câmpul de luptă), Rusia cerea,
de asemenea satisfacţii. Trebuia făcut ceva, iar
guvernul a făcut totul şi încă ceva pe deasupra.
I se cerea să retracteze şi să-şi prezinte scuze:
Petre Grădişteanu (autorul discursului iredentist
de la Iaşi) a mers, în persoană, la Viena să-şi
ceară scuze – dar l-au însoţit şi ministrul de
externe, D. A. Sturdza şi ministrul C. Stătescu.
Cu misiuni asemănătoare în lumea germană
se afla Regina Elisabeta, mergea acum Carol I
însuşi – şi se mai aflau I. C. Brătianu, P. P. Carp
şi Titu Maiorescu. În vara aceasta fierbinte se
coace alianţă – iar fructul va fi cules în toamnă,
printr-o iscălitură rece şi discretă a lui I. C.
Brătianu.
Toate episoadele de mai sus sunt bogat
reprezentate în caricaturi de epocă – şi am
reprodus în cărţile mele câteva cu scopul şi
numai cu scopul de a arăta că avem de-a face
cu un spirit public, un climat înţeles ca atare de
către lumea care trăia în acele zile.
Chiar în ziua dezvelirii monumentului
lui Ștefan cel Mare de la Iași, armata austro-ungară executa ample manevre militare la
granița României, pichetul de grăniceri români
de la Ițcani era capturat, pur și simplu (în urma
unei înscenări) de către un detașament austriac,
militarii români fiind degradați și purtați pe
jos, prin Suceava, ca să-i vadă mulțimea, fiind
etichetați ca agresori… Eminescu este printre
puținii ziariști români care se revoltă: în timp ce
la Iași se ridica statuia lui Ștefan – la Suceava,
cetatea de scaun a domnitorului, militari români
sunt purtați în lanțuri spre pușcărie. În același
timp, generalul belgian Brialmont, chemat de
către rege în țară să facă planuri genistice de
apărare a capitalei (de la el ne-a revenit/rămas,
între altele, fortul Jilava, actuala pușcărie) era
somat, amenințat cu scoaterea din rândul armatei, la el în țară, dacă nu părăsea România…
Toate acestea, la 28 iunie și în zilele imediat
următoare.
Émile Galli trebuia expulzat, așadar,
pentru că el relatase pe larg serbările de la
Iaşi, iar ziarul său franțuzesc internaționalizase
brusc chestiunea. Atâţia alţi ziarişti trebuiau
neutralizaţi într-un fel sau altul. Chiar
ziarulTimpul din 29 iunie (numărul care conţine
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editorialul eminescian despre libertatea presei)
dă o ştire pe pagina întâi de acest fel: „Ni se
spune că guvernul român ar avea de gând
să mai expulzeze încă şi alţi   străini, în urma
cererilor unor puteri străine. – Dăm ştirea sub
rezervă.”8Ziarul Binele public dă informaţii
mai ample: sunt căutaţi ziariştii din Bucureşti
pentru a li se verifica actele – iar cei care nu
au cetăţenia română sunt expulzaţi, ca şi Émile
Galli.
Emile Galli, directorul ziarului L’
Indépendence roumaine, expulzat la 28 iunie
1883. Caricatura îl înfăţişează în postură de
vânat, pe urmele sale fiind, în chip de câini de
vânătoare, D. A. Sturza, I. C. Brătianu, Petre
Grădişteanu şi Gheorghe Chiţu. Pușcaşul este
Contele Gustav Kalnoky, ministrul afacerilor
externe al Austro-Ungariei.
România a luat, repet, măsuri urgente:
Petre Grădişteanu împreună cu Eugen Stătescu,
fostul ministru de externe (vezi-i şi în caricatura
de mai sus în chip de câini de haită; în altele apar des făcând laşe temenele puternicilor
Europei), vor merge în persoană la Împăratul,
la Viena, pentru a-şi cere scuze pentru discursul
din 6 iunie. Ei pleacă pe 28 iunie cu „Trenul
fulger”, acum pus pe şine din Bucureşti.
Într-o zi atât de bulversată politic, Ioan Slavici
pleacă din ţară, Maiorescu de asemenea (după
amiază, imediat ce a rezolvat cu internarea lui
Eminescu la doctorul Şuţu) – şi, cum spune
primul dintre ei: „Eminescu era vorba să plece
la Botoşani”.
Acest „era vorba” din amintirile atât
de încâlcite ale lui Slavici înseamnă o vorbă
vorbită anterior, o hotărâre sau decizie luată.
Eminescu nu mai pleacă, însă, şi este prins
sau se lasă prins în vârtejul evenimentelor din
Bucureşti. Arestarea lui de către comisarul de
poliţie Câţă Niculescu a însemnat eveniment
public în toată regula, cu scandal şi tam-tam,
iar înserierea între celelalte percheziţii, spargeri de sedii, expulzări etc. pune cel puţin sub
semnul întrebării intenţia autorităţilor. În fond,
care era problema de tulburare a ordinii publice,
adică motivul arestării? – Că într-o baie poetul
şedea închis de câteva ore. Cum poate fi tulburată ordinea publică într-o baie – şi încă, în aşa
fel încât să fie nevoie de furgonul poliţiei, al
spitalului, de martori, prieteni etc.? Iar această
arestare a fost premeditată – sub forma unei
prezervării, desigur, a unei protecţii – de către
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prietenii lui Eminescu, aceia care de dimineaţă
îi făcuseră rost de bilet de internare prin Titu
Maiorescu.
Acestea sunt, desigur, legături între evenimente. Nu avem o dovadă certă că a existat
un „complot” sau o „conspiraţie” în jurul lui
Eminescu – şi nu ştiu dacă istoria va putea
oferi vreodată un asemenea „act” scris. Eu
mi-am plasat cercetările sub semnul lui Eschil,
al cărui Agamemnon este drama „logomanţiei”
(ghicire în cuvânt, discurs) – şi citez des mai
ales versul to gar topazein tou saf eidenai
diha, care înseamnă că a face legături între
lucruri, a căuta coincidenţele, este diferit de
a şti clar. În această piesăCorul este personaj
principal şi încă de la început presimte că regina
Clitemnestra pune la cale crima împotriva
lui Agamemnon, merge apoi pas cu pas pe
urmele presimţirilor, face chiar o filozofie a
presentimentului, vrea să-l avertizeze pe rege
la sosirea lui în Argos – totuşi, nu este absolut
sigur că se află în faţa preparativelor unei crime,
îşi dă seama de aceasta doar în momentul când
crima se produce. Şi atunci, la ce bun să mai
prevezi viitorul când nu-l poţi schimba? Totuşi,
acest topazein este omenesc şi zeiesc, este
necesar şi angoasant de obligatoriu: trebuie să
treci prin întâmplări pentru a o deduce pe cea
care urmează.
Acum, recent, în aceeaşi ordine a coincidenţelor, trebuie să amintesc importantul cuvânt
la mormântul lui Eminescu, ţinut în dimineaţa
zilei de 16 iunie 2018 de către distinsul istoric, Dl. prof. Gheorghe Iscru. Dânsul a studiat
aplicat documentele privitoare la 28 iunie 1883 pagina
– şi conchide cu o întrebare: de ce prietenii lui
Eminescu nu l-au cooptat pe poet în acest grup 29
restrâns care pregătea alianţa secretă cu Puterile
Centrale? Mai ales că el nu gândea politic mult
diferit faţă de ei, era un bun cunoscător şi un
admirator al culturii germane: în loc să fie
exclus, eliminat, trebuia pus alături în barcă.
Independent de Dl. Gheorghe Iscru, aceeaşi
observaţie este făcută de D-na Ilina Gregori.
Dânsa nu crede că s-ar fi organizat un „complot” pentru eliminarea lui Eminescu – aducând
asemenea argumente: „Luările de poziţie eminesciene în chestiunile actuale de politică externă concordă în bună parte, prin realismul lor în
primul rând şi orientarea decis anti-rusească,
cu strategia micului grup de confidenţi ai regelui care pregăteau alianţa secretă cu Puterile
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Centrale. Ele infirmă ca atare explicaţiile pe
care se sprijină versiunea complotului infam
contra poetului-gazetar.” 9Iată o chestiune care
ar putea să ţină de logica faptelor: cum să dai la
o parte un adept al ideilor tale?! Şi totuşi, istoria
are logica ei.
Dl. Alex Stoenescu a ţinut, prin anul
2006 cred, un serial răsunător la un post de televiziune important, despre familia Brătienilor
– explicând în detalii cazul Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza care, deşi dorea el însuşi
principe străin, deşi îl căuta şi era gata să-i ofere
coroana al cărui garant se considera (conform
înţelegerii anterioare lui 1859) – totuşi a fost
eliminat când s-a găsit principele, a fost scos
brutal din joc pentru ca meritul să nu-i revină.
Alexandru Ioan Cuza a fost sacrificat în 1866,
arestat chiar de şeful gărzilor sale – pentru a
se pune în practică ideile pe care el însuşi le
nutrea! Aceasta este epoca, acesta este climatul.
Punându-mi, şi eu, întrebarea de ce n-a fost
cooptat Eminescu între cei care au înfăptuit
alianţa secretă din 1883 – mi-am dat răspunsul
în acest sens, făcând legătura cu situaţia lui
Cuza. D-nii Gheorghe Iscru, Alex Stoenescu şi
D-na Ilina Gregori (dânsa nu se întreabă, ci doar
bovarizează, feminin, vai, prea feminin, pe marginea istoriei) reinventează cazul, ca dovadă că
există un topazein etern în noi. Eschil ar putea
răspunde şi de data aceasta.
Nu avem documente. Ştim, însă, ce
cascadă de evenimente măreţe s-a dezlănţuit
în ziua aceea, mai ştim că de acum înainte
Eminescu – cu toate că se va însănătoşi după
pagina câteva luni – nu va mai fi persoană publică şi
din ce va face sau scrie nu va mai fi cre30 nimic
dibil. Urmează pentru el 6 ani de zile de moarte
civilă. Conceptul exista în epocă, moartea civilă
sau politică însemna scoaterea cuiva din viaţa
publică – şi Eminescu, în anii săi de glorie,
la Timpul, a rostit (scris) o asemenea condamnare la moarte civilă. Era la 14 martie 1881,
imediat după proclamarea Regatului: liberalii
se gândesc să-l roage pe Dimitrie Lecca să facă
declaraţia formală în Parlament – iar Eminescu
este unul dintre cei mulţi care se indignează.
Într-adevăr, Dimitrie Lecca fusese, la 11 februarie 1866, cel care-l arestase pe Al. I. Cuza în
palat (iată, iarăşi revine numele domnitorului
în atenţie). Fusese şeful gărzilor domnitorului,
prestase jurământ de credinţă în faţa sa – iar
acum îl punea în cătuşe. În Timpul din 14 martie
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apare, după numele lui D. Lecca, în editorialul
de pagina întâi (text neeminescian) semnul
crucii şi data 11 februarie 1866 – ceea ce va
inflama presa oficială.
Eminescu revine cu explicaţii teoretice, la 18 martie, spunând răspicat: armata ca
instituţie se bazează pe jurământul militar, iar
acest militar a murit la 11 februarie 1866, când
şi-a încălcat jurământul – a murit civil adică;
el poate trăi până la adânci bătrâneţe, poate
să-şi mănânce în linişte pensia – dar nu mai are
dreptul să rămână sau să revină în viaţa publică.
Cel care l-a trădat pe Cuza îl poate trăda oricând şi pe Carol. Totuşi, Dimitrie Lecca va fi
Preşedintele Senatului, şi va rămâne mult timp
în funcţie după 13 martie 1881 când a reîmbrăcat haina militară, ridicat la rangul de general
pentru meritele sale deosebite.
Eminescu suferă, la propriu, acest tip
de moarte civilă pe care-l prefigurează (şi care
rămâne doar prefigurat) pentru trădătorul lui
Cuza – între 1883-1889 – fără a fi, însă, la
mijloc, motive atât de întemeiate: o formă fără
fond.
Mai mult chiar: însuşi Macedonski a
avut parte de o asemenea condamnare la moarte
civilă. După epigrama publicată sub numele
său în revista Literatorul, în luna august 1883,
Grigore Ventura este acela care reacţionează
public, în limba franceză, în L’Indépendence
roumaine, 4/16 august (ziarul a fost preluat
de către Al. Ciurcu de la abia exilatul Émile
Galli; Ventura fusese și va rămâne redactor la
foaia franceză), numind gestul „Une infamie”.
Al. Macedonski replică dur prin presă – iar
Ventura revine în aceşti termeni: „Pentru mine,
d. Macedonski este un om moralmente mort,
şi n-am să imit conduita sa faţă de Eminescu,
lovindu-l când este la pământ. Requiescat in
pace.” Am atras atenţia că această polemică
trebuie citită în cheia momentului. Macedonski
nu-l numeşte în mod expres pe Eminescu, se
referă doar la „Un X… pretins poet”. După
anunţul bolii şi destituirii lui Eminescu, din 28
iunie, nu s-a mai scris nimic despre poet, nu s-a
dat vreun comunicat, etc. Iată că la mijlocul lui
august Grigore Ventura găseşte pretextul să afirme ferm că Eminescu este „pretinsul poet X…”,
că el a înnebunit şi că acest lucru îl spune Al.
Macedonski într-o epigramă. Abia această ieşire
în presa franceză autentifică, certifică oarecum,
nebunia. Este motivul pentru care trebuie să
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fim extrem de prudenţi în interpretările acestei
sume de coincidenţe. Grigore Ventura îl duce pe
Eminescu la baia Mitraşewski, el anunţă poliţia
că poetul face acolo o scenă de nebunie, el pleacă de la locul faptei – iar acum, în august, tot el
anunţă public boala folosindu-se ca pretext de o
epigramă. Totul are aspect de cabală.
În fond, lucrurile se pot limpezi întrucâtva
dacă ascultăm şi opinia unui filosof, l-am numit
pe dl. Constantin Barbu. Recitind şi comentând
împreună aceste izvoare narative, dânsul a pus
această dilemă: Ori Eminescu era prea mic – şi
atunci lumea sa nu s-a încurcat prea mult cu
eliminarea lui (urmând a fi recuperat ulterior, ca
poet) – ori era prea mare, prea temut adică, fiind

membru marcant al Partidului Conservator,
redactor încă activ la Timpul, foarte bine ţinut
minte din polemicile de până acum chiar dacă în
ultima vreme scria mai puţin – şi atunci aceeaşi
lume a trudit îndelung, a avut ceva de furcă să
creeze momentul şi să-l fixeze în istorie. Din
această dilemă, vorba lui Caragiale, nu putem
scăpa. Eminescologia ca ştiinţă pulsează între
„micimea” şi „grandoarea” lui Eminescu. Se
observă, însă, că cei care aleg primul termen
al dilemei minimalizează şi momentul 28 iunie
1883. O fac pe cont propriu: nu poţi crede în
„morala” lui Grigore Ventura, de pildă, acela
care chiar la moartea lui Eminescu, lângă catafalcul său, a ţinut un discurs prin care lăuda poe-
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Fragment din Scrisoarea lui Titu Maiorescu către sora sa Emilia
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tul în mod convenţional – şi veştejea ziaristul cu
pasiune şi chiar cu aversiune. Titu Maiorescu
notează în jurnalul său „A vorbit şi nebunul
indiscret de Ventura”10 (citez din memorie).
Nebun, ca toată lumea aceasta… Indiscret, însă,
în stil propriu, cu proiect şi program.

Note:

1 I.L. Caragiale: O scrisoare pierdută, Actul II,
Scena 3.
2 Sorin Cristescu, Carol I – Corespondența
privată 1878 – 1912, Editura Tritonic, București,
2005.
3 Scrisoarea din 21 iunie / 3 iulie, către Maria
de Flandra, sora sa; generalul belgian Brialmont
se afla în ţară, pe lângă Galaţi, pentru a studia
terenul, la rugămintea personală a lui Carol I,
în vederea construirii unei linii de fortificaţii;
presa străină a consideratcă el este consultant
într-o eventuală trecere armată a munţilor pentru Ardeal; adăugăm în această paranteză că,
în context, Imperiul Austro-Ungar a ordonat şi
a executat manevre militare în Ardeal pentrui
ntimidarea Regatului României, manevre conduse de însuşi Arhiducele Franz Ferdinand.
4 Scrisoarea din 28 iunie / 10 iulie 1883,
către Karl Anton de Hohenzollern, tatăl său.
Scrisoarea este trimisă de la Sinaia, unde regele
se afla de două zile: suntem exact pe 28 iunie

1883, când Grigore Ventura vrea să-l ducă pe
Mihai Eminescu la Palatul Cotroceni ca să-l …
împuşte pe rege. Deplasările suveranului erau,
desigur, publice, toată lumea, şi mai ales presa,
ştia că el este în drum spre Germania. Ventura
nu prea are cui spune că Eminescu îl căuta pe
rege în capitală – doar dacă, iarăşi se impune
constatarea, – dacă suntem ferm convinşi că
poetul era cu adevărat nebun de legat şi nu mai
ştia pe ce lume se află).
5 Scrisoare din 25 august / 6 septembrie 1882,
către acelaşi.
6 Articolul, intitulat „Viitorul României
pregătiti de d-nii Brătianu și Kogălniceanu”,
a fost publuicat înPresa, 10 feb. 1879, și reluat cu ample comentarii în mai toate ziarele
(vezi: Octav Minar, Filosoful Conta, Ed. C.
Sfetea, f.a., p.717-726.
7 Traducerea d-lui SorinCristesc (înscrisoarea
lui Carol I din 25 iulie / 6 august 1883
cătretatălsău).
8 Timpul, 26 iunie 1883.
9 Înrevista Observatorcultural ,14-20 iunie
2007, p.8-9.
10 T.Maiorescu: Însemnărizilnice, ed. cit., vol.
III, la 16 iunie 1889.
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oricum în acest cartier doar tăcerea
este o certitudine și panseluțele.
Am o hartă secretă a păcatului, mă voi
orienta în așa fel
încât să ajung în rezervația cu domeniile
statului paralel
cu toate speranțele mele parfumate.
Un flux sangvin curge spre fotografiile
mirositoare,
miroase și a paradis scos la licitație
spre dimineață…

Constantin STANCU
Un paradis scos la licitație
Există un loc uitat, spălat de râuri
cu nume ciudate,
toate au un început brutal
între două lumi,
un secol luminos într-o secundă
de sticlă,
apoi un secol de oțel, nu știu
dacă voi mai trăi atât,
mâinile îmi sunt slăbite și orice
poate sfâșia plasa de siguranță
a prezentului etern, chiar
și cuvintele mele,
poate un exil elastic.
Înaintez spre o Europă cu două chipuri,
la marginea drumului văd
un portret mare de femeie,
plouă și apa spală scrisorile celor plecați
la muncă, în războaie,
în călătorii pe mare.
Ești frumoasă dar ai un card de identitate
cu margini uzate,
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În Templu
Nu-i pot înțelege pe cei care nu cred că
Iisus a înviat,
e viu, își face un bici
din funii și ștreanguri grele
și-i alungă din centrul universului,
îi scoate afară
de sub arcadele adevărului.
Dacă nu e viu, de ce vă îndoiți?
De ce îl negați în mijlocul învierii voastre?
Aveți în față paharul cu vin, aveți în față
pâinea aburindă,
stați la masă cu vameșii, și femeile vedete,
și
cu prietenii voștri pe care i-ați cunoscut
de black friday…
Dacă nu e viu, de ce plângeți
ori de câte ori
un bolnav
calcă-n picioare moartea
și medicii se spală pe mâini
și dau din umeri?
Nu vă înțeleg, priviți spre stele
și doriți să auziți muzica lor,
manelele din coama cometelor
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și simfoniile gărilor negre (black holes)
și mai vreți să aflați cum miroase
steaua care v-a atins umerii
și cuvintele nerostite?!

Prezentul din prezent
Ei stau în prezentul acesta din prezent
ca-ntr-un Templu,
nu au trecut, memoria le-a curs
printre degete
ca o apă de izvor în muntele virtual
din fața lor.
Nu au viitor, stau împotriva curentului
care vine din viitor spre trecut pe șenile,
aproape îi strivește,
dar ei nu mai pot ieși din acest prezent
de aur din prezent.
Prezentul va fi înconjurat de șapte ori de
cântăreții Templului,
de violoniștii aflat pe acoperișul viitorului,
apoi zidurile se vor prăbuși în aplauzele
celor absenți.
Vom auzi glasul lui Homer când își va
pagina prezenta narațiunile,
va fi simplu, Templul se va destrăma în
34
ziua a șaptea.
Vom vedea barbarii ridicându-se dintre
resturile acestui prezent
în care stau captivi oamenii, copacii,
animalele de companie,
plantele de cameră și leii pregătiți de mult
pentru arena cu lei –
va fi un prezent fără de prezent!

pentru a mă obișnui să fiu călcat în
picioare.
Ai suflat viață peste mine, pentru a
înțelege logica tornadelor.
Mi-ai picurat cuvinte în creier,
pentru a mă obișnui
cu bârfele și jicnirile de fiecare zi.
Mi-ai dăruit moartea,
pentru a putea păși dincolo
de pragul de sânge al lumii.
M-ai conectat la eternitate, pentru a
pricepe limitele suferinței.
Îmi arunc telefonul celular
lângă piroane,
ciocan și coroana de spini,
pe iarba grasă, bogată, mustind a viață.
Nu mă apelează nimeni din moarte,
am fost prăsit de toți,
voi deprinde singur tehnica subtilă
a învierii…
Poate soldatul îmi va bate în cuie,
pe creier, această realitate
mirosind a oțet de mere.
Deasupra mea corbii sunt pregătiți
să-mi ciugulească
ochii obosiți, care te-au văzut.

Corbii
M-ai făcut din țărâna pământului,
dintr-o brazdă adâncă,
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Duhul
cuvintelor
Gheorghe SIMON

iată nenorocirea! Vrem să strălucim, în loc
să ne luminăm, să ne uimim. Mircea Eliade
condiţiona intrarea   României în Europa de  
Orgolioşii, orbiţi de prea mult sine, nu se mai săvârşirea noastră în limba română.
înţeleg nici pe ei înşişi, nu mai au înţelegere
&
pentru nimeni, nu se supun nimănui, nu au nici
un reper. Orgoliosul nu mai pridideşte, spunând
în fiecare clipă: EU. Iar acum ne ţiuie urechile Textul nu e suficient. Contextul face enunţul
cu o găselniţă democratică: "După părerea mea, eficient, pertinent. Sau, impertinent.
personală..." Când, în fapt, nu-i de găsit nici o
&
părere, şi nici vorbă de a fi personală, ci atât
de comună, ca şi moartea. Rimă involuntară,
gratuită: Tic verbal şi tir verbal. Bărci îngheţate Parfumul eminescian al teiului moldav. Şi
salcâmul, ca arbore al sărăciei în satele din
la mal.
câmpie. Odată plantat, salcâmul proliferează
aberant. Ca şi sărăcia.
pagina
&
Ca profesor, în faţa unei clase de elevi, trebuie
să fii disponibil şi inepuizabil ca lumina. Să
nu încremeneşti, Doamne fereşte!, în proiectul
didactic. Sufletul e prisos şi prinos al luminii
interioare, nevăzute. Ne e teamă să fim noi
înşine. Fiiind la răspântie, trăind în răs-timp,
istoria parcă s-a răzbunat şi ne-a dat să înţelegem
că românul e cuminte doar când e acasă, iar
românii se simt acasă în nehotărârea sublimă a
limbii române.
&
Trăim din punct de vedere ca idee, scria
Marin Preda. Ne uluim şi vrem să uluim:
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&
E mult mai greu să crezi în ceva şi e mult mai
uşor şi mai comod să te crezi cineva.
&
Într-un târguşor de provincie, unde până şi
culoarea şosetelor se ţine minte, întâlnim şi o
oază de suflet senin, un mănunchi de conştiinţe
entuziaste, expresie clară şi neîncrâncenată a
duhului creator. Unde se înfiripă şi o brumă de
cultură, care poate fi fatală, când motivaţia vine
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din afară, din contextul precar,   şi nu dintr-o deasupra pădurii, ca o veşnicie. Lumina
motivaţie (ispăşire) interioară: o căutare a interioară a Cuvântului crucificat. Rostit, adică,
sufletului, care îşi găseşte o expresie pe măsură. neînstrăinat. Fruct abstract al imaginii vii, care
ne culege din peisajele pustii.
&

&

Constantin Noica ne atrăgea atenţia că nu e bine
să pretindem mărturii istorice, ci mărturii de Film realizat de BBC: mărturia mai multor
bucurie. Cea mai mare bucurie este că încă ne bărbaţi kenyeni pentru care bărbăţie (şi creaţie)
mai putem bucura.
înseamnă înveşnicirea numelui. Dacă nu ai,
ca urmaşi, băieţi (cel puţin un băiat care să-ţi
&
poarte numele) atunci neamul tău (spiţa ta) se
va stinge, fiind ca şi mort. Cei care nu se bucură
Mă tem de omul unei singure cărţi, dar mă
la început de naşterea unui băiat, ci doar de fete
îngrijorează lectura superficială, fără noimă,
(şi acestea într-un număr mare!), insistă şi nu
fără capăt şi fără de măsură.
renunţă până nu le dăruieşte Dumnezeu şi un
băiat.
&
Merg pe stradă şi mi-e ruşine de mine, de
iubirea mea: cine (şi de ce aşa de repede) a
semănat atâta ură?! Merg pe stradă şi văd priviri
bolnave, avide, flămânde. Mi-e ruşine că nu
pot face nimic. Mă cuprinde şi pe mine ura,
neputincioasă. Da! Ura se naşte din neputinţă!
&

&
Sărbătoarea numelui la indieni: Mama e cea
care dă nume unui băiat nou-născut, scriindu-l
cu un deget de la mână pe un strat subţire de
orez, sub leagănul în care se află copilul. La
această sărbătoare participă doar femei.

&
Un om e de atâtea ori om câte singurătăţi poate
ocroti, ca şi cum clipele s-ar înmulţi, iar timpul Despre flori, Nichita Stănescu: "Nu prea mi-au
s-ar opri. Abia atunci poţi spune: în el se poate
plăcut florile. Le-am considerat ca pe nişte sexe
vede lumea mai bine, în el se vede omul pe sine.
retezate de plantă. M-am şi întrebat: dacă florile
pagina
şi-ar dărui flori umane, între ele, care anume ar
&
fi alea?"
36
Vulgul agresiv şi atroce, masa (massa) canettiană
&
pe care o poţi stăpâni doar prin zvonuri şi prin
surse, dându-i impresia că  poate decide, când,
de fapt, în numele ei, puterea e strecurată, Duhul cuvintelor: Fără de veste - Duhul, nu ştii
fluturată şi fracturată, prin purtătorul de cuvânt, de unde vine, nu e din lumea aceasta. Asemenea
aşa ca o frunză în vânt.
vântului care vine, te pătrunde în fiinţă, te
cuprinde, te deşteaptă. Dar totodată s-au arătat
&
şi ca nişte limbi de foc care s-au aşezat pe
fiecare dintre ei. Vântul, focul - imagini din
Pallady: "Dumnezeul meu e conştiinţa mea".
lumea aceasta. Fiind în trup aşa putem primi
bunele vestiri cereşti în viziunea pământească,
&
prin simţurile trupeşti. Dar, iată! Focul din
Agăpeni: poezie. Urcând Hălăuca, l-am recitit cer ia chip de limbi; vuietul vântului produce
pe Ion Barbu. Timpul, deodată, a încremenit cuvinte." (Părintele Galeriu).
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C. Noica, despre Europa: "Europa începe la
&
325 cu Conciliul de la Niceea. Dă modelul.
Europa faustică va pieri, cum s-a spus, dar cea
Crinul roşu îşi desface aripile în amurgul obosit. a pluralităţii, deofiinţă, nu".
Metamorfoze nebănuite. Clipe. Clipite. Şi fiara
care se ascunde îndărătul colinei şi ale cărei
&
priviri lucesc fantastic de adânc. Moartea care
(ne) pândeşte ca o fiară, în plină amiază.
Cartea, candela şi lumânarea: cele trei semne
vii pe care le cinsteşte şi sub care trăieşte Mama
&
mea. Pentru cel dinafară, de a vedea că trăieşte
cineva înăuntru, şi pentru a nu fi surprinsă de
Cerul ascuns în mine, furişat ca o părere de gând. clipa fatală.
Sunt. Cuvânt plutind. Cer mângâiat de pământ.
Ea către El: "E-atâta dragoste în sufletul meu
&
şi-atâta durere! Sunt puţini oameni în stare să
le ţină laolaltă. Te sfâşie fără întrerupere. Te ard Iar pe noi, copiii, ne-a educat în frica de
fără să-ţi poată sufla cenuşa".
Dumnezeu şi în ruşinea faţă de oameni; în
respectul şi netulburarea celuilalt. Să laşi de la
&
tine, să te supui. Apoi, să răspunzi doar când
eşti întrebat, iar când eşti solicitat să şi porneşti
Dumitru Stăniloaie despre taina şi lumina spre ceea ce ai de făcut, fără nici o ezitare. Să
persoanei umane: "Unde nu e al treilea şi, în nu spui niciodată: NU! Paradox creştin. Într-o
ultimă instanţă, al Treilea, ca for suprem, nu democraţie ai dreptul să spui "Nu". De mare
există nici o unitate mulţumitoare în lumea ispravă sunt, totuşi, demonii limbii române: Ba
creată".
da! Ba nu!
&

&
Gabriel Liiceanu: "Cu un om care nu are nimic
sfânt se poate face orice".
&
Citind Joyce, îţi pierzi curajul de a scrie, de a pagina
mai scrie: te înspăimântă!
37
&
Două împotriviri neelucidate: ea, care sfida
lumea, şi eu, care sfidam moartea, am atins
împreună parcă cerul veşniciei. De ce atunci aş
fi putut muri, iar acum mi-e frică de moarte?!
Atunci mă împotriveam, scăpăram de nerăbdare,
iar acum amintirea e mai tare ca moartea. Sunt
ceea ce am fost şi am fost ceea ce nu mai pot fi.
&
Iar despre sfârşitul omenirii, despre taina
Apocalipsei, Andrei Tarkovski citeşte pentru
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noi ceea ce rămâne nescris, nerelevat, aşa cum
îl îndeamnă îngerul pe Ioan, să pecetluiască
ceea ce au spus cele şapte tunete: "Ce era
ceea ce omul nu trebuia să ştie? Căci menirea
Apocalipsei constă tocmai în aceea ca omul
să ştie. Poate că însuşi conceptul cunoaşterii
ne face nefericiţi? (...) Eu, de pildă, n-aş fi
putut să trăiesc dacă mi-aş fi cunoscut dinainte
proorocirea vieţii. Se pare că viaţa îşi pierde
orice sens, dacă ştiu dinainte cum se va sfârşi"
(Din Cuvântul despre Apocalipsă, rostit de
cineast în biserica londoneză Saint - James, în
1984).
&
Şi un americanism, de ultimă oră: la începutul
mileniului al treilea, fiecare nou născut pe
pământ american va avea în loc de certificat de
naştere o hartă genetică, un fel de Apocalipsă la
purtător. Abia atunci viaţa ar deveni imposibilă.
Nu mai e vorba de imaginaţie sau de ficţiune, ci
de pierderea totală a minţii. Iată că ireductibilul
ar putea deveni posibil: un zero absolut.
&
În casa de lemn nu se aude nimic. Parcă şi
Moartea a aţipit. Nici timpul nu mai are putere.
Au îngheţat secundele. Nu mai poate fi nimic
urnit din loc. Puişorii clipei se desfată în foc.
Doar un Nimeni colindă aşteptările, doar o
absenţă atât de acută şi atât de pregnantă, încât
se aude cum toarce firea din neant, cum susură
pagina pacea, cum Verbul pare adormit.
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&
Paul Evdokimov: "Nici o asceză şi nici o ştiinţă
fără dragoste nu apropie de Dumnezeu".
&
Ar fi insuportabil să ştiu şi să cunosc ultima
clipă a vieţii mele. Nici nu mă pot gândi, nici
imagina. Mi-e teamă însă de clipa următoare.
Poate nu e ultima, ca şi cum ar fi cea dintâi.
Frica de a numi lucrurile. Oricum, timpul
suntem noi. Iar noi nu putem trece absenţi,
pe furiş, pe lângă lucruri. Toate mă înlănţuie,
pentru că toate pot deveni cuvinte.
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&
Nu-mi pot explica surescitarea sau încordarea
interioară faţă de lucruri, faţă de exterior. Doar
cuvântul vibrează în mine. Ca un reflex al
luminii pe ape. Când ai impresia că o poţi
vedea, ca pe o rază, ea e deja umbră. Iar din
concomitenţa perpetuă a clipelor te alegi cu
strălucirea ireală a înţelesului. Fixarea într-o
singură clipă sau încremenirea clipelor, a tuturor
clipelor: Moartea.
&
Ce ne învaţă ascetismul? Dacă Platon, în Fedru,
defineşte filosofia ca meditaţie asupra morţii
şi face din ea arta de a muri cum se cuvine,
ascetismul merge mai departe şi ne învaţă arta
învierii (Ioan, 5,25); iar asceţii numesc chiar
sufletul omenesc: înviere (Paul Evdokimov:
Ortodoxia)
&
Se spune că încrederea prea mare acordată
cuvântului te rupe de lumea din jur. Dar nu e
deloc aşa. Pe cât mă las în voia cuvântului, tot
pe atât realul năvăleşte în mine, neşovăitor şi
neiertător. Cuvântul ajută realul să nu rămână
ireal şi să ne salte în ţinutul cosmotic al metarealului care nu mai poate fi distrus niciodată,
de nimeni. Iată! Greşeşti o singură literă şi
ţinutul poate deveni cosmetic.
&
Să ne fie milă de omul despre care nu ai ce
spune, nu ai ce-i reproşa. Acesta pare a fi rotund,
perfect. Nu ai de ce îl apuca, spun românii.
Când, de fapt, e doar un model de platitudine,
de nefiresc şlefuit cu dibăcie. Refuzând să fii tu
însuţi, trăind în previzibil, confirmi perfecţiunea
morţii.
&
Hălăuca, Vârful Bivolul (1560 m): Nu credeam
că voi ajunge vreodată să urc un munte de
iarbă şi de aici să văd fruntea Ceahlăului, cum
se arată. Iarba grasă, nefirească, în smocuri,
sticloasă, alunecoasă, străluceşte în soarele
cotropitor. Ceahlăul şi norul, deasupra lui, ca
o căciulă.
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Pentru această casă
Sînt un paria
Pentru această bucată de pîine
Împăienjenită de mîinile mele
Care se încleştează delirînd lîngă cuţit.
Afară e fără sfîrşit
Peste inima mea intrată
În nu ştiu ce carne precară,
În podeaua cu verde moarte
Am prins rădăcini de muşcată
Sub resturi de fum de ţigară.

Boncăluit

Miron KIROPOL
Castitate
Aceasta zi îmi aruncă oase în ochi.
Pe gura mea durerea se reumple de răscoală
Împotriva a tot ce am trăit.
Am costat prea scump vieţii mele
Care nu a fost lipsită de Dumnezeu,
Dar am risipit în distrugere
Harul cu trei chipuri de frumuseţe.
Prezenta unei bestii în dorinţele mele
Îmi înspăimîntă somnul.
Atunci mă arunc în gratiile
Acestui oraş
Şi mă purific la amintirea ta.

Înflorire
Înfloreşte o piatră în mine.
Rădăcinile muşcă din trecerea ei somnambulă
Pe acoperişul cărnii mele, vine
Un cuvînt atît de încărcat de fugă
Să-şi pună fierul roşu
Pe limba mea animală,
Încît se întunecă totul
Ca într-o catedrală
Înainte de înviere şi rodul
Mă arde pînâ la cenuşă.
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Dimineaţa e neagră înlăuntru.
Mă furişez lingă fîntîni
Care înlătură de pe degetele mele
Veninul vechilor atingeri.
Un băieţel gîfîie în mine fugind de soare
În sîn cu gutui furate.
Vino la lucarna acoperită de ferigi, pe malurile
Memoriilor iubite care îşi împart, frate de
sînge,
Luna transformată în mreană şi frunzele de
salcie
Rumegate de apă. Tu însuţi refuzat
De lumină! În temniţe
De scară la cer te pîndeşte păzit de rugăciune
Domnul dorinţei culcat pe coamele hoiturilor.
În însoţirea plăgilor, nu vei mai fi
Zidit. Urzeală fără ameninţare
Va conţine păianjenul ca pe un anotimp
Din care vei cîştiga eternul
Boncăluit invizibil
Simţit cu ultimul răsuflet.

Catren psalmic
În formă de nor lumea face o pauză
În copac, în mine.
Fii rădăcină, fii nimicul menit,
O felie de pîine, firmitura.

Ca poetul Bacovia
Se închide ziua. Abia am timp să respir
Încă o dată lumina din care putrezeşte
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mandarina
Şi întunericul îmi intră în pori
Ca sudoarea unei bestii frecîndu-se de mine.
Acum să aştept coşmarul.
Pînă în zori nu voi îndrăzni să țin ochii închişi
Spre mobilele mutilate.
Mă voi repeta cuvînt după cuvînt.
Gest după gest, metalic.
Vor trece gărzile strivind piatra în piatră.
Chiar stâpînii vorbesc pe şoptite
Cu ureche spre uşă.
Ca poetul Bacovia aştept
Damnaţiunea să bată...
Viii ajung să strige: ,,Ferice de morți”.
Iar pentru cel care vine la viaţă plîngem.

Ce altădată
Ce altădată trăia peste măsură
Azi e numai fulgul unei aripe,
În coapsă îmi stăruie o arsură.
Rană în acelaşi timp cicatrice
Şi din ea creşte flautul.
De pace îndurerată mă încarc.
Ce e divin se întoarce şi arată
Un surîs semnat de mîhnire.
Şi mîna tatălui tremură pe arc.
Sărutînd mireasma
Sărutînd mireasma mă înecai,
De glasuri fără glasuri mă înecai.
pagina Fără timp, ca o mînie de orgă plecară
40 Mirosul şi gustul mîinilor sale.
Pe flori şi spaţiu rîde
Aerul cu dinţi de portocale.
Mi-au ţîşnit aripi din gură
Şi am fugit după rătăcirea zeului.
O clipă fui arc, apoi Graalul
Turnului care se coboară în ruină
Cu toate poemele scrise
Pe ziduri de prizonieri.
Noaptea a venit dulce la rînă
Culcîndu-şi poftele în frica mea.
Am mîncat sare din palma ei,
Cu crispările ei mi-am uns pîinea.
Voi muri ca deliciu - strigai către toate
Căzutele apetenţe. Voi muri pe urmele
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Împietrite în muşcatele
Ofilite pe cînd tu respirai
Din miere caliciul şi spinul.
Noaptea a venit dulce la rînă
Şi nu mai ştiu cînd stelele s-au stins.

Abia
Creatură abia creatură
În formă de aromă, în formă de graţie,
În trezirea mea cine te zideşte şi curmă?
O, zeul vînătorii a lăsat
Din tine în carnea mea o urmă
De fugă numai ea făptură.
Şi mina mea părului tău spaimă
Simte mirosul purpurei peste finala haină.

Speranța
Roşul violaceu al trupului se agață de
primăvară,
Se prăbuşeşte din copaci în copaci,
Se striveşte-n afară
În înfloriri. O, îmbrăţişează
În timp ce noi sîntem departe şi tu inerm,
Fără să poţi să te ajuţi, îmbrăţişează
Fructul căzut, în clipa în care un vierme
Iese din uterul de aromă şi cerşeşte
plîngînd
un alt anotimp mai singur.
De florile de tei, de cuvînt,
inima ta e pătată cu sîngele
Unei speranţe.
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ce-mi spune că viaţa-i hoinară
şi-mi spulberă tainic trăsura.
De ce stau acum?
De ce scriu?
De ce îmi revin obsedante
trăirile lumii absurde
ce-am vrut să le cred infamante?
Sonor ca o oaie confuză,
bătrân, ca un clovn timorat
devin translucidă meduză...
din Haos un gând întrupat.

Șisturi

Eduard PALAGHIA
Drum
Alung erorile din forme desuete
În zvon spumos de toamnă-nzăpezită,
Vin trubaduri şi-mi urlă menuete
Nebuni de-alunecarea prin Ursită.
Mă-ndrept spre zidul ideatic
Ce ascundea prea strepezitul fruct,
Îi simt absurdul gust molatec
Şi frâng din Trupul Tău cel rupt.
Secătuiesc de sentimente
Colindătorul-căluşar
Zăgăzuind flămândele torente
Spre blândul Tău agheazmatar.
Îmbălsămat de antiteze
Mă-ngreunez spre regăsirea
Dolmenului din metereze
Ce-şi strigă pruncilor uimirea.

Recidivă
Sunt iarăşi un cabotin posesiv,
mă-mpraştii în ruperi masive,
devine demersul complet obsesiv
şi vreau contemplări intensive.
Rotund, ca o fleică solară,
rup totul în jur cu măsura
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Bordeiul meu musteşte pe ruguri de
bazalt,
întrepătruns de zvâcnet şi de priviri
piezişe,
Domniţe-aleargă bete prin norii de asfalt
şi le adastă boiul cu umbre prin cornişe.
Mai nasc biserici prinse în năluciri
de piatră,
zidind altare aspre din necuvinte-nguste,
mă încovoi şi tremur sub solzii de manguste
ce-adăpostesc în strune mirările-mi de
şatră....
Şi-n peisajul rece, prin turma de cuvinte,
solstiţiile-mi sânger pe nepătrunse căi,
contemporan cu tine voi desena veşminte
ce-s trecătoare franjuri prin râncedele băi,
unde adastă nimfe cu trupul de mătasă
şi capricorni albaştri, croiţi din caprifoi...
E parcă-n tine toată un sentiment
de ,,acasă”
o-nceţoşare-n boite, trifoi cu patru foi...

Inventar
Solfegii de bazalt încercuind platanii
ca o himeră cu intarsii de vioară,
un gând zburdalnic, stihuit spre seară
şi pleoape dulci, şoptind litanii.
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Conclavul pescăruşilor cu ochi de fum
încercuind ostroave, spintecând iluzii,
un inocent albit, mătase, duzii,
speranţe, dor, termite roşii, scrum.
Piticul Rumpelstiltskin, aşezat pe-o carte,
ca-ntr-o firidă părăsită de cuvânt,
un demon binecuvântând un sfânt
şi ochii ei, zâmbind departe...
Un freamat dulce, ca o-mprejurare
încercuind construcţii din nisip,
complexe arhetipuri fără chip,
Sperjur, apocalipticele fiare...
Un mic bazar în creştetul furtunii,
crenel multicolor cu cercuri de lumină
şi peste toate, fără nici o vină,
tot ce-am iubit. Şi zgomotul minciunii.

Juridică
Mai vreau să fac un act la tine,
impersonal şi... ilicit:
vreau să-ţi donez, pe datorie,
o bucăţică de zenit.
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Ştiu, actul pare gratuit,
dar...datorez impozit pe venit.
Ce-i drept,
nerealizat, incert, nedefinit,
cu cote devălmaşe-n deficit.

Logomatopee
Aristotel, ai fost îndrăgostit?
În Metafizică şi-n paradigma ispăşirii
ai pus, timid şi picătura... fiorului?
Sau a iubirii?
În Lykeonul tău peripatetic,
ce te-mblodea spre Etică,
te împlinea privirea mută,
contemplativ-estetică?
Virtuţi si vicii, De insomniis...
Au fost de-ajuns?
Femeii care-n suflet ţi-a pătruns
i-ai spus ce simţi? Ai mângâiat-o
din priviri?
Ai dus-o-n gând spre
rătăciri înmiresmate?
I-ai aşezat pe gleznele subţiri
mulţime de cuvinte-nfiorate?
I-ai fost amant în vise complicate?
I-ai spus ce simţi când o respiri?
Ai vrut s-o ai doar pentru tine,
De Somno et Vigilia?
I-ai spus Despre culori, de Lucruri auzite?
Ai plâns când clipe nesfârşite
încremeneau în părul ei, ca o chemare,
când fiecare întrebare adăpostea
dorinţe mute?

42 Primeşte-n dar, porţiunea indiviză,

din visul meu cu interdicţii de partaj,
dă-mi drum de servitute şi o valiză,
complică-mi existenţa-reportaj;
accept orice, chiar şi un tatuaj,
te las să-mi faci psihanaliză,
încerc de vrei o vocaliză,
mă las pe mine gaj în portbagaj...
Hai, înţelege, sunt ca-ntr-un miraj,
îmi vine să te strig: Morgano!
Să te gătesc cu oregano...
dar...ard pe rugul lui Giordano,
când tu dispari ca o cometă
lăsându-mi lumea fără giruetă.
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Angela BURTEA

Semnele iubirii
M-am îmbătat și-mi este bine! Nu-mi
pasă de nimic și nici n-am teamă. Privesc în
jurul meu și toate lucrurile au o normalitate
aparte, pe care altădată n-o pricepeam. Oamenii
îmi par frumoși, deci îi accept. Azi descopăr
că mai există bun simț și zâmbesc a plăcere.  
Oricum aș lua-o, bucuria emanată de sufletul
meu  e total diferită de celelalte bucurii.
Chiar nu mă mai interesează dacă capacul wc-ului este ridicat sau lăsat (semn că trăim
și se folosește), dacă simt sub tălpi gunoaie care
mă deranjează la mers (semn că se trăiește),
dacă chiuveta este împroșcată cu resturi vegetale sau animale (semn că se mănâncă, deci se
trăiește), dacă aparatul de radio merge și nimeni
nu-l ascultă (semn că cineva i-a dat drumul pentru a-l asculta și suntem avizi de știri/muzică) și
nici dacă hainele sunt lăsate la voia întâmplării
(semn că lumea se schimbă și-i pasă de felul
cum  arată). Azi e altceva și din când în când,
măcar, e bine să fii beată.
Mă uit în jurul meu și mă surprind plăcut. Zâmbesc larg, ochii îmi sclipesc de parcă
aș fi văzut visul visurilor împlinit, dau binețe
trecătorilor, determinându-i să întoarcă instinctiv și admirativ privirea spre mine, sunt foarte
generoasă, oferind foarte multe daruri, pe care
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altădată nu le-aș fi dat nici picată cu ceară, sunt
foarte comunicativă și receptivă la noi proiecte,
mă urc la volanul mașinii mele, pe care o iubesc
ca pe ochii din cap,  și merg fără a periclita viața
celorlalți conducători sau pietoni, în ciuda faptul că sunt beată!
La primul colț mă întâmpină un ehipaj al
Poliției Rutiere. Îmi face semn să opresc.
Trag elegant pe dreapta, de, o doamnă
sunt, zâmbesc din toată puterea ființei mele,
scot actele la control sub auspiciul aceluiași pagina
zâmbet. Polițistul ia actele și se uită lung la
mine. Continui să zâmbesc, deși-i simt primii 43
muguri ai nervozității. Mă fac că nu pricep
și-mi întăresc zâmbetul. Fracțiune de secundă
se îndepărtează de mine și merge spre mașina
Poliției. Se-ntoarce trap, de parcă i-ar fi fost
teamă că fug și-i scapă cel mai mare infractor
al secolului, șansa avansării lui în grad, și-mi
întinde cu o politețe falsă, plină de eforturi
milițienești, o fiolă.
- Suflați, vă rog!  șuieră el, sperând că a dat
peste cea mai mare captură a  anului prezent.
- Să suflu? am întrebat. Sfinte Sisoe, scoate
duhul rău din acest om și fă-l să-mi redea libertatea! am zis ca pentru mine.
- Ați spus ceva? întreabă slujitorul statului.
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- Nimic, nimic, doar că e pentru prima dată
și mă tem că n-o să-mi iasă. Dumneavoastră
vreți să vedeți ce cantitate de alcool am ingerat
în ultimele ore, nu? am răspuns eu, fără a părăsi
vreo clipă zâmbetul și liniștea mea de zile mari.
- Exact! răspunde agentul.
Nu știu cine mi-a dat putere, dar am suflat
cu atâta entuziasm, încât ochii polițistului mai
aveau puțin și ieșeau din orbite. Fără să-mi facă
semn, m-am oprit și-am zis:
- Încă, domule polițist?
     - Suficient, doamnă! Iertați-mă! Am fost
convins că sunteți sub influența băuturilor alcoolice!
     -Să te iert? Nici vorbă! Până nu-mi scrii pe
foaia astaceea ce-ți dictez eu, nici nu te iert și
nici nu plec de-aici.Să scriu după dictare? întrebă polițistul.
- Exact, după dictare! Scrie: Văzut-am azi
o doamnă beată și-ntorsu-m-am direct spre ea,
cerându-i aprig să îmi sufle, că dragu-mi-ifigura sa!
- Doamnăăă, vă rog! Două-trei cuvinte voi
scrie, dar restul...
- Restul ce? Atunci suflă în fiolă! Suflă,
suflă!
- Doamnă... azi e 1 aprilie și am vrut să vă
păcălesc! zise prietenul meu polițist, dorind să
iasă din pitorescul zilei imaculat.
- Nu cred! Întâi aprilie a trecut de mult,
acum...
În spatele nostru se auzi un scrășnet de roți,
pagina apoi un claxon scurt, după care două bătăi pe
44 capota mașinii. În urma acestor semne, numai
de mine știute, aud: ”Frosi, dă bice cailor, ne
întâlnim la ciupercă în zece minute!”
Era Trif, șeful îndrăgostiților! Eram beată
de iubirea lui, de omul care șlefuise în sufletul meu cea mai frumoasă rază a soarelui, de
îmbrățișările lui care mă determinau să văd
lumea așa cum voiam eu și nu cum era, de nebunia pe care n-o întâlnisem până atunci, o nebunie care luminează minți și suflete, care așază
pentru totdeauna pe chipul omului zâmbetul cel
de toate zilele.
În fuga mea, i-am spus polițistului:Tinere,
învață să iubești, căci de scris corect românește
mai ai vreme! Și-am apăsat aprig pe accelerație
și m-am făcut nevăzută.
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În câteva minute, îl zăream pe Trif stând
rezemat de capota mașinii sale, cu brațele larg
deschise, strigând fără să privească în jur: Vino,
Frosi, vino iubire, m-am perpelit toată noaptea
de dorul tău!
Eram beată! Lumea dispăruse, polițistul
se topise sub imperiul dictării mele, iar mașinile
noastre priveau, și ele îndrăgostite, spre îndrăgosteala noastră. Eram beată de iubire, iar fiola
ar fi trebuit să se înroșească de atâta bucurie
sufletească.
Am căzut topită în cea mai adâncă
îmbrățișare a lui Trif, iar ochii lui străluceau ca
luminița de la capătul tunelului visat de noi toți,
în clipe de deznădejde.
Bietul polițist! Și-ntorsu-m-am direct spre
ea, cerându-i aprig să îmi sufle, că dragu-mi-i
figura sa! Oare o să învețe a iubi vreodată,
căci de scris după dictare mai are timp! Sau
invers, cine mai știe! Pentru mine, oricum n-are
importanță! Eu chiar eram beată! De iubire!
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La vremuri noi
Își aruncă amurgul pletele moi și
spumoase în evantai, atingând pământul
în fugara-i trecere. Zâmbește pământul
și-nchide ochii lăsându-și obloanele spre
tainica noapte a vieții. Mustește în sufletul
său dulceața dorului nestins și lăcrimează
adesea sub povara așteptărilor prelungi.
Din loc în loc, printre ramurile salcâmilor, sunetul scurt și prevăzător al păsărilor
străpunge până departe, anunțând retragerea spre pacea înserării. Își înfoaie penele,
ciugulindu-și puful zbârlit spre o toaletare
păsărească de noapte. E-n firescul lucrurilor
ca somnul să fie odihnitor, știindu-te curat
și îmbăiat în lumina conștiinței. Curată și
nepătată conștiință!
Toamna e pe ducă și-și cară cu dârzenie noroiul amestecat cu resturi de frunze
uscate, vieți apuse și nechemate. Nu mai are
timp de pierdut, cum niciodată n-a avut, trece
ca fulgerată și aruncă din loc în loc palmele
vântului turbat, biciuind cu stropi mărunți și
reci peste fețele încrâncenate ale trăitorilor.
Îi lovește uneori nemilos, sperând în trezirea
nației peste care a domnit zeci și mii de ani,
dar niciodată ca acum.
Trece toamna adulmecând fumul
coșurilor și separă puterile, în funcție de
aromele percepute. Dezleagă cu repeziciune
baierele cerului și stropește hornurile fumegânde pentru a șterge opulența unora, ferind
poporul de haznaua populației care triumfă
în timp și peste timp, fără să dea vreodată
socoteală cuiva.
Mă-ntorc în timp și-mi ies în cale
mâinile muncite și frumoase ale înaintașilor,
mâini pline de ghimpii pălămidelor și-a altor
buruieni. Îmi fac semn și-mi spun că n-au
pierit, încă mai poartă în căușul lor sporul de

REVISTA FEED BACK

altădată și dulceața multului sau puținului cu
care s-au hrănit. N-au știut a căuta prin gropile de gunoi și nici n-au stat cu ele întinse
spre pomana trecătorilor.
Se-mpreunau într-o unire fericită, ajutându-se, și sporeau avutul țării și-al lor.
Trudeau și suduiau, poate, dar roada umplea
sacul. Din sacul ăla mare mânca și bogatul
și săracul. Acum, palmele se strâng și iau
forma pumnului, dorind să lovească. Pe cine
să lovească? Pe stăpânii toamnelor bogate,
care au avut grijă să umfle prețurile, făcând
ca banalul ou să devină aliment de lux?
Poate!
Din prea multă ignoranță sau trufie,
am ajuns să fim copia fidelă a moșului care
și-a bătut și alungat cocoșul din bătătura
casei, fiindcă melodia cântecului său nu-i
ținea de foame și, mai rău, copia fidelă a
babei care nu s-a mai mulțumit cu produsul
găinii sale. Cum mărgelele nu erau comestibile: Moarte dobitoacelor noastre!
Și vine iarna cu alai de crivăț și fulgi pagina
de zăpadă pierduți haotic prin văzduh, cu 45
nasuri cârne lipite de sticla ferestrelor, nu
întru fericitele clipe ale chiotelor de copii,
ci spre așteptarea ajutoarelor venite din țări
străine, de-acolo, de unde ai lor, părinți,
frați și surori au plecat să-și lase tinerețea,
sănătatea și bucuria de-a trăi pe un salariu
mai generos sau pe nimic.
Și pumnii s-au deschis din nou, iar
palmele au învățat a sta întinse spre alte țări
și alte neamuri, fiindcă aici aburii ospățului
de toamnă se amână la cel de Crăciun, care
taie pofta de-a pofti spre bunăstare!
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Romulus BUCUR
cîntecel
(de îmbărbătare pentru un ursuleţ
deprimat)
apleacă-te mătură cu mîna frunzele
uscate şi culege o castană fă un pas
suceşte-o în mînă priveşte-o arunc-o
însuşi prinde-o arunc-o încă o dată din
pagina mers
ia-o spre mureş
46
aşează-te în iarbă pe mal şi azvîrle-o în
apă priveşte-o îndepărtîndu-se
ridică-te
zîmbeşte
ALRIGHT NOW
Şefului îi plac proştii
BABY IT’S ALRIGHT
NOUW
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cuvintele
fiecare zi va trece la fel
însoţită de tot felul
de mici trădări
ca un şir de paşi
spre un loc numit acasă
(speranţa pisoi cu ochii lipiţi
încercînd să înoate într-o
găleată cu apă)
ai rezistat pînă
în acest moment
de ce ai cedat
tocmai acum?
(cuvintele duse între baionete
de mici soldaţi de aer)
s-a sfîrşit vara
înţelegi?
Gata
Înţelegi?
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ennui carele spleen să chiamă
(un proto-cîntecel)
un duş care ar trebui
să mă purifice
de melancolie
(singur pe stradă
prin ploaia torenţială
rîzînd de conformiştii
adăpostiţi sub streşini)

în echilibru pe bordură dacă
te poticneşti n-o sî-ţi iasă
ce ai de gînd
două desmembrăminte
din acelea auzi
trecînd pe lîngă tine încerci
să înţelegi cei doi
sînt deja prea departe
strada ca un rîu de asphalt

fluier încîntat
versiunea absolute
personală a unui
cîntec simpatico

pe care curgi la vale
te înghite

(o plimbare prin parc –
se vedea clar
că ea aştepta
să înceapă ploaia
ca să mă poată îmbrăţişa;
mi-a spus apoi că uneori
cînd se întoarce singură acasă
îşi întoarce inelul
să pară verighetă
poate nu se leagă golanii de ea)

ce faci ca un oraş
să te accepte
să te faci
că faci
că eşti
de-al lui privirea
să se lipească de ziduri
trăgîndu-te după ea
printer literele
A Z şi Z

cîntecel

inutil să folosesc telefonul
tot nu găsesc pe nimeni
şi în definitiv
(pretinsele?) nebunii din tinereţe
ale tatii – picături de singe
făcînd vinişoare roz
în apa călduţă
sînt de ajuns
pentru mai mult
decît un poem
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cîntecel
o pungă de lapte
şi
un pachet de biscuiţi
bei o sticlă de tonic mergi
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Felix Aftene - Himere
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urmînd conturul unui
saxofon să te pierzi în
murmurul difuz
a doi bîieţi masacrînd
un cîntec totuşi cunoscut
în timp ce o
aştepţi deşi nu are
(cum) să vină
apoi s-a închis uşa metroului

cîntecel
plouă – fustă galbenă
ciorapi negri de plasă
curul îi iese în relief
şi ţîţele picioarele totuşi
sînt prea groase fluieri
(nu după ea ce credeţi)
şi
roteşti umbrella zîmbind
o haită de cîini căutînd prin gunoaie

cîntecel
stîng drept sting
lumini pe să zicem st. denis
un mcdonald’s un
pahar de cacao fierbinte
băut din mers
aïcha auzi aïcha
sting drept sting
paiul nu are nici
un fel de conotaţii
ea nici nu există
dacă voiam s-o spun
o spuneam
ea e un cîntec un
cântecel un cîntecel
cu î din y o
jaghana un văl
învăluind un văl
învăluind un văl
învăluind un
învăluind
învăl

cîntecel
ei îi place
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căţeii muzica simfonică şi florile
(nemaivorbind de cafeaua lungă şi
rece)
le poţi combina într-un număr
limitat de variante
dar ce senzaţie de putere
florile căţeii şi muzica simfonică
să ţopăi pe stradă cîntînd
muzica simfonică florile şi căţeii
la la la la la la la
la la la la la la
Felix Aftene - Invitation
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sau şi mai bine fluierînd
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Să te naşti în sânul
poporului care are
nevoie de tine…
(discurs rostit la Regalul literar-muzical,
dedicat lui Nicolae Dabija)

Aurelian SILVESTRU
        „Au înnebunit salcâmii de atâta primăvară”. Cam aşa sună metafora unui poet
pe care Tudor Gheorghe a folosit-o într-un
cântec foarte inspirat. Or, această „nebunie”
a salcâmilor se produce doar atunci, când
Primăvara se identifică cu Poezia. Suntem şi
noi aidoma unor flori de primăvară înnebunite de poezia lui Nicolae Dabija.
Felicit organizatorii acestui spectacol pentru
iniţiativa de a omagia un poet clasic în viaţă:
e mult mai plăcut să te bucuri de recunoştinţa
cititorilor nu atunci când eşti instalat pe un
soclu de granit în Grădina Publică, ci atunci
când bătăile inimii tale mai sunt în stare să
spargă o fereastră într-un zid.
Mulţi se întreabă:
- În ce constă fenomenul Dabija? Cum se
explică faptul că unul şi acelaşi creator este
la fel de talentat în poezie, în proză şi în
publicistică? Poate că nici Nicolae Dabija nu
are un răspuns exhaustiv la această întrebare.
Şi, totuşi…
Ne cunoaştem din adolescenţă, din primele
zile ale studenţiei noastre, la ziaristică. Îmi
amintesc că fugeam adeseori de la ore împreună, iar viitorul poet îmi citea, inspirat, cele
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ma recente poezii din creaţia sa, dezvăluindu-mi din când în când şi anumite secrete
intime de care era sigur că vor trăi sau vor
muri doar între noi. De atunci am devenit
prieteni. Pentru mine, prietenia e aidoma
unui scut pe care nu-l vezi, dar pe care îl
simţi mereu alături de umărul tău, ştiind că,
la nevoie, două suflete pot trăi cu o singură
inimă. Se consideră că nu e deloc uşor să fii
prieten cu un monstru sacru. Personal, nu
am simţit niciodată această povară, deoarece
niciodată nu ne-am certat şi nu ne-am supărat
unul pe altul. Nu demult însă, un fost coleg
de-al nostru, întâlnindu-mă pe stradă, mi-a
pagina
mărturisit: „Mă bucur pentru Nicolae, pentru
succesele lui, dar nu mai pot comunica cu el 49
ca altă dată, de la egal la egal. Are o personalitate atât de accentuată, încât mă sperie,
mă intimidează. Eu, care îmi înfricoşez
subalternii cu o singură privire, mă pierd în
faţa lui ca un copil în faţa unui profesor”.
Iată, deci, prima explicaţie a fenomenului
Nicolae Dabija: Personalitatea.
De multe ori se afirmă că, pentru un scriitor,
cel mai mult contează simţul limbii, după
cum, pentru un pictor, cel mai important este
simţul culorii. Sunt calităţi indispensabile,
nici vorbă, dar în munca unui scriitor deci-
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sivă este personalitatea lui. Fără demnitate,
fără caracter şi voinţă, fără un nucleu solid
al moralităţii, talentul nu se poate afirma
plenar.
Temelia personalităţii se pune, după cum
bine ştiţi, în familie. Părinţii ne ajută să
devenim oameni; cărţile - să rămânem. Ei
bine, încă atunci, în adolescenţă, am descoperit foarte multe similitudini între familia
mea şi familia lui Nicolae Dabija. Ambii am
avut taţi care au luptat în războaie. Ambii am
crescut pe lângă mănăstiri, având o relaţie
aparte cu Credinţa. Ambii am fost exmatriculaţi de la USM, pentru implicare în mişcarea de eliberare naţională.
Copil fiind, îmi lipeam urechea de Cer şi
ascultam cum creşte Omul din mine. Cu
ochii pe acest proces, taică-meu avea grijă
să-mi dea din când în când câte o lecţie de
viaţă. Ţin minte că odată (prin clasa a treia,
probabil) am făcut o baraboaţă, iar taicămeu, care era căpitan de răzeşi, în loc să-şi
scoată cureaua şi să mă pedepsească, mi-a
zis:
- Mâine n-ai să te duci la şcoală: învăţătura e
un drept pe care trebuie să-l meriţi!
Am plâns şi m-am revoltat, iar amărăciunea
pagina acelor lacrimi a sedimentat în mine
50 convingerea că nu oricine se poate bucura
de cunoaştere şi că doar învăţătura şi munca
poate face din tine un Om Adevărat.
Acesta ar fi al doilea secret al fenomenului
Nicolae Dabija: Învăţătura şi Munca.
Dacă vă imaginaţi o maşină de lectură şi de
scris care funcţionează neîntrerupt câte 16-18
ore pe zi, fără să-i pese de sine, de oboseală
sau de sănătate, atunci veţi avea imaginea
clară a unui poet de geniu (aici de faţă) care a
fost mereu conştient de faptul că talentul nu
este un mare dar, ci, în primul rând – o mare
datorie. O datorie pe care Nicolae o îndepli-
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neşte cu plăcere atât la masa de scris, cât şi la
cârma revistei „Literatura şi Arta”.
Apropo, de revistă. În ultimul timp e din ce
în ce mai greu să
găseşti bani pentru întreţinerea şi editarea
unui săptămânal. E un miracol cum reuşeşte
să-şi plătească angajaţii. În aceste condiţii,se
spune că unul dintre ei s-a apropiat într-o zi
de redactorul-şef şi l-a anunţat:
- Domnule Dabija, ştiţi că munca pe care o
prestez eu în redacţie nici pe
departe nu corespunde cu banii pe care mi-i
plătiţi?
- Ştiu, i-a răspuns Nicolae, surâzând. Dar
nici să te las total fără salariu nu cred că e
bine.
         Bună parte din adevărurile vieţii eu
le-am preluat din „filozofia” tatălui meu.
Nicolae le-a cules din înţelepciunea mamei
sale (mama Cristina). „De la ea am preluat
sufletul, îmi spunea. De la ea am învăţat
curajul de a fi om”. Odată, aflându-ne între
colegii de facultate, într-un cerc restrâns, în
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eseu
care fiecare povestea câte ceva despre copilăria sa, Nicolae ne-a mărturisit următorul
vis:
- Se făcea că mergeam prin câmp, cu maică-mea de mână (spunea el), când, brusc,
la o răspântie de drumuri, cerul s-a desfăcut
în două şi în faţa noastră, în tăria luminii,
am văzut-o pe Fecioara Maria, cu pruncul
în braţe. Am înmărmurit de uimire şi de
admiraţie. Nu-mi venea a crede că Maica
Domnului, întinzând o mână spre mine, ca
şi cum mă îndemna s-o urmez. Tot atunci,
din spate, am auzit cum prietenii din sat mă
strigau să merg cu ei la joacă, în pădure,
la scăldat. Stăteam în cumpănă şi nu ştiam
ce să fac, să merg înainte sau să mă întorc
înapoi. În cele din urmă, mama Cristina m-a
împins uşurel din spate către minunea din
Ceruri, spunându-mi cu blândeţe: „Du-te,
fiule. Acolo este locul tău”.
Relatarea lui Nicolae pare incredibilă şi,
totuşi, am impresia că el ne-a povestit atunci
nu un vis, ci o istorie adevărată, în care
mama sa a ştiut de la bun început că drumul
pe care şi-a călăuzit feciorul va fi unul plin
de obstacole şi de suferinţă, dar n-a ezitat s-o
facă, deoarece a fost convinsă că Nicolae îl
v-a parcurge cu multă demnitate. Spunând
acestea, am ajuns la cel de al treilea element
al fenomenului Dabija: Suferinţa.
         Nici un drum presărat cu flori nu duce
spre Glorie. Succesul îi ocoleşte pe cei care
ocolesc dificultăţile vieţii. Marii creatori ai
lumii întotdeauna au mers prin viaţă braţ la
braţ cu Suferinţa. Vă dau un singur exemplu: Fiodor Dostoievski. S-a opus regimului
ţarist. A fost condamnat la moarte şi pus în
faţa plutonului de execuţie, fiind graţiat în
ultimul moment şi exilat pe viaţă în Siberia.
Cunoscând acest fapt, Emil Cioran (care
l-a aşezat în fruntea tuturor prozatorilor din
toate timpurile) a afirmat:
„Dostoievski a ajuns să fie foarte mare,
pentru că a suferit foarte mult. La creaţie
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se ajunge nu prin lecturi, ci prin durere”.
Durerile prin care a trecut Nicolae Dabija,
loviturile pe care le-a primit de-a lungul
vieţii au făcut din el un luptător adevărat, un
spadasin de neînvins care a folosit nu o singură dată sângele drept cerneală. Dar a scris
cu propriul sânge, nu cu sângele altora şi,
ajutat de Bunul Dumnezeu, a pus mereu interesul neamului înaintea interesului personal.
„Doamne! l-am auzit odată strigând. Dă-mi
putere să cred că suferinţa ce mă încearcă Tu
mi-ai trimis-o ca pe o şansă de a mă înălţa
prin ea!”
Nu poţi fi un mare artist, dacă vezi
nedreptatea şi nu te revolţi împotriva ei,
dacă ai o ţară dezbinată şi nu lupţi pentru
unificarea ei, dacă trăieşti în robie şi nu faci
nimic pentru desfiinţarea ei. Fără sacrificiu,
nu există creaţie. Oricât au trâmbiţat pigmeii
lipsiţi de verticalitate că artistul nu trebuie
să se implice în bătăliile pentru credinţă,
limbă, istorie sau unire, Nicolae Dabija a
ştiut mereu că e mare cu adevărat nu scriitorul care lansează idei frumoase, ci scriitorul
care aprinde în sufletul semenilor săi lumina
demnităţii. Or, ca să aprinzi focul în inimile
altora, trebuie să arzi tu însuţi cu flacăra
mistuitoare. Doar aşa vei putea spune cu
pagina
conştiinţa împăcată ceea ce a spus şi Goethe
spre sfârşitul vieţii: „Am fost un Om, adică 51
un Luptător!”ssss
„Când mă gândesc cât de mult ne iubise
izvoarele şi codrii, şi doinele ce-au fost a-l
cunoaşte, îmi vine să cred că poeţii mari îşi
aleg popoarele în mijlocul cărora au a se
naşte”.
        Sunt versuri scrise de Nicolae Dabija
şi dedicate marelui Eminescu – versuri ce se
potrivesc de minune şi autorului lor: el a ales
să se nască în sânul poporului român, pentru
a-l sluji cu credinţă, pentru a-l ajuta să se
înalţe cât mai aproape de Sufletul Cerului.
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Violon d'Ingres

CÂNTECE DE NEBUN

Mircea
VULCĂNESCU
Şi gândul meu era o bază
nestabilă.
Iar din împreunarea lor
pe calea vântului
năştea sarea pământului
dintr-o formulă complicată
care pân-a fi aflată
ALCHIMIE
a uscat creierii a N îndrăzneţi cercetători
Und bin so kulg als wie zuvor
dar care nu se va mai pierde niciodată
		
pentru că este
Ieri am făcut sinteza fleacului
		
o poveste
într-un borcan
		
minunată.
cărămiziu şi unsuros
Vântul nimicului strica mereu formula
în care
şi fleacurile nu erau în coeziune
corpii se combinau pe dos.
nici metafizică
nici fizică.
pagina Iar eu mă combinam cu ei în pasta
Nimic de acest fel nu era-n oală
fără formă
căci oala era goală.
52 			
în care se petreceau reacțiuni
Iar eu am mârâit ciudat
		
neobicinuite.
că n-o puteam clasifica,
Pentru că-n oală era totuşi un ceva.
Le urmăream atent.
Cuprins de fleacuri am râs un ceas!
Vedeam atomii
Şi ce-am descoperit nu vă mai spun,
nărăvaş cum împroşcau gălăgioşi cu lumi
decât că nu sunt azi
			
de fleacuri
mai bun,
gogoloaie de lumini usturătoare
nici mai nebun
săltănd electric
nebun
		
în delir.
ca orişicare
Ele pătrundeau în mine
care
		
în gând
nu a făcut sinteza fleacului
		
şi-n trup.
într-un borcan
Şi trupul meu era un reactiv
cărămiziu şi unsuros
- acid puternic.
în care corpii se combinau pe dos.
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Violon d'Ingres
Zdruncinat...
Haha! Tramvaiu-a deraiat
şi-a plecat singur prin oraş
lui St. Mateescu ca într-un tablou de Bulgăraş.
- într-o împrejurare pe care-o ştie numai el - ce fu vitrinelor să vadă! o ladă liberă pe stradă!
Iată-l că urcă pe trotuar!
Pe şine vine
Cavou mortuar
un tramvai
zboară-n ţăndări fereastra-n aer
electric
spaimă, vaier.
fără cai.
Intră-n casă, surpă zidul, plin de foc!
... Da de unde?
Fuge
‘ncremeneşte dobitoc.
şi fuga lui i-o rugă de Anteu
Vatmanii vin şi-l pun la loc.
mereu
primeşte forţă nouă din uzină
- trece curent din fir prin şină TĂCERE
‘nvărte roata
Şi-ncarcă, -ncarcă toată gloata
Tin.
Tăcerea-i Turnul Colţei
Tin.
lung
Tin.
uscat
Te urci şi stai.
şi plin de fum.
Tin
Iar la picior
tin
înfumurat
din nou
şi tămâiat
şi hai!...
de-un bragagiu
şi hai!...
de-un plăcintar
ecou de-un acordor
Dar Turnul Colţii-i dărâmat!
- Omule înţelesu-m-ai
Nu-i nicăieri?
de n-ai lăscai
I-adevărat c-a avut suflet altădată,
jos să te dai.
ieri?
- Da ce n-ai minte?
Şi vârful lui, tăiş prin gol
- Avansaţi domnilor înainte!
şi pieptul lui de plumb
c-acum opresc tramvaiu-n loc
trăiesc în amintirea numai
Ha! Ha! Uite vatmanul gros
azi?
Cum dă din mers românul jos.
pagina
Să-l reclădim!
Avem noroc!
53
Să-l reclădim iarăşi
Hahahaha!
în inimi.
Românul muge
Ca să simţim imense bucurii
Hahahaha!
În ziua când l-om dărâma din nou
Tramvaiul fuge
a doua oară
fuge
Mâine!
fuge
ca un bezmetic nemâncat
Martie 1921
desigur c-a întârziat
- vezi că se ştie controlat
sărman tramvai
sărman băiat
LUMINA
Biată vecină!
- Toţi controlaţi, matriculaţi
Numai tu inimă senină
În seara ceea ce de cleştar
baţi, baţi, baţi,
aveam în cap un felinar
întruna baţi şi n-ai uzină.
cu agaz aerian
aprins pe-o stradă.

DETERMINISM
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Violon d'Ingres
Roată de locomotivă,
oraş.
Parc înflorit,
poştaş,
misivă.
Sfântu Gheorghe,
călărie,
bazar,
bizar,
popicărie...
Manivelă
Traforaj
În tren spre Frankfurt am Mein
1922 vara

PEISAJ MARIN

- pastel ideo-dinamic În amintirea Titanicului

Ardeau într-însul
la temperaturi înalte
gaze
pagina şi luminau cu o lumină rece-n mine
chiorii
54
noaptea
Cum a aprins vreun felinar
În seara ceea de cleştar
pe-o stradă?

PEISAJ URBAN
- pastel substanţial -

Bandaj.
Cartofi,
cârnaţi,
bielă;
vagabondaj,
pantofi,
dantelă;
Radu de la Afumaţi.
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Vapor,
motor,
căpitan.
Ratapataplan,
plan,
plan.
- Fssssss...
Fssssss
Papuci.
Canapea
Dusssss...
Sifon.
„Tikitik”...
Idealism.
Bancher,
becher,
gol,
pistol.
Curagiu.
„Tikitik”
...Naufragiu!
În drum spre Ostanda
1922, vara
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document

EUGEN IONESCO
Testament - 1994

Mesajele nu au nici un efect asupra mea.
În acest moment mi-e totuşi atât de rău încât
îmi este greu să scriu. Niciideile nu-mi vin când
durerea este atât de violentă. Esteaproape ora
5, va veni noaptea, noaptea pe care o detestdar
care îmi aduce totuşi, câteodată, un somn atât
deplăcut.
Mi se joacă piesele cam peste tot în
lume şi cred că aceiacare se duc să le vadă râd
sau plâng, fără a simţi dureriprea violente.
Ştiu că se va sfârşi curând, dar, cum am
spus-o decurând, fiecare zi este un câştig.
Câteodată vin să mă vadă prietenii, câţiva
prietenidevotaţi. Îmi face mare plăcere să-i văd,
dar după o orăobosesc.
Oare ce altceva făceam, mai bine,
înainte? Cred că mi-ampierdut timpul şi că am
alergat în van.
Îmi simt mintea goală şi mi-e greu să
continui, nu din cauza durerilor ci a acestui
vid existenţial de care e plină lumea, dacă
pot spune că lumea este plină de vid. Ca de
obicei, mă gândesc că poate voi muri în această
seară sau, să nădăjduim, mâine ori poimâine.
Sau, chiar, cineştie cât timp mai târziu. Când
nu mă gândesc la tot cepoate fi mai rău, mă
plictisesc. Câteodată mă gândesc cămă gândesc,
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mă gândesc că mă rog. Cine ştie, poate că va
fi totuşi ceva, va fi ceva. Poate că după va fi
bucuria.
        Care este forma lui Dumnezeu? Cred că
forma lui Dumnezeu este ovală.
Am fost ajutat în carieră - carieră, cum se spune
- de un mare număr de oameni cărora le datorez
recunoştinţă.
           A fost, mai întâi mama, care m-a
crescut, care era de-o incredibilă tandreţe şi
plină de umor în ciuda faptului că unul dintre
copii îi murise la o vârstă fragedă şi că fusese
abandonată - după cum am povestit adesea - de
pagina
soţul ei ce a lăsat-o singură în marele Paris.
Apoi, mai târziu, au fost toţi profesorii mei de la 55
liceul din Bucureşti.
Dar pe parcursul vieţii, mai ales soţia mea,
Rodica, şi fiica mea, Marie-France, au constituit
pentru mine cel mai mare ajutor. Fără ele, este
limpede că n-aş fi făcut nimic, n-aş fi scris
nimic. Le datorez şi le dedic întreaga mea operă.
Datorez mult şi unui escroc, Kerz, care s-a
declarat falit în ziua ultimei reprezentaţii cu
Rinocerii la New York, ceeace lui i-a adus, în
1940, suma de 10.000 de dolari, dar şi mie mi-a
adus renumele în Statele Unite. El m-a ajutat
fără să vrea.
     
Au fost, apoi cronicile literare engleze
şi franceze. În plus aceste cronici au ridicat
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document
împotrivă pe criticii de stânga care crezuseră
la început că eu însumi sunt de stânga aşa după
cum ceilalţi mă credeau de dreapta.
Apoi, încă o dată soţia mea, mereu soţia mea,
care m-a obligat să-mi trec examenul de
licenţă.
Şi mi-a făcut bine, dorind să mă distrugă,
cea de-a doua soţie a tatălui meu, Lola, care m-a
dat afară din casă, provocându-mă în acest fel
să mă descurc şi să reuşesc. Mi-au făcut bine
profesorii de la Liceul Sf. Sava care m-au
gonit din liceu, ceea ce m-a determinat să-mi
iau bacalaureatul într-un liceu de provincie,
ocrotit de sora soţiei mele, Angela, care ţinea
o pensiune pentru liceeni (liceeni care, după
câte ştiu eu, n-au reuşit în viaţă). Vagabondând
de la unul la altul, de la unii la alţii, eu, cel
fără adăpost, am acumunul din frumoasele
apartamente din Montparnasse. Am mai fost,
în sfârşit, ajutat câteodată de rude mai mult
sau mai puţin îndepărtate, de către mătuşa mea
Sabina şi mătuşa mea Angela, de către profesori
care îşi imaginau că am geniu. Am fost ajutat,
mai recent, în timpul războiului din 1940 de
Anca, mama soţiei mele, care în ciuda durerii
proprii, cu inima sfărâmată, i-a lăsat pe ginerele
şi fiica ei să plece în Franţa. A murit, sperând
săse reîntâlnească cu noi la Paris, unde nu a
putut ajunge. A murit cu această nădejde.
Am fost ajutat de Dumnezeu atunci
pagina când, refugiat la Paris pentru că nu voiam
56 să mă alătur comuniştilor de laBucureşti, am
plecat într-o zi la piaţă fără un ban înbuzunar
şi am găsit pe jos 3000 de franci (din 1940!).
Atâtea întâmplări mi-au venit în ajutor! Poate
Dumnezeu este acela care m-a ajutat toată viaţa,
care mi-a sprijinit toate eforturile şi eu nu mi-am
dat seama. Am fost ajutat, apoi, de proprietarul
meu din strada Claude Terrasse, dl.Colombel,
Dumnezeu să-l binecuvânteze, care nu a cutezat
să arunce în stradă un biet refugiat care nu-şi
plătea chiria dar era poate trimis de Domnul.
Şi astfel, din mână în mână, am ajuns să
obţin un soi de enormă celebritate şi să ajung
împreună cu soţia mea la vârsta de 80 de ani,
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chiar 81 şi jumătate, cu frica morţii, cu nelinişte,
fără a-mi da seama că Dumnezeu îmi dăruise
atâtea binefaceri. El n-a abolit, pentru mine,
moartea, ceea ce mi se pare inadmisibil. În ciuda
eforturilor mele, în ciuda preoţilor, n-am reuşit
niciodată să mă las în voie, în braţele Domnului.
N-am reuşit să cred destul. Eu sunt, din păcate,
ca omul acela despre care se spune că făcea în
fiecare dimineaţă această rugăciune: "Doamne,
fă-mă să cred în Tine". Ca toată lumea, nici
eu nu ştiu dacă, de cealaltă parte, există ceva
sau nu este nimic. Sunt tentat să cred, ca şi
Papa Ioan Paul al II-lea, că se desfăşoară o
luptă cosmică enormă între forţele tenebrelor şi
cele ale binelui. Spre victoria finală a forţelor
binelui, cu siguranţă, dar cum se va produce
aceasta? Suntem oare fărâme dintr-un tot, sau
suntem fiinţe care vor renaşte? Lucrul care mă
întristează poate cel mai mult este despărţirea
de soţia şi fiica mea. Şi de mine însumi!
Sper în continuitatea identităţii cu mine
însumi, temporală şi supratemporală, traversând
timpul şi în afara timpului.
Nu apărem pe pământ pentru a trăi.
Apărem pentru a pieri şi a muri. Trăieşti copil,
creşti şi foarte repede începi să îmbătrâneşti. Cu
toate acestea, este greu să-ţi imaginezi olume
fără Dumnezeu. Este totuşi mai simplu să ţi-o
imaginezi cu Dumnezeu.
S-ar putea spune că medicina modernă
şi gerontologia doresc, prin toate mijloacele,
să reconstruiască omul în plenitudinea sa, aşa
cum divinitatea n-a putut s-o facă: în pofida
bătrâneţii, a stricăciunii, a slăbiciunii, etc. Să-i
restituie omului integritatea, în imortalitate, aşa
cum divinitatea n-a ştiut sau n-a vrut s-o facă.
Cum n-a făcut-o divinitatea.
Înainte, sculându-mă în fiecare
dimineaţă spuneam: slavălui Dumnezeu care
mi-a mai dăruit încă o zi. Acum spun: încă o zi
pe care mi-a retras-o. Ce-a făcut Dumnezeu din
toţi copiii şi vitele pe care I le-a luat lui Iov?
În acelaşi timp, în ciuda a orice, cred în
Dumnezeu, pentru că eu cred în rău. Dacă răul
există, atunci există şi Dumnezeu.
Din Le Figaro Litteraire" , 1994
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interviu

„OCHIUL MI-E VIU, PUTEREA
MI-E ÎNTREAGĂ”
Daniel CORBU în dialog cu Horia ZILIERU
Daniel Corbu: Domnule Horia Zilieru,
biologic, dar şi prin crezul estetic, faceţi parte
din generaţia numită „şaizecistă” sau, în ultima
vreme, generaţia lui Nichita Stănescu. Credeţi
în conceptul de generaţie şi în încadrarea unui
poet într-o generaţie literară?
Horia Zilieru: În anul 1961, mi-a apărut
în colecţia „Luceafărul” (la ESPLA) placheta
Florile cornului tânăr. Nichita Stănescu debutase editorial în 1960, cu atât de bine primitul
volum Sensul iubirii. Poetul (l-am cunoscut pe
atunci la o întâlnire literară) mi-a mărturisit că
titlul „era” altul. Dacă am reţinut bine, Dans
pe tobe. În antologia Melancolie de vulcan
(proiectată în trei volume: 1 – clasicele, 2 –
recuperatele, 3 – renegatele, după modelul lui
Kavafis), am reţinut puţine texte din Florile…
Problema „conceptului de generaţie” îşi are
istoria sa in/fidelă. Sunt de acord cu teoria
arhicunoscută şi acceptată: cifra 30. Mă socot,
prin vârstă, anul debutului şi starea de spirit a
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acelui moment (în plan general), că fac parte
din generaţia lui „Nichita Stănescu”. Ca şi prietenul meu, poetul Anghel Dumbrăveanu, care
a scris o frumoasă carte despre Nichita. Într-un
eseu-portret, îl numeam Amphion al verbului.
A fost pentru noi, cei de-atunci, vârful de lance.
Începând cu Dreptul la timp, se desprindea de pagina
zei tutelari şi asedia mitologii.
57
D. C.: Încă de la primele cărţi, mai exact de la
Orfeu îndrăgostit, critica literară v-a considerat
„un poet al iubirii”. Sunteţi de acord cu această
categorisire?
H. Z.: Atunci când „poetul aude voci şi flăcări
vede”, cred că visează „ungerea” (aleipho) cu
mirul iubirii. De care nu se va vindeca (iaomai)
niciodată. Lăsând la o parte „metaforizarea”,
să ne amintim acele cuvinte din Faust (partea
a doua), semnificând „atracţia” care ghidează
dorinţa bărbatului către transcendenţă: eternul
feminin. „Vino, ia-mă-n zbor către înaltele
sfere”, zice Margareta.
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interviu
FRUMOASĂ, PRIMEJDIOASĂ,
DAR MÂNDRĂ
CA ŞI DRAGOSTEA ESTE
„POEZIA IUBIRII”
Iar corul mistic răspunde: „Eternul feminin ne
atrage / absoarbe către înălţimi”. Berdiaeff,
într-o inspirată pagină, este (parcă) profetic:
„Femeia va juca un mare rol. Ea este mai legată
decât bărbatul de sufletul lumii”. Ca în Biblie,
e predestinată a fi purtătoarea miresmelor.
Aragon, inflamant, spune: femeia este „l’avenir
de l’homme”. Frumoasă, primejdioasă, dar
mândră ca şi dragostea este „poezia iubirii”.
Nu-ţi aminteşti decât vag despre nelepădata
clipă când „te-a strigat” prima poezie. Ai vrea
să-l imiţi pe marele preot din Midin (socrul
soţiei lui Moşe), care, într-o mirare de credinţă,
zis-a: „Acum ştiu că Dumnezeu e mare!”.
Iubirea e luminoasa forţă cosmică, „întâlnirea
unei inspiraţii umane cu instinctul natural în
transcendent” (de Chardin). Aduc „în instanţă”
o fişă cu un fragment din „Traité de l’Amour”
de Ibn Arabî (traducerea în franceză este făcută
după două ediţii arabe din 1293 şi 1329), cel
supranumit „le plus grand Maître, la plume
guidée par l’Esprit Saint”. El înfăţişa dragostea
subt toate razele: cea divină, spirituală, naturală,

pagina
58

REVISTA FEED BACK

fizică: „L’Etre même de Dieu / Est fondé sur
l’amour, / Lui qui voit en nous comme en Lui,
/ Sans que nous soyons principe d’analogie”.
Fiecare poartă în el investitura dragostei şi
nimeni nu i se poate sustrage, precum nici o
creatură nu poate fiinţa fără Creatorul său: „est
nul serviteur sans son Seigneur”. În spaţiul iubirii / biserică, mă visez „paraclisier”.
D. C.: Într-un eseu pe care vi-l dedica
prin 1980, când vă apărea volumul de poeme
Orfeon, Eugen Simion vedea în Horia Zilieru
pe cel care întocmeşte „o gramatică a erosului”
şi semnala în poezia dumneavoastră un mare
simbol: Roza, „floarea de geniu a poetului şi,
hrănită cu suflarea morţilor, ea dă o beţie extatică albă…” Aţi rămas fidel rozei?
H. Z.: Eugen Simion avea în vedere
poema „Doină, pe calea robilor”, strofa: „Roza
– floarea mea de geniu / dintr-un virginal mileniu / lacrimile graiului / nasc din crinul raiului”.
Roza simbolizează „cupa vieţii”, „sufletul”,
„inima”, „dragostea”. Poetul ştie că, în iconografia creştină, ea este cupa în care s-au strâns
picăturile de sânge ale Domnului Iisus răstignit.
Am parcurs extrem de multe referiri, comentarii. „La rose de Saron”, amintindu-mi de
„Cântarea cântărilor”, e tema unui poem (încă)
în manuscris.
Marian Popa, într-o postfaţă „Horia Zilieru
– sau ce se mai poate face astăzi cu dragostea
în/şi pentru poezie”, la antologia „Addenda la
un fals tratat de iubire” (Junimea, 1983), nota:
„Aici merită să se facă o altă observaţie, pornind
de la Denis de Rougemont, care distingea erotismul de sexualitate, primul reprezentând absolutizarea actului erotic, devenit scop al fiinţei,
în vreme ce sexualitatea principal orientată
către uzajul biologic, reproductiv al sexului, îşi
face din uzajul sexual un mijloc, scopul fiind
susţinerea continuităţii vieţii. S-ar putea vorbi
la Horia Zilieru de un fel de pansexualism:
tot ce poate fi întâlnit între microcosmos şi
macrocosmos se reproduce şi ilustrează principiul erotismiului universalizat”. Îngădui-mis-ar încă un citat din Istoria literaturii române.
Portrete contemporane, volumul I (Princeps
Edit, Iaşi, 2003), de Ioan Holban: „Lirismul din,
de pildă, Roza eternă ori din Muzeul dragostei
afirmă necontenita căutare a topos-ului; asemeni
ochiului vedic atoatevăzător, versul taie imagini,
desparte fragmente de înţelesuri, croindu-şi drum
spre aparent inaccesibilul topos: cenuşă şi nimb
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– acestea sunt elementele care jalonează calea
versului spre constituirea universului poetic, a
lumii noi căreia îi dau strălucire atât cenuşa, cât
şi nimbul, pentru că ambele înseamnă ardere –
sfârşit de ardere şi moment de maximă ardere:
vulcan”. Nu-i pot uita pe Al. Andriescu, Al.
Călinescu, Daniel Dimitriu şi Liviu Leonte,
Constantin Pricop (am citat numai ieşeni!) care
m-au onorat, în timp, cu afectuoasa critică de
întâmpinare. Greu evitând idilicul, calofilia,
„demonstraţia” sentimentală (ce întunecă gravitatea), restrângând spaţiul inspiraţiei romanţioase limitrof cu senzualismul agonic, abolind
semnele de morbid, mi-am înaripat inspiraţia
spre roză: floare angelică/astrală. O văd într-o
frescă mişcătoare. Eluard (admirabil) zicea: „Je
suis devant ce paysage feminin”. Un mare poet
mexican, Xavier Villaurratia, pune roza între
„doi nori de marmură”. Volumul Noslalgie de la
Morte (1938) cuprinde creaţia sa de vârf, căreia
i s-ar potrivi stihul arghezian „Piscul sfârşeşte
în punctul unde-ncepe”. Poema cu cea mai largă
audienţă în limbile de circulaţie este „Rose nocturne”. Transcriu ultima strofă (în franceză, în
traducerea lui Lucien Castela): „C’est la rose de
fummée, / la rose de cendres, / la noire rose du
charbon diamant / qui, silencieuse, fore ténèbres
/ et n’a pas de place dans l’esperance”.
„VOILÀ UNE BIEN BELLE HISTOIRE”
D. C.: Muscelean la origine, absolvent
al Şcolii Normale „Carol I” din CâmpulungMuscel, cum aţi devenit ieşean?
H. Z.: A câta oară să mă mai explic? „Voilà
une bien belle histoire” (Coelho, în prologul la
„L’Alchimiste”). Am venit „ca să nu mai plec”,
zis-am cândva. Părinţii mei (Ana şi Marin
N. Iancu) şi profesorul meu (eminescologul
Augustin Z. N. Pop) mi-au ales drumul către Iaşi,
unul dintre cele două ursite. Îţi aminteşti poemul
lui Frost? Drumul pe care nu l-am urmat. Să-i
rostim, împreună, ultima strofă: „Voi povesti
aceasta suspinând / de-acum în secole de-a rândul: / plecau într-o pădure două drumuri, / iar
eu, eu l-am urmat pe cel mai neumblat / şi iată
că aceasta – a schimbat totul” (în traducerea lui
A. E. Baconski). Cum ar veni: „guérir par un
songe”. Corybantismul meu însă a învins prin
„nebunie” / romantism meta. Numele Cetăţii
îmi impunea o incantaţie aparte. Muzica unită cu
dansul astral. Iaşii (zic la plural, cum am învăţat
de la Arghezi) îmi apăreau ca un loc geometric
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în spaţiul orfic. Învăţând de la astrologia greacă,
reţin: orfismul şi „le pythagorisme” au dezvoltat o mistică astrală. Azi, exorcizând suferinţa
„evadării” din locurile obârşiei mele, îmi tună
în craniu un stih al nu ştiu cui: „vii strein, pleci
venetic”. Nu m-am temut adesea că apar în
asonanţă cu gloria, cerşind scara lui Iacov. E
mai uşor să urci spre / la loja verbigeranţilor. Şi
să te trezeşti apoi într-un „celibat” sufletesc. Îmi
iubesc Iaşii şi mai adânc, pe cât seva întoarcerii
la vatră îşi reia ritmul.
pagina
D. C.: O să vă rog, domnule Zilieru, să ne
spuneţi câte ceva despre boema ieşeană (pre- 59
lungire a celei interbelice?!).
H. Z.: Prea multe lucruri / fapte / întâmplări
nu ştiu; am descins în Iaşi în iulie 1951. Boemia
nu mai avea acel timp / crisalidă. Nu am ce
construi „sur une colonne absente” (Michaux).
Încă: „Isolée une grande demeure içi rigide de
silence / de symétrie, d’ordre, d’intolérance”.
Într-o carte extrem de interesantă (ce-ar fi s-o
reeditezi la Princeps Edit?), Bohema de altădată de D. Karnabat (boema bucureşteană, se
înţelege), dau peste nişte versuri dulci ca alviţa
turcească: „Iubesc ai visului rataţi, / Talente
mari, necunoscute, / Frumoase voci rămase
mute, / O, tineri zei înmormântaţi! // Tu, inspirat
al poeziei, / Frumos şi brun ca Lucifer, / Trăznit
din înălţimi de Cer / Te pierzi în nopţile beţiei.
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contimporanul de azi că, pre când era holteiu,
Delavrancea se complăcea ca bo(h)em de la
vestimentaţie până la „existenţa clandestină a
nopţilor”? Lumea aceea noctambulă, inventând
mascarade haioase, bufoni ai ilarităţii schimbau
garda şi primeau onorul măturătorilor. Unde-s
anexele-subsoluri de cafenea? Degustători de
nemitocane cursive improvizaţii, neafini ai
manierelor mahalaloelegante erau curaţi „homo
duplex”. A existat o „boemă a sărăciei”, care
da cu tifla frivolităţii mondene a epocii. Nu
a rataţilor, neadaptaţilor, ci a acelora care ar
merita să intre, neînţepeniţi, într-un dicţionar:
„Bohemismul şi Alcoholul”. La Iaşi, a existat
un boem de geniu: G. Mărgărit. Barbianul, mallarméanul (înseratul cu laude în Compendiu
de către G. Călinescu) era emblemă. Recita
prin crâşme, cu grile şi paranteze lungi poeme
în limba franceză, exploda acute vrajbe către
acei neica-nimeni, făcea 2π pe cercurile de
hliziţi, tuna cu vocea scorburoasă „gingaşe
DEGUSTĂTORI DE NEMITOCANE
imprecaţii”. A lăsat „urmaşilor” vestita zicere:
CURSIVE IMPROVIZAŢII
„mă doare cutia u/crainiană” şi cu amar repeta:
„fiecare pasăre pre limba ei piere”. Pieri el
macabre. Tony Bacalbaşa a publicat în însuşi de „cancer la limbă”. Marele „slujitor”
„Adevărul literar” (15 noiembrie 1893) ferparul al lui Bachus împreună cu Geo Dumitrescu,
„Moartea lui I. L. Caragiale”. Îşi poate închipui m-a/m-au debutat în „Iaşul literar”. Lucian

Horia Zilieru și Daniel Corbu la Casa Pogor Iași, 2000

// Crezând în noaptea ta eternă, / Urmaş al
mândrului Orfeu, / Îmbătrânit, te sbaţi din greu,
/ Cerşindu-ţi viaţa în tavernă. // Împins de-o
patimă păgână, / Te-ai afundat în ape de culori, /
Scoţând Veneri, scoţând comori, / …Agonizezi
cu pensula în mână. // Frumoşii visului rataţi,
// Talente mari, necunoscute, / Divine inspirări
pierdute / Vă strâng la inimă ca fraţi!”.
Boemii erau anonimii unui netimp în care
zeflemeaua erudită vitrioliza moravuri indigene
băltoacă-balcanice. Mari flaneuri, arlechini fără
cupolă de circ, hystrioni abraşi, ei se simţeau „ca
peştele în apă” (Heine, În ţara Frâncă), pe dea-ntregul ca „peştele pe uscat” – animalul acela
marin încercând să zboare: poezia, definiţia
lui Sandburg. Aveau familia lor „ambulatorie”.
Dincolo de exhibiţia vestimentară, îşi aureolau
chip de exponenţi ai unui mandarinat proletarian. Asta e limbariţa-vorbariţa. În actele de exces
ale boemei bucureştene s-au produs şi farse
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Dumbravă (eu fiind doar „megieş”) i-a încropit singurul volum de poezie până la această
oră: Vulturii amiezii. Poate îi va apărea integral, odată şi-odată, capodopera „Colocviile
pădurii” (Bârnova, unde-şi doarme somnul de
veci). Dacă a existat aiurea şi o „bohemă de
lux”, căreia nu-i era teamă de „turnul izolării”,
care avea halucinări de profet în pustie, adică a
fanteziştilor, erudiţilor, fakirilor în verbe de duh
/ năduh, dicţionarişti de „organe anatomice”
în varii limbi, iubind combinaţiile alchimice
/ lingvistice, luând în răspăr bigotismul plagiat şi pudibondismul asexuat, la Iaşi, la ceas
dedus, este apocalipticul postmodern Luca Piţu.
Luând-o şi eu, observi, raznavur, i-aş compara
pe bohemi, în eternitate, cu indienii wazegura.
Aflaţi despre ei, în Riturile de trecere de Arnold
van Gennep. Eu mă simt protejat (dakbâl / cernobâl).
D. C.: Credeţi că există şi acum o puternică şcoală de poezie românească?
H. Z.: Pe un perete al odăii mele (în
care vreau să apuc o „optiţă” din acest veac!)
am transcris: „O! cucuvaia lui Dumnezeu, /
Găsesc c-ai sufletul meu!”. Poezia română este
puternică, inconfundabilă, cu larg liman de deschidere la universalitate. Ca în basmul nostru
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”.
Ea, Poesia, debutează arghezian de fiecare
dată; platourile (câte au fost) nu i-au interzis
marea decolare. Ce o ţine pe verticală, să nu
ajungă „albatrosul” lui Baudelaire ori vultur
pleşuv? Limba. Limba aceasta pe care o plângem ca pe o cenuşăreasă la balul marilor limbi
de circulaţie. Ea este „Muntele Măslinilor” de
Arghezi: „Munte-ndreptat cu piscul în tărie /
Şi neclintit în visul de azur, / Bătut de-a mării
veche duşmănie / Cu bici de lanţuri împrejur,
/ Pândit să crească peste tine / Şesul turtit,
flămând de înălţime…” Mutilaţii şi împiedicaţii
în mişcare nu-i văd acea unire cu Jahve. Fericiţi
fie-i aceia care caută „Rodul durerii de vecii
întregi”.
D. C.: Sunteţi francofon (tăcut), obstinat
traducător (să amintim aici doar poemele din
Verlaine în tot amânata antologie Il n’y a pas
d’Amour perdu. Care este părerea dumneavostră despre traducere în general, despre traducerea poeziei şi, apoi, despre soarta poeziei
române tradusă în Europa şi aiurea?
H. Z.: Încep mai de departe. Când am
făcut cunoştinţă cu bardul George Lesnea (nu-
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mi mai amintesc împrejurarea) am fost frapat
de asemănarea sa cu Verlaine. Pe-atunci, începusem să tălmăcesc, sub titlul „Cânt întomnat”
(Chanson d’automne). De câte ori încercam alt
text, îl întâmpinam, imaginar, pe îndrăgostitul
Rimbaud cu versul arghezian „Vreau să vorbeşti
cu robul tău mai des”. Vorba lui: „Rien faire,
c’est doux”. Cele 33 de „corespunderi” se află
încă în „mapă”. I le voi încredinţa spre lectură,
mai întâi, eminentului profesor Val Panaitescu.
Aşadar, până la ora sacră, nu bat toba profană.
Despre „integrarea” poeziei române în limbile
de circulaţie? Am în vedere opiniile lui Emil
Cioran care dă o şansă prozei. Nu, însă, poeziei:
„Poezia exprimă esenţa a ceea ce nu poţi
poseda; semnificaţia ei ultimă: imposibilitatea
oricărei «actualizări»”. Să încercăm, împreună,
să ne punem de acord. Nu cred că există vreo
antologie de poezie din care să lipsească „Fire
and Ice” de Frost. Două versuri (poezia are în
total nouă) „I hold with those who favor fire”
şi „To say that for destruction ice”; evident,
nu-şi vor afla o translare anemică. Dar cum poţi
tălmăci, la aceeaşi tensiune, „Tare sunt singur,
Doamne, şi pieziş”? sau „Femeie răspândită-n
mine / ca o mireasmă-ntr-o pădure, / Scrisă-n
visare ca o slovă, / înfiptă-n trunchiul meu:
secure” (Psalmul de taină). Chiar în limba ta,
tu, vorbitorul limbii, greu ai acces dincolo de
inspiraţie. Este extrem de greu a transla poemul
dincolo de mediul său anterior. Dar, poate că
tocmai în acest greu al translării, „în bulgării de
aur supuşi silit strivirii”, rezidă individualitatea
ei. „De ce-aş fi trist? Şi, totuşi…”
D. C.: Aţi afirmat în interviurile acordate pagina
că vă consideraţi, ca poet român, foarte aproape de Tudor Arghezi, pe care-l consideraţi poe- 61
tul complet, cel mai complex poet român.
H. Z.: Contactul meu cu poezia demiurgului (astfel îl numea fostul meu pedagog,
Ioan D. Ene, sunt aproape şaizeci de ani de
când nu l-am mai văzut) s-a petrecut pe când
eram elev la Şcoala Normală. Pedagogul m-a
luat ca „ajutor” al său la biblioteca de care
răspundea. Cartea pe care am ales-o, fără nici o
recomandare, s-a întâmplat a fi ediţia-definitive
scoasă la Fundaţii. Acel cuvânt înainte m-a
uluit: „Sfielile mele sunt încremenite”. Aflam
că, abia la 47 de ani, Poetul încredinţase tiparului întâia sa Carte. Cuvintele parcă veneau din
neunde şi se înlănţuiau – pietre de hotar – într-o
altă limbă / matcă. Aveau o altă „rânduială” în
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frază / verset de psalm. În spaţiul nou, vorba
avea înţeles plural; rază / fulger da văzduhului,
sunet adânc auzului, îngândurare rugăciunii,
aripi de heruv bolnav crezului nepotignit. Din
loc în loc, „zborul sufletesc către lumină”
avea o anume blândeţe a umilinţei. Gingăşia,
frăgezimea, candoarea, roua curăţiei, îngenuncherea în sfinţenie şi penitenţă îl fascinau
pe elevul de treisprezece ani. Nu înţelegea
(încă) sugestia senzuală oprimată, „reîncarnarea” limbajelor, înnoirea miturilor, catapetesmele verbului, registrul fonic al limbii. Era
acolo sunetul inconfundabil. „Alternanţa dintre
vocale şi consonante” ilumina. Învăţam: biografia trebuie eliminată din scriere. Mai târziu,
luam act că a ieşi cu ea în faţă, e cum am ieşi
„în bâlci”. Emil Cioran în Tratat de descompunere este radical: „O biografie nu este legitimă
decât dacă pune în evidenţă elasticitatea unui
destin, suma de variaţiuni pe care o comportă”.
Că sunt poeţi care „intervin în străfundurile
organismului nostru, care şi-i anexează ca pe un
viciu”. Intram în vaste nisipuri mişcătoare ale
întulburării. Fiecare poem îmi era atelier; azi,
athanor. Pe golgotha zădărniciei, nasc „luceferi
plini de voie bună şi har”. Timpul şi moartea
fac schimb de „table ale genezei”. Sute de
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afişe îmi „zac” într-o mapă, ca un rapt celest.
Cuvinte potrivite o am aşezat-o „cu credinţă
căpătâi”. Arghezi este, după cum conchide academicianul Eugen Simion, în prefaţa la Opere
(Academia Română. Univers enciclopedic): „…
adevăratul creator al modernităţii româneşti.”
D. C.: Ce părere aveţi despre postmodernism ca fenomen literar?
H. Z.: Ştiu că ai în vedere o lucrare pe
această temă atât de incitantă: „al-hawa”, „la
passion subite d’amour”. Poeţii francezi de azi,
subtili comentatori ai fenomenului, ne spun:
„Il existe deux façons, au moins d’aborder la
poésie contemporaine. La première consiste
à déplorer la faiblesse de son audience aux
seules fins d’instruire illico le procès accusé
d’à peu près tous les maux: hermétisme chic,
cérébralité ennuyeuse, froideur hautaine, inactualité formelle, manière de dire tout en le
disant que l’on n’aime pas la poésie”. Că
există „o ruptură” între „avant” şi „après”.
În devenirea fenomenelor, în acest postmodernism, se are în vedere, după ce se trec în
revistă epoca deschisă de Baudelaire, continuitatea triadei Rimbaud-Lautréamont-Mallarmé,
noua experienţă poetică: o destabilizare a
subiectivităţii tradiţionale („le Je/Moi substantiel pris dans sa dimension chronologique”).
În plan verbal, este urmărit un proces original
„averbeaux”; sunt amintite poeticile „metadiscursive”, modernitatea secundă. Însuşi poemul este o expresie (vagă) a logosului infinit,
poetul fiind subiect liric, iar lumea (ca haos)
se propagă metamorfozându-se. Oare? se va
ajunge la un „alfabet invizibil”.
D. C.: Cum vă priviţi acum, la cei peste 80
de ani de viaţă neîntreruptă?
H. Z.: N-am avut şi nu avea-voi vreo
„pornire egolatră”. Nu sufăr de strabismul
„malveillant”. Sunt un ins docil, supus aventurii între le moi şi le monde, le moi şi le langaje,
printre nourii metaromantici ai stihuirii. Încerc
să scot din canon şi inerţie sentimente, cărora
să le dau o undă din tensiunea verbală. Totul
depinde de câtă energie…
Ca „încheiere”, reproduc un catren din
revista „Convorbiri literare”, catren pe care
ţi-l re-dedic în semn de afecţiune valahă:
„Documentele din Haos” / I-au fost paşaport
stelar: / Tg. Neamţ – sfinţit pronaos, / Iaşii –
vecinicul altar.
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Alexandru Osvald Teodoreanu

(Păstorel)

(1894 - 1964)
Şarmantul şi nepieritorul Păstorel!

Alexandru Osvald Teodoreanu, cu pseodonimul scriitoricesc Păstorel, s-a născut la
Dorohoi, la 30 iulie 1894. Se împlinesc, iată,
125 de ani de la naşterea sa! Dar cu cât,
imperturbabil, timpul trece mai mult, cu atât
amintirea lui Păstorel ne perturbă şi mai mult
memoria noastră. Şi nici nu ar fi putut să fie
altfel din moment ce Păstorel se identifică în
tumultoasa sa viaţă literară cu inefabilul spirit românesc, cel care face “haz de necaz”,
alungând “tristeţea pe pustii” şi îmbărbătând
trăirea vieţii cu mult “simţ al umorului”.
Poatecă nu întâmplător remarcabilul critic literar George Călinescu avea să-i aducă lui
Păstorel un binemeritat“Laudaţio” la apariţia,
în 1934, a primului dintre cele două volume
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de publicistică diversă,   editate sub genericul
semnificativ de “Tămâie şi otravă”: „Aproape
pretudindeni se dezlănţuie o jovialitate care
dă o umilitate de ton diferitelor atitudini şi
care ne îndreptăţeşte să afirmăm că Al. O.
Teodoreanu rămâne, în fond, un umorist. La
temelia umorului stă întotdeauna o atitudine
critică, umoristul e moralist. Moralist e Al.
O.Teodoreanu!”
Tot George Călinescu în monumentala
sa “Istorie a literaturii române de la origini şi
până în prezent”, editată, în 1941, de Fundaţia
regală pentru literatură şi artă, reeditată, în
1980, de Fundaţia europeană Drăgan, avea să-i
dedice scriitorului Al.O.Teodoreanu, nu mai
puţin de 5 pagini, între care a făcut referinţe
critice la romanul “Hronicul măscăriciului
Vălătuc”, pe care îl compară cu “ Gargantua pagina
şi Pantagruel”a lui Rablais, la scrierile sale 63
satirice şi epigramatice “Strofe cu pelin de mai
contra Iorga Neculai” ş.a. şi   s-a oprit edificator
asupra abordării de către Păstorel a gastronomiei şi oenologiei literare: “ Al.O.Teodoreanu
s-a dedicat cu ardoare, aci în serios aci în
glumă, unei activităţi de gastronom şi oenolog
luminat, scriind cronice gastronomice în care
decide spre uimirea cititorilor nerisipitori că
aluatul cozonacului – nu trebuie frământat cu
degetele ci numai cu pumnii strânşi – şi că –
proporţia de ouă este de cincizeci la kilogramul
de făină - .
La moment rememorator, după datină
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şi cuviinţă, să aruncăm “o privire” discretă şi
succintă peste biografia sa literară, de poet, scriitor, epigramist, traducător, pe care criticii genului o atribuie perioadei 1919 – 1964, cu suişurile
şi meandrele ei. Fratele mai mare, cu 3 ani, a
scriitorului Ionel Teodoreanu, Al.O. Teodoreanu
îmbrăţişează profesia de avocat şi se dedică
în acelaşi timp şi scrisului în care debutează
după încheierea Primului Război Mondial, la
care a participat în calitate de ofiţer rezervist
fiind de două ori rănit şi decorat cu “Steaua
României”, astfel că, în 1919, a început să
publice versuri şi proză în revistele vremii perioadei interbelice: Viaţa Românescă, Însemnări
literare, Adevărul literar şi artistic, Lumea,
Contemporanul, Bilete de papagal, România
literară, Revista Fundaţiilor Regale, Universul
literar, în care este remarcat, deopotrivă, de
critici şi cititori. În 1928 publică primul său
roman “Hroniculmăscăriciului Vălătuc”, cu
mare succes la public şi critică, astfel că în 1930
acesta a fost republicat în cea de a 2-a ediţie.
De aici încolo “apetitul” publicării creşte, astfel
că tot prin anii ´30 îi apar două volume de epigrame “ Strofe cu pelin de mai pentru / contra
Iorga Neculai” şi “Vin şi apă”, trei volume de
proză “Mici satisfacţii”, “Un porc de câne”
şi “Bercu Leibovici”, cum şi ( în colaborare)
pagina basmul dramatizat “Rodia de aur”, pus în scenă
64 la Teatrul Naţional din Bucureşti. Au urmat, în
1934 şi ´35, după cum s-a amintit, cele două
volume “Tămâie şi otravă”, iar în 1938 îşi
strânge poeziile într-un singur “Caiet”.
Toate aceste succese editoriale avea să-i
aducă faima boemiei sale nonconformiste în
Dulcele Târg al Ieşilor şi nu numai. Epigramele
sale şarmante, suculente şi spontane, pătrunse de
harul său inconfundabil, aveau să circule tot mai
mult prin sălile şi locantele ieşene, între care cea
preferată era vestita “Bolta rece”, unde “alintatul” Păstorel îşi dezvăluia cu generozitate, între
altele, şi rafinate calităţi de gurmand înrăit şi
băutor însetat, doar “aşa, de chestie”, după cum
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se autoironiza deseori:“Unul bea că-i băutor, /
Altul bea că-i bestie, / Numai eu, că am umor, /
Beau aşa, de chestie.”
Sunt sclipitoare şi mult gustate şi astăzi
provocatoarele sale “dueluri literare”, susţinute
“faţă-n faţă” şi “încinse” cu mult talent şi
aplomb umoristic cu amicul sonetist, de peste
drum de “Boltă”, Mihail Codreanu.  
După cel de al 2-lea Război Mondial
a continuat să publice în revista lui George
Călinescu, Lumea şi mai apoi în revista Magazin.
Odată cu schimbarea orânduirii şi instalarea regimului sovieto-comunist, Păstorel
manifestă un acelaşi caracteristic nonconformism epigramatic faţă de noua putere şi racilele ei stăpânitoare, intrând astfel în “vizorul”
Securităţii. Părăsind “dulcele Târg”, continuă
în Bucureşti o aceeaşi “viaţă boemă” , care avea
să-i aducă, mai întâi, cenzura şi interzicerea
publicării incisivelor sale epigrame la adresa
guvernului Petru Groza şi a miniştrilor săi,
iar, mai apoi, după răspândirea pe cale orală şi
clandestină în rândul anturajului prietenesc de la
“Capşa” şi de la diferitele cafenele din capitală
ale noilor sale “şarje epigramatice” destinate
...”armatei sovietice şi ostaşului sovietic eliberator”, în 1960,arestarea şi condamnarea sa
la 6 ani de închisoare corecţională şi 3 ani de
interdicţie, “pentru uneltire împotriva ordinei
sociale”, aşa cum fusese condamnat şi grupul
intelectualilor Noica – Pillat.
O epigramă din această nouă serie rămasă
în manuscris ne scuteşte de orice comentariu:
“Pe drumeagul din cătun / Mergeau ieri
un rus şi-un tun, / Tunul rus / Şi rusul tun”
La schimbarea “opticii pro-sovietice”,
în 1963, după 3 ani de închisoare, a fost graţiat,
iar de interdicţia impusă n-a “beneficiat” decât
un an, deoarece la 17 martie 1964, în vârstă de
69 de ani, scârbit, slăbit şi bolnav de cancer
pulmonar, Păstorel Teodoreanu trece la cele
veşnice. Chiar şi pe patul de spital din dealul
Filaretului bucureştean, aflat pe Şoseaua Viilor,
Păstorel nu-şi dezminte şarmantul său spirit
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umoristic: “Culmea ironiilor / Şi râsul copiilor
/ Să pun punct beţiilor / Pe Şoseaua Viilor!”
Au trecut de atunci 55 de ani!
Posteritatea avea să-i aducă lui Păstorel,
îndreptăţite, faima şi preţuirea sa. Astfel, în anii
1966 şi 1989, aveau să-i apară volume antologice de proză, iarîn 1972, o antologie poetică
sub titlul “Poezii”.
În 1973 avea să-i“Gastronomice”şi
volumul“Inter pocula”, iar în 1977 volumulpostum “ De reculinaria” .
Şi, mai ales, după ´89, redescoperirea
lui Păstorel a fost una binemeritată, scoţân-dui-se la iveală acele versuri şi epigrame interzise
în perioada de “tristă amintire”, ce au fostcuprinse în volumele : “ Epigrame şi alte rime
vesele ” (1997) şi“Pahare şi săgeţi” (2003). Să
mai notăm că în 2009, sub îngrijirea distinsului
profesor filolog ieşean, Ilie Dan, exeget al operei lui Păstorel, a fost reeditat, la 75 de ani de la
apariţia sa, volumul“ Tămâie şi otravă ”, a cărei
re-lansare a avut loc la “ Boltar ece” în prezenţa
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numeroşilor scriitori şi epigramişti ieşeni. Şi tot
aici, la “ Bolta rece ”, la locul “predestinat”
cinstirii şi preţuirii lui Păstorel, trebiue să subliniem momentul laudativ al inaugurării, la 21
iunie 2014, a bustului fermecătorului Păstorel,
întru neuitarea sa. Cum era şi firesc, acest
deosebit“ moment Păstorel ” nu putea să scape
atenţiei “vigilente” a numeroşilor epigramişti
ce activează în Asociaţia literară“Păstorel”
Iaşi (ALPI) prezenţi la această manifestare de
“spirit ieşean” ; mulţi dintre aceştia făcându- și
propriile“săgeţepigramatice” , dintre care mă
opresc la cea de ...percepţie personală : “Ce
ironie crudă-a sorţii / Avut-a iarăşi Păstorel : /
L-au pus statuie-n faţa Bolţii / Să nu mai poată
bea defel ! ”
Şi   tot   la fel de firesc, momentul s-a
încheiat apoteotic în hrubele Bolții reci, unde
sufletiştii participanţi au ciocnit în memoria
“spumosului Păstorel” o cupă de Cotnar, vinul
său preferat, după cum singur mărturisea : “Să
cred nu ştiu în care Dumnezeu / Şi cui să mă
închin nu am habar, / Dar am crezut şi crede-voi
mereu / În Ştefan, în Moldova şi-n Cotnar. ”
Să mai remarcăm desfăşurarea anuală,
în spiritul nedezminţitei tradiţii ieşene, a
Festivalului“Teodorenii”, iniţiat de Primăria
Municipiului Iaşi, în colaborare cu Biblioteca
Judeţeană “Gh. Asachi” şi  ALPI, care dovedeşte
de fiecare dată o mare atractivitate şi un larg pagina
interes pentru publicul participant din ce în ce mai 65
numeros, dornic de a rememora pe Teodoreni,
cei care ţin mereu viu inconfundabilul“spirit
ieşean” al Cetăţii de pe cele 7 coline.
Aşadar, în spiritul tradiţiei împământenite, să ne amintim mereu şi mereu de
şarmantul şi nepieritorul Păstorel şi să-i cinstim
opera-i nemuritoare, ciocnind întru sfânta şi
binemeritata lui omagiere un păhărel de Cotnar ; asta deoarece :
“Ca vinul de Cotnar / Nu-i altul mai
cuhar, / Că are-n plus în el / Şi... har de
Păstorel ! ”
			 Mihai CABA
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Constantin
DRACSIN
(1940-1999)
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JURNAL INTIM

VOCABULE, TEMELII

Deşi sînt un fel de laureat
(nu al premiului cosmic)
al oaselor bătrîne,
trăiesc nouăzeci şi nouă la sută
în mintea primilor colţi ;
aşa mijlocul primăverii
nu mă poate da afară.

Ca profesor de estetică
la catedra plantelor
mă întorc mereu
cînd mă-mpiedic de-o piatră,
sau de-o ruptură
de nor –
niciodată nu se ştie
unde te pot duce.

66 Mă bucur retras
pe o margine de rîu
şi particip
– fără să cer explicaţii –
la savoarea unui strop de apă
unde pot ţine
tot atît de bine un discurs
precum calendarul satului
anunţă pentru mîine
patru naşteri
şi o îngropăciune ;
mereu am vremea
celui mai frumos studiu.
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E cea mai curioasă disciplină,
am învăţat-o
rupîndu-mă în două,
să mă complic intenţionat
întru credinţa gîndirii –

PUNTEA PRIMĂ
Deja am trei aripi.
Legea ce trage în jos
lutul şi plumbul
nu are putere
asupra zborului.
M-am ridicat
dintr-o adîncă sărbătoare
unică

nr. 5-6 / mai - iunie 2019

in memoriam
de a bolti puntea trainică
a imnului.

SPRE ÎNCEPUT
Priviţi-mă
nu plec –
numai
spre tulpina de început
ştiu să fluier.
Ca nişte ursiţi
ochii minţii taie felii
aşteptînd secerătorii
unui singur cuib ;
de-aproape mîngîi
adormirea ploii.

SCRISOARE VECHE
Mi-a invadat casa felul
gîngăniilor
de pe aceste meleaguri.

Sînt atîtea incinte
cu scaune de gips
şi oameni de gips
la pupitre,
încît se dansează în voie
cu pietre pe cap
deasupra lucrurilor
mînjite cu sînge ;
– cînd
am descoperit această scrisoare
a părintelui meu ?

BIFURCAŢII ASCUNSE
Încă ascuns
în viitor
este cel dintâi
care a numit ochiul.
A ne ţine de mîini
înseamnă gîndire lungă
în mijlocul bifurcaţiilor
aliate.
Unicul
şi unul
se poate juca
după anumite reguli;
ceea ce
se menţionează în cronici.
Fior de amiază
Mama ţinea
mîna pe inimă,
tata ajunsese cu palma
pe cer ; –
încercau,
presupuse fiinţe –
să acopere cenuşa...
„...sîmbure – sîmbure,
ţi-e gura legată-n rouă,
plăteşte-i nefiinţei
cu tihna lăsată deoparte".
Celelalte obiceiuri
nu au nume...
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NOUL ÎN DIMINEAŢĂ
Nu-mi poate măsura nimeni
fereastra,
la facerea ei
îi trăiam esenţialul
si măsura depărtării.
Ca ardere,
i-am pus în temelie
limbajul copiilor –
ei nu au exprimare desăvîrşită
şi nici feţe epuizate –
exact ce le trebuie profeţilor !
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...O, nu,
nu paşii amintirilor
sînt dimensiunea majoră
a tinereţii –

NOUĂSPREZECE VERSURI
ÎNAINTE DE AMIAZĂ

GÂNDIRE COPILĂREASCĂ

Nu accept condiţia de jucărie
a soartei –

Eu nu sunt ceea ce
reprezint
ci
ceea ce se poate face
din mine, –
un fel de schiţă
pentru timpurile viitoare.

68 PROBLEMA ATMOSFEREI MELE
Numai în intimitate
ca desenul prin care gândeşte
pictorul;
aproape că mă sporesc
în faţa răsadului –
un dat? Nu.
În toate eu,
toate în mine
numai pământ,
apă…
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Lumea este greutatea mea.

vă spun ce-am făcut azi?
cinci mii şase sute şaptezeci şi şapte
de paşi,
de la mine până la Copălău,
numai în primele ore
ale dimineţii;
neputinţa de-a nu înţelege
mi-a dispărut.

FĂRĂ INIMĂ
Cred că aseară am murit –
eram într-un sublim ridicol
dintre două vorbe fonfănite,
mă răsteam la mine.
Clipele îmi făceau propuneri
de putrezire –
trăgând din răsputeri
aer în băşicile lor;
rămăsesem suspendat;
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nu puteam să urc,
nu puteam să cobor,
eram cu limba tăiată –
şi totuşi întrebam:
doamna Paula ce face?

Un confrate de generație

JUSTIFICARE

săi albi și puternici de

Nu-mi plac întrecerile hipice,
De câte ori mi s-a impus
acest lucru
apelam la pastile,
să fiu cât mai tare
– îmi ziceam –
să-şi rupă femeile pletele
după mine;
după câteva obstacole,
se trezeşte vânătoarea
cu o mie de ani în urmă…

cu

creionul

între

dinții

moldovean așa cum lucra

Luchian în anii săi din
urmă.

Sunt

mișcat

de

seninătatea verbului său,
de curățenia și candoarea
cu care străbate veacul și
viața ce i s-a dat...

Ioan ALEXANDRU

Buzunările îmi sunt pline cu fluturi –
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CEZAR IVĂNESCU și MUZEONUL său liric
Motto:
“! Ce târzie-i, Doamnă Moarte, creatura
ca o bilă ruginită dată de-un nebun de-a dura
ce târziu e, scumpă Doamnă, ce târziu
pentru Tatăl blând pentru Duhul Sfânt şi pentru Fiu
ce târziu e scumpă Doamnă ce târziu
în oraş puteţi pleca: la ora asta
treaz e numai Lucrătorul Sfântului Sicriu”
                               (Cezar Ivănescu)

În cenaclul şi la rubrica Numele poetului
din revista Luceafărul, poetul Cezar Ivănescu
a lansat sute de poeţi, printre care mă număr.
Cezar Ivănescu era convins de reîncarnare.
Acum a venit momentul să afle adevărul.
Am scris despre lirica sa un eseu pe care acum
trebuie să-l adaptez, din păcate, la timpul trecut.
Cu certitudine, Cezar Ivănescu a imaginat o operă poetică monumentală – “Muzeonul”
său liric -, fiecare volum reprezentând câte un
fragment al acestui ansamblu (unul din volume se intitulează chiar “Fragmente de Muzepagina on”).
Poemele cu acelaşi titlu, din cărţi dife70
rite, pot fi grupate în cicluri care să realizeze coloanele de susţinere ale construcţiei:
“La Baad”, “Gnoze”, “Doine”, “Jeu d'amour”,
“Rod”, “Rosarium”, “Turn”, “Arlechin”, “Sunseri”, “Copil bătrân”, “Copilăria lui Ario Paradis”, “Femeia roşie”, “Sutrele muţeniei” etc.
Unitatea stilistică se datorează faptului că poemele şi ciclurile constituie variaţiuni pe aceeaşi
temă, încercând s-o epuizeze prin ardoare şi
înţelegere. Poemul devine astfel un element,
ciclul îl ridică la statură umană, “Muzeonul” îl
cosmicizează.
În templu tronează “Moarteamănăstareţă”.   “Muzeonul” se identifică spiritual cu
cetatea ideală “La Baad”, adică starea poetică în
care se realizează transcendenţa mirică a Morţii.
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În interiorul templului – cetate, Cezar Ivănescu
oferă “o reprezentare sacră pe o scenă platonică”: “Baaadul e o cetate / vădită de transparenţa
obrazului / nu e tărâmul Învierii / e desăvârşita
transcendenţă-a Morţii ”.
*
*
*
Ca viziune integrală asupra lumii,
poietica  cezarivănesciană izvorăşte din groaza
iminenţei Morţii: “…am / simţit astfel că numai /
transparenţa acelei groaze / face posibilă putinţa
/ celor eterne”. Şi cum în faţa Morţii suntem
singuri pentru că Dumnezeu este plecat (deus
otiotus), poetul încearcă să-i afle rostul, rodul,
temeiul, misterul. Efortul poetului este cerebral
iar convertirea emoţiei, muzicală (reiterând
condiţia aedului elin): “Chiar moartea mea
ce mă-ngrozea / O simt acum ca muzica /
Muzica-a trupului meu lin / Îmi amintesc de
unde vin”. Ca Mara, zeiţa morţii la vechii
indieni, Moartea  devine o fetişcană seducătoare;
acum simbolurile sexuale se contopesc cu cele
ale intimităţii, eufemizarea complexului carnal
conduce spre cultul purităţii iubirii, simbolizat
prin Fecioară, Mamă, Doamnă. Muzicalitatea,
în această viziune prin structura antropologică
a imaginarului, devine dublul eufeminizat al
duratei: “Ca o femeie-nchipuindu-ne-o / fără de
moarte / aceasta e Moartea!”
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Moartea – conceptul cel mai bogat al
imaginarului cezarivănescian – reprezintă însăşi
starea primordială a universului. Două lucruri
sunt eterne în universul poetului: Moartea şi
sufletul. Izvorâtă dintr-o “dormire adâncă”,
sinonimă fantasticei “uitări oarbe” eminesciene,
Moartea primordială apariţiei fiinţei era virgină,
pace veşnică, rai: “căci eu cobor la nunta mea
cu mine / când n-aveam suflet iar Regina Morţii
/ era virgină şi-amândoi ca două flori / sugând
esenţa vremii ne bucuram”. Viaţa, trădarea
armoniei prime, este înflorire carnală, efemeră
şi dureroasă, un veşmânt al sufletului conceput
etern.
“Metafora filosofică” (cum o numeşte
Costin Tuchilă), subiacentă poeziei lui Cezar
Ivănescu, nu poate fi apropiată decât prin cheia
mitologiei indiene. Ca în toată gândirea indiană,
de la imnurile vedice la variantele yoga, şi în
universul poetic cezarivănescian, fiinţa umană
este concepută dual, scindată în trup muritor şi
suflet etern. Poetul - ascet cultivă detaşarea de
trup, de acţiune (karman) şi de dorinţă (karma),
înălţarea spre înţelepciune fiind considerată
scopul suprem al vieţii: “mi-am făcut trupul
ca pânza, / pânza cea de borangic / poate m-or
pune pe dânsa / că nu suferă nimic”.
Până la integrarea în armonia Marelui
Tot (brahmanirvana), sufletul iniţiatului trece
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printr-o serie de epurări succesive, prilejuite
de ciclul reîncarnărilor (samsara). Moartea
devine astfel roditoare şi reprezintă o stare mai
apropiată de cea divină (ca şi la Platon), întrucât
în această situaţie, sufletul despovărat de trup
nu mai este supus vanităţilor şi dorinţelor.
Mama nu mai este decât intermediarul acestei
rodiri din moarte. Adevărata mamă este MamaMoarte: “Şi e o minciună / că fii sunt născuţi de
mame”.
Interesant este modul în care imaginează
Cezar Ivănescu aventura sufletului în lumea
extincţiei: “! n-am văzut de-aceea rază, /
ceruleie-vânăt-cer / care carnea uşurează / şi
sufletul tămâiază, / ceruleie-vânăt-cer”. Sufletul
eliberat de trup se înalţă prin această incinerare
eliberatoare, mioritică, spre Spiriutul Suprem
sau Nirvana: “! suflet uns cu aloe / pân'n la
tronul tău mai e / deşi-ajuns, deşi ajuns / îmi
rămâi tot nepătruns”.
Reîncarnarea se petrece prin mijlocirea
sângelui care se materializează primul din
concentrarea spiritului ca plâns al singurătăţii
Morţii eterne. Fenomenul pare similar cu
lamentaţia demiurgului eminescian, din care
se nasc geniile, fără aste şi îngeri de pază,
care jelesc singurătatea demiurgului din care
s-au desprins: “dumnezeule ce este sângele?
E cumva / râul de lacrimi al Morţii / din acea
singurătate a ei / o altă fiinţă făcută vizibilă?"
Când Moartea rodeşte prin mamă, întâi se
materializează circuitele sangvine, apoi carnea
răsare ca o înflorire canceroasă a sângelui pur.
Viaţa e suferinţă însângerată; pierderea sângelui
înseamnă apropiere de moarte. “Vreme-şi pierde pagina
sângele” este echivalentă apropierii apocalipsei 71
(în mitologia indiană reprezintă încheierea
unui ciclu cosmic yuga, după care universul
material este distrus prin foc, urmând o nouă
cosmogonie.
Spre deosebire de doctrinele indiene
care dispreţuiesc total trupul, Cezar Ivănescu îl
cântă dureros şi nostalgic în doinele-i de adâncă
frumuseţe şi crudă gingăşie pentru că trupul este
cel care “moare de tot”: “! nu-ţi plâng, soră,
sufletul, / trupul tău mai mult plângu-l, / că, el
va muri de tot / veci de veci precum socot”.
Iubirea este, la altă scară, sinonimă rodirii
Morţii: “şi în cer va fi aşa,-aa / mândr-o, ca
în carnea ta,-aa”. Poetul găseşte admirabile
expresii pentru frumuseţea corpului feminin:
“în liturgica ta navă / de sfinţia ei bolnavă / ca
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un alcyon în spumă!”
Volumul
DOINA (Ed.
Cartea
Românească, Bucureşti, 1983) adaugă coloanei
cu acelaşi nume a “Muzeonului” noi nuanţe
ale dezmierdării în lacrimi a trupului efemer:
“drag mi-a fost de tine tare / trup al meu de tot
sărac, / de la creştet la picioare / în plânsoare te
îmbrac”.
Apoi, sufletul reţinut o clipă de corp
“ca un fruct lacom” se reîntoarce în Moartea
nemuritoare.
Platonic în esenţă, poetul şi-a transmis
învăţăturile discipolilor, prin cenaclurile
literare, replică modernă a simpozioanelor din
Academia ateniană de acum două mii cinci sute
de ani. Ciclul “Către discipol” conţine poeme
iniţiatice adresate celor care-i vor continua
crezul: “! sufletul nostru-i nemuritor, / iubit
discipol, fii-mi ajutor, / poartă-mi pe braţe, pe
braţ să-mi porţi, / sufletul trupului meu dintre
morţi, / înalţă-mi sufletul meu de tot, / când
trupu-mi sângeră şi nu mai pot,”.
“Sutrele muţeniei” sunt şi ele o altă cale de
apropiere de cetatea spirituală “La Baad”
(“Muzeonul” liric cezarivănescian). Calea este
acum inspirată de doctrina chinezească Tao,
care propovăduieşte drumul curat în viaţă,
purificator: “de fericire Sufletul meu moare / şi
bea adevărata viaţă pe cărare…”
În viziunea mitologică proprie poetului
sunt preluate şi elemente creştine. Însuşi autorul
ne previne că ele aparţin acelui creştinism
cosmic de care vorbea Mircea Eliade. El constă
pagina mai mult într-o stare de pioşenie, sacrificiu în
numele purităţii şi bunătate sufltească brodată
72 pe resimţirea nevoii prezenţei unei divinităţii
pulverizate pretutindeni, ca o stare de graţie.
Sacrificul, pe filieră mitologică şi creştină,
refăcută de fiecare dintre noi, este înnoitor: “!
ia-mi, Doamne, iară tot, să nu mai pot lua, /
abis de groază dă-mi, sufletu-mi să-Ţi pot da; /
crucifică-mă iar, să pot să Te ador, / Cerul meu
nesfârşit, neatins de nici un nor!”
În tradiţia românească de comuniune a
omului cu natura, identificarea omului cu Isus
s-a făcut firesc. Pentru frumuseţea ei, cităm
poezia “Doina (Din frunză)” în întregime: “!
voi ce mă priviţi la faţă, / îndrăgiţi-mi faţa
mea; / mai îngăduiţi-mi faţa, / fiindcă mult va
sângera; /  mai îngăduiţi-mi faţa, / fiindcă mult
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va sângera! // ! şi în mânuri şi-n picioare / cuie
îmi vor împlânta, / mai îngăduiţi-mi mâna / şi-n
ţărână talpa mea, / mai îngăduiţi-mi mâna / şi-n
ţărână talpa mea! // ! vă iubesc, dar lângă mine
/ nimănui n-am spus să stea, / mai îngăduiţi-mi
locul, / cât măsoară umbra mea, / mai îngăduiţimi locul, / cât măsoară umbra mea! // ! bate vânt
în pomul care / lemn de cruce îmi va da, / mai
îngăduie-l săcure, / cât îi tremură frunza, / mai
îngăduie-l săcure, / cât îi tremură frunza!”
*
* *
Specificul poeziei lui Cezar Ivănescu
rezidă în originalitatea gândirii şi a stilului,
tehnica desăvârşită şi muzicalitatea impecabilă.
Mitologia proprie poetului, cu parfumul ei
subtil de elemete autohtone şi indiene,
precum şi aspectele stilistice rafinate au fost
analizate pertinent de criticul Costin Tuchilă în
CETĂŢILE POEZIEI (Ed. Cartea Românească,
1983).
Cât priveşte originalitatea viziunii
poetice, construită pe o masivă cultură, este
surpinzător faptul că exegeţii nu au remarcat
până acum arhitectura specifică “Muzeonului”,
cu înaltele sale coloane lirice, constituite din
ciclurile tematice enumerate la începutul
expunerii.
Ca traducător al lui Mircea Eliade,
împreună cu regretata Maria Ivănescu (DE
LA ZALMOXIS LA GENGHIS-HAN) şi nu
numai, poetul s-a dovedit un profund cunoscător
al mitologiei autohtone. Cantilena reprezintă
o chintesenţă de rituri şi mituri susţinând
aserţiunea întemeierii regatului Morţii printr-o
vânătoare rituală, iar în Mătrăguna regăsim, pe
lângă invocarea acestei plante pentru aprinderea
dragostei şi tema plantării bradului (tăiat
dimineaţa, pe rouă), pe mormântul unui tânăr
necăsătorit.
Simbolistica indiană e grefată de poet
pe legănarea doinelor: prinţul dorinţei, Kama
– “roşul plug” – ară carnea îndrăgostiţilor;
iubita este elixirul nemuririi, prana ori soma
yoghinilor; sufletul e veşnic iar trupul veştmânt
efemer, care, prin asceză, înţelepciune şi evoluţie
spirituală se îndreaptă, cuprins de un “nesaţ de
veşnicie”, spre integrarea în Marele Tot.
Moartea este concepută de poet prin
împletirea conceptelor de “moarte anterioară”
şi “moarte posterioară” unei reîncarnări,
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noţiuni definite în doctrina SAMKHYAKARIKA. Să mai enumerăm şi alte elemente
de gândire indiană grefate funcţional în lirica
cezarivănesciană: imaginea lotusului sacru ca
simbol al înţelepciunii; conceperea iubirii în
stilul vechii ştiinţe erotice Maithuna etc.
Originală este lamentaţia poetului
după trupul pieritor cât şi descrierea periplului
sufletului prin Moarte. Dacă Eminescu visa
himera “frumoasei fără corp”, Cezar Ivănescu
deplânge corpul (odată frumos) abandonat de
suflet. Aventurile imaginaţiei sale în tărâmul
celălalt ne fac să nu mai putem afirma că
Bacovia a fost singurul scriitor român care a
coborât în infern. Cezar Ivănescu, fascinat de
Bacovia i-a dedicat autorului “Plumb” -ului
o piesă de teatru. Atingem astfel un capitol
neabordat de critică, teatrul cezarivănescian.
Piesele din volumul LA BAAD (Ed. Cartea
Românească, 1979), prin onirismul viziunilor,
textura suprarealistă, împletite cu referiri la
existenţa noastră tragică ne conduc spre teatrul
existenţialist.
Volumul amintit, care cuprinde şi versuri
libere, reprezintă un experiment   de scriitură
directă, nemetaforizată.
În concluzie poezia lui Cezar Ivănescu,
ca şi omul de altfel, au impresionat şi fascinează
în continuare sub toate aspectele.

Paradoxal, concepţia sa transmisă
liric, apare primitivă şi modernă totodată.
Primitivă, prin aspectele mitologice, modernă
prin actualitatea pildelor reliefate. Nici credinţa
religioasă a poetului nu corespunde semnificaţiei
curente a cuvântului. Religiozitatea sa este o
stare sacră fără a fi legată de o religie anume,
un creştinism cosmic, o sfinţenie păgână mai
puternică decât a unei religii consacrate.  Poezia
sa vine din adâncurile fiinţei, din esenţa ei
neschimbătoare.
Cezar Ivănescu este un solitar ca
atitudine şi expresie. Viziunea sa asupra lumii
tinde să devină integrală. Fiecare poem, fiecare
ciclu, colaborează la edificarea “Muzeonului”
liric. Cred că în această mare încercare,
Cezar Ivănescu a avut drept model tentativa
eminesciană de a crea un univers în semicer
“având ca orizont naşterea şi moartea lumii,
între care se întinde arcul istoriei universale”
(George Călinescu), în care să regăsim istoria
naţională. Nu istoria universală este arcul de
boltă al lirici cezarivănesciene ci drama fiinţei.
Conceput cu trup muritor şi suflet nemuritor,
omul este supus avatariilor veşnice.
În încheiere, cel mai potrivit este să-l
cităm pe autorul Muzeonului: “Salvatorul care
mă cred a fi nu e cel care se opune morţii
(pe altă cale decât a cărnii) ci care încearcă
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Gladiator
! îmi pot schimba veşmintele
tonsura părului şi armele
pot chiar părea un ins ca orişicare
mă ajută enorm şi faţa mea,
comună, poate fi a oricui,
nici distincţie aristocratică
şi nici sigiliul acuzat al rasei:
un amestic: un pumn
nevolnic de ţărână
îmi pot schimba şi stilul de luptă
dar nu pot în nici un fel să-mi schimb
Destinul:
să nu mă mint pe mine însumi
trăim vremuri tară ambiguităţi, la Roma,
(doar în privinţa asta):
fac parte dintr-acei ce-s însemnaţi
să moară, să-şi dea duhul,
moartea mea e programul meu zilnic,
împărţită pe orc, o măsur şi-o privesc în
faţă...
de n-ar veni imprevizibilă
cum e memoria anilor mei de tinereţe
când plânsul în ungherul încăperii
ca o celulă, mă doboară,
unii, veniţi din Orient
(aceştia ştiu să facă tot ce-i fatal
comerţ al minţii şi-o anume senzualitate)
îmi sugerează să mă detaşez
acesta-i jocul care-1 joacă şi Divinul,
iluminarea cugetului care vede totul
şi bunătatea inimii care acceptă:
accept şi eu: cu mine însumi plin de
.
pagina cruzime!
ai curajul de-a-nlătura adoraţia, căldura şi
74 punga umedă
a protecţiei materne, de iubire; ai curajul
de-a respinge
revolta ca şi înţelegerea lucrurilor fără
importanţă printre care murim spre~a alege
vidul şi-a stabili o egalitate frontală şi pură
cu actul şi semnificaţia morţii.
eşti un om liber cât reuşeşti să-ţi reprezinţi
şi să-ţi prezinţi
mâinii care se îndreaptă spre tine absenţa şi
omniprezenţa
morţii.
eşti un om liber oricum căci nu se află nimic
în afară de
tine care să-ţi poată pune un preţ tară de
moarte.
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de aceea am această bucurie de-aţi păstra
imaginea, artist
tânăr lucrând asemeni unui crin dând preţ
nopţii pe care o
ignoră...!

La Baad
! vino. Mil, în câmpie, să fii de faţă la
conversaţia
mea cu doctorul radiolog. Intru, îmi ciocăne
pieptul
cu degetul şi-mi zice: scumpe Or, treci în
ţarc, să te
văd pe dinăuntru. Mă vede ş-mi zice: nimic,
scumpe
Or, nimic. Moartea e-n gândurile dumitale.
Cum în
gândurile mele-i zic, priveşte din nou,
orbule, ce,
eşti hoţ de drumul mare? nu mă jefui
de-această
revelaţie! Priveşte expectativ şi mă trimite
c-un
semn din ochi spre soră să-mi deie fiţuica:
pe ea
era scris:
printre roze printre crini
cresc îngerii cei senini
din marmoră dăltuiţi
vino la noapte să ne lovim în dinţi!
Am ieşit cu doctorul pe sală, popor, soldaţi,
femei
şi-un trup înalt (cu părul negru) armonios
şi plin
de fată, mai înaltă c-un cap şi decât mine
şi decât
doctorul se-ncheia la bluza de flanel care-i
descoperea
în spate în triunghi câte o margine-a
omoplaţilor
fascinanţi. I-am lipit doctorului o palmă
peste gură şi i-am ţipat pipăind cu mâna
tremurând
pielea fină, dezgolită: uite, doctore, n-o
găseai, uite
Moartea! Am făcut semnul crucii atent şi
buzele
roşii-n atingere dădură sărutul!
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„Ne mai aflăm spre bucuria şi cinstea
noastră, alături de unul dintre cei mai puri
şi mai sfâşietori reprezentanţi ai poeziei
româneşti, Cezar Ivănescu, poeta magnus. Şi îl
vom mai numi biruitor, pentru că, prin lungul
şir din veacuri al poeţilor români, câţiva cu
nume sfinte nouă, alţii, mulţi, pe veci fără
nume, noi, ca neam, am biruit prin vreme şi
obidă, prin însângerările şi tina istoriei. Am
biruit, ca puţini alţii, înfrângând tot ceea ce ne
tăgăduia.
Şi îl vom mai numi pe Cezar Ivănescu,
alături de puţini alţii dintre noi, om nemaculat
de nici o închinare, om curat şi, în curăţenia
lui neînfricat ca un gladiator de neam înalt. Pe
Cezar Ivănescu îl venerez ca poet şi îl onorez
ca om, aşa pătimaş cum este şi uneori nedrept
în numele unei mai înalte dreptăţi, aşa violent
cum poate să pară celor care nu-i cunosc nici
generozitatea de mare senior al inimii, nici
suava blândeţe.”
Petru CREŢIA
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Poeții Daniel Corbu și Cezar Ivănescu împreună cu prozatorul nicolae Breban
București, 1995
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LIVIU PENDEFUNDA

SAU MNEMOCLASTELE
ȘI POEZIA SA INIŢIATICĂ

Liviu Pendefunda (născut la Iaşi, în 1952), face parte din categoria spiritelor care, îmbrăţişând modelul Leonardo, reali-zează
performanţe nebănuite pe diferite planuri artistice sau ştiinţifice.
Crescut într-o familie de intelectuali de marcă ai Iaşului, el
primeşte o educaţie deosebită: cântă la vioară de la 7 ani, face parte
din corpul de balet – copii al Operei din Iaşi, este solist vocal într-o
orchestră, pictează, expune lucrări de grafică, iar la treisprezece ani
scrie primele texte literare. În 1977 îşi ia diploma de medic generalist
(Facultatea de medicină din Iaşi), după care, specializându-se în neurologie, va deveni asistent universitar la Clinica Neurologică, I.M.F.
Iaşi. Mai ales după 1990 se afirmă în acest domeniu, devenind unul
dintre cei mai importanţi cercetători în neurologie. Astfel, elaborează
teoria defectului multiplu, ca bază etiopatogenică în accidentele vasculare cerebrale şi iniţiază folosirea metodei Transcranial Döppler,
cu crearea unei şcoli româneşti de neurosonologie. Cartea sa Terapia
maladiilor neurologice este unul dintre reperele neurologiei de azi,
iar autorul a devenit membru corespondent sau titular al mai multor
academii din lume.
Dar, ca un blestem (în sensul grecesc al vorbei, acela de însemnat cu har), Poezia l-a urmărit peste tot pe Liviu Pendenfunda,
confundându-se cu existenţa-i spectaculoasă. Făcând parte biologic
din generaţia poetică ’80, Liviu Pendefunda este, încă de la debutul
său editorial cu volumul Sideralia (Ed. „Litera”, 1979), un optzecist
atipic. O vor demonstra toate cărţile de poeme care vor urma debutului: Farmacii Astrale (1981), Astrul Cojilor de Ou (1982), Falii
1, Poema visului (1983), Tihna Scoicilor, Mnemoclastele poesiei
(1984), Cabinetul Doctorului Apollo (1986), Căruţa cu nebuni
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(1992), Mişcarea Cerească (1993), Vrăjitorii
Marelui Vid (1997), Falii 3, Poema Semnelor
(2000), Falii 4, Poema Faliilor (2001), Beggarland, Poema iniţierii (2004), Rondeluri
şi Ovoide (2005), Poema Misterelor (Falii 6)
(2007), Falii 7 (Poema Dorului) 2008.
Considerat în fel şi chip de către comentatorii poeziei sale (Adrian Marino îl aşează între
„liricii sentimentali pe care nimic şi nimeni nu-i
poate descuraja”, C. Trandafir vorbeşte de „o
percepţie vizual-muzicală”, Constantin Ciopraga îl vede „călător prin halouri cosmice, dar şi
prin Eul neliniştit, poet operând cu sublimităţi,
cu halucinaţii de timp şi spaţiu şi savurând asemenea lui Paul Valéry, grandoarea Ideii”), Liviu
Pendenfunda este de fapt un neoromantic, un
apostol al simbolismului ezoteric cu puseuri
lirice vizionare.
Liber în viziune, proaspăt în imagineria
care îmbracă textul poetic, poetul se plasează
dincolo de încorsetările celui încremenit într-o
formulă lirică. Încercând ilustrarea misterelor
iniţiatice prin „atoli şi insule pierdute”, prin
„crâmpeie strecurate din alte ere”, prin intrările
şi ieşirile din „noetic paradis”, el se înfăţişează
ca un Arald al timpului astral, plecat la „Marea
Întâlnire”. De altfel, Călătoria e marea obsesie
a poetului, oricând una a iniţierii. Călătorul
(Marele Călător, Călătorul Astral) e mereu în
legătură cu visul, căutarea, zborul, plutirea, prin
care realizează inedite explorări ale fiinţei întru
cunoaşterea de sine şi, desigur, a lumii.
Singurătatea exploratorului se petrece
într-o recuzită cosmică, spaţiile sunt sfidate
cu nonşalanţă, poetul acoperindu-le cu visare,
cu trăirea erotică. O navetă continuă între sine
şi sine, creează şi menţine tensiunea textului
liric. Spune poetul: „Cin’ te strigă, cerule,/ cine
şi de ce/ întunecaţi sunt născătorii de fotoni ?
// Oglinzi, oglinzi, / raze faţetate în oglinzi./
O, de-aş pluti cu sufletul/ un infinit de timpi/
în fulgii care te răsfrâng/ ne mai lăsându-te să
minţi !// Cine mă strigă/ în starea mea de-un vis,/
cerule, cine ? Şi de ce/ alba cetate  zămisleşte/
un firmament atât de ’nchis ? ” (Falii 12).
Sau: „Cum să fi fost la presupusul început/
al lumii ? Un tremur.// Un copac plutit-a între
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stele şi ger./ Singurii oare suntem/ frământând
fericire şi durere ?/ În mii de ani, presimt, am
mai simţit/ aceleaşi dogoritoare / năpădindu-ne
dorinţi./ De câte ori ?// Ce partea-a noosferei
ne-a indus/ venirea, aici, la începutul lumii ? //
Nu mai eram acum / ci doar atunci./ Nimic nu
ne putea opri să ne iubim,/ când nimeni încă nu
era,/nici pasăre, nici peşte/ şi nici noi…” (Dintre
falii). Să mai cităm un fragment din excelentul
poem Vindecare în nor: „Azi, romburi, cuburi,
s’au retras/ orânduindu-se în sfere./ Cel mai
senin din Labirintul Cerului/ e-acum. Sus, ştiu,
e Podul Curcubeu/ iubindu-ne în cele Şapte
Serpentine/ prin care ai urcat din tihna scoicilor,/
tu, perla, mnemocăruţa clipelor stelare.// Azi,
norii romboizi, galbene cuburi / s-au retras
orânduindu-se în sfere./ Primeşte-ţi puterea,
adâncă blândeţe/ şi coboară gândul adânc.//
Se’nvârtesc odată cu noi/ cele douăsprezece
pietre, cele/ douăsprezece suflete arzând,/
hrănind cu măreţia lor neantul.// La capătul
fântânii, de aici, de jos/ azi, norii romboizi,
galbene cuburi/ s’au retras orânduindu-se în
sfere./ Ascultă-le cântecul cu ce poţi tu // să’l
asculţi îngânând universul:/ Dulce’i gândul/ că
ai fost aleasă/ de Împăratul lumilor/ por să’i fii
fântânii/ şi mireasă/ veşnic dor şi-alături Călător.
// Azi, norii romboizi, galbene cuburi / s’au
retras orânduindu-se în sfere./ În faţa ta alai
neantic te’nsoţesc,/ pe margine de rază împăratul/
te’ntâmpină, adorato. Dragostea / principiu unic
rămâne’n univers.” Explicaţia la galbene cuburi pagina
este interesantă de urmărit, pentru că dă seama 77
de viziunea neoromantică a poetului: „Galbene
cuburi - elemente de ritual mnemonic în ritul
astral al Călătorilor, imposibil de descris, în
repetarea celor Şapte Serpentine interzis. Notele
actuale au fost extrase din volumul de iniţiere
al Călătorilor Astrali numit Pseudo-jurnalul
de pădure, care se scrie în timp ce’1 citiţi şi se
citeşte pe măsură ce se scrie, e scris, rescris şi
orice vis e repetat visându-se pe sine în jurnalul
încă pentru mulţi nescris, dar accesibil orişicui.
Numele proprii şi elementele de dicţionar uzual
ţin de gradul de înţelegere al cititorului în astre
1. Cetate de os - cutia cu jar, craniu, mnemoclastă
cetate, tigvă, cutie craniană.
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şi pământ, în coji de ouă şi în perle, în dragostea
lumească, în sufletul ocult.”

Lirica lui Liviu Pendefunda pare a veni,
prin ideaţia sa originală, dintr-un timp primordial, din misterioase eternităţi, poetul explorând
universuri asemănătoare cu cele explorate la noi
de un Ion Barbu sau de un Al. Philippide. Iată
un fragment edificator: „Şi dacă vom ajunge
de unde ei plecară,/ fântâni şi ape stinse spre
marea de tăceri/ în cripte vom pătrunde cu datina de ieri/ să ‘i cerem lui Pluton cuvântul de
ocară.// Trecem apoi în zbor spre ţărmuri însemnate;/ compasele de păsări la margini de văzduh/
revarsă ceru’n clopot şi ne transformă’n duh/
când întretaie mistic echere ‘nflăcărate.// Simt
piatra unghiulară ce ‘n colţ de templu-am pus/
şi ‘ncepem să ‘nţelegem scrumite testamente/
cum vom ajunge învierea din mii de elemente/
acelaşi timp şi loc de unde ei s’ au dus.” (Poema misterelor). Şi un alt fragment din Profetul
în Beggarland: „Aşa mi-a fost atunci, în adâncul
bibliotecii, parada de gânduri şi visare. De n’ aş
mai fi trăit pe stradă să văd spectacolul oribil
al lumii din Ţara Cerşetorilor./ Stam adâncit/ în
metaforele mele/ parte ’nţelese/ parte ştiute/ şi
altele cunoscute/ doar de razele-ascunse/ ’ntre
stele.// Stam să ’nţeleg/ arhitectul din mine,/
magicul gând/ metaforă ninsă şi ’mpletită/ tu şi
razele zămislite din tine.”

Cum spuneam, poetul nu respinge nici
forma fixă a poemu-lui, publicând, de exemplu,
două excelente volume de rondeluri: Mişcarea
Cerească (1993) şi Rondeluri şi Ovoide
(2005). El continuă aici, poate mai muzical,
dezvăluirile unui univers plin de mister, îmbibat
de-un ezoterism inaccesibil, prezentate în scenarii spectaculoase, întotdeauna cu un rest de sens.
Să cităm ultima parte din Poarta: „Să fugi de
tine însuţi e ca şi cum ai vrea să nu te uzi/ intrând
în mare, să nu te mai descoperi în oglinzi sau/
când ţi-ar fi dat în caldă’mbrăţişare să te pierzi să
crezi că nu’i decât banală’nşelăciune.// Dar nu’i
decât o căutare,/ precum a multor altora ca noi/
de-aceea’n ruga noastră ca atare/ stă mulţumirea
multiplului de doi.// Parcurgem pagini, cărţi şi
biblioteci/ şi’n întuneric cu trupul ne-adâncim/
mai mult pe cât în clopot şi în veci/ iradiind din
noi ne împlinim.// E drumul care l’am parcurge/
de câte ori în avatar ar fi/ să trecem Styxul care
curge/ mereu în sus spre centrul Li.”
Venind în contact cu  ROS LUCIS, antologie poetică de autor care însumează 750 de pagini, cititorul va avea revelația unui  univers liric
original, universul unui poet care nu părăseşte
metafizicul şi fără de care harta vizionarismului
şi a neo-expresionismului liric românesc ar fi
mai săracă.
Daniel CORBU
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Semnale

Ploi

Cum să dansez cu ochii
Semnalele destinului
De n’ar fi ăn hora magică nebune
Suind spirala clapelor de orgă
Scăriţe, ciocane, nicovale.
Şi iată cum mulţimea –
Ce importanţă au fânul şi merele în pârg –
Vibrează
La undele de aer, lovind
În tandră amorţire oase şi membrane.
Cum să nu joci câmd se aprind
Ascunse’n cranii şi’ntre oameni
Focuri
Care coboară’n ritm de ceas astral
În dansul cu pământul:
Scăriţe, ciocane, nicovale !

Un fulg am clipit peste gene
Cald încă de aripa păgubaşă
La timpul cînd se frânge soarele
Pe şoaptele greierilor.
Şi cad de chihlimbar amintiri
Din lumină
Cristale dansând în felinare
Genunea din fântâni.

Contrapunct
Nimic nu este indiferent nimănui,
Nici chiar căruţa’n care car
Nu ştiu de când şi nici de unde
Infinit.
Sfioase şi ciudate, suntem
crengile albe
Îmbrăcate’n frunze tremurate
de vântul ce’a gândit
Că printre ramuri,
În cuibul cetăţilor pentru noi
Lipseşte
voinţa de a auzi
muzica.

Gong
Ce’i această pată
Ce aeru’l încarcă cu soare şi cu apă,
Medicamente şi cafea ?
Mă ud cu vise pe picioare
Când modelez în lut, fără vopsea.
Orice e artă
Cortina de n’a tras’o încă
Nimenea.

Ultima clipă
simt ultima clipă
a universului plutind;
nu mai există
ploile’n tăceri ascunse;
ochii mor de sete; cine să te plângă,
nebun colindător de ceruri,
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Pasul
Simte iarba când vii peste ea
Şi nu ştii
Dacă te doreşte;
Se’ndoaie aerul şi pare a tuna,
Urzica se înţeapă;
E caldă, ba e rece.
Timpul mângâiat de acele de ceas
Frământă
Urme de cioate şi pietre care dor.
Tulbure şi singur
E pasul cioplit de picior.
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azi,
când nicăieri în univers
nu mai există
oameni ?
şi eu simt ...

Ascensiune
templele s’au scufundat
râvnind
şi lunec pe pietre

Prin clopot rătăcesc
prin clopot rătăcesc
să aflu
gelatinoasa lume
de sfere, cochilii şi labirinte
metafore’n lentile absconse delirând;
dogmatic drum spre mitocondrii
timpul meu

Timpul meu
timpul meu
nu este
o singură dată

până atunci să lăsăm
trupurile noastre’n iubire

Şi nebunie
prea blând să mori
când trec idei
pe râul unui astru
şi toamna curge să inducă
în taina ta de spaimă
nebunie;
prea cald să uiţi
schimbarea când
te-au stins în umbre zeii
şi-n cuburi cenuşii ţi-au prins
sălbatica gândire;
prea visător să nu orbeşti
când steagurile cresc să stingă
a lumilor zidire vie;
şi mult prea mic
să nu străpungi
frigul din uimire;
copac, sferă
nostalgie;
şi nebunie

O singură dată
o singură dată
pagina fulgii descriu ce va fi
o singură dată
80 ochii prezic

Ere
materia când va dispare
spre-a răsturna
toate presupunerile lumii,
sufletele noastre plângând
alte universuri
în nemărginire
naşte-vor, păstrând
aceleaşi matrici
într’a neantului pânză
de gânduri;
dar
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Rătăciţi
rătăciţi în lumi solare
printre planete trece-vom
furtuni din munţii otrăviţi,
adevăr pierit în zale
cenuşa trupului de om
rătăciţi în lumi solare
printre planete trece-vom

Trece-vom
trece-vom în alte spaţii
ce-am gândit să se’nfiripe,
ce-am uitat fugind pe mare
duce-vom în alte clipe,
trece-vom în alte spaţii
ce-am gândit să se’nfiripe
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Liviu Pendefunda, Daniel Corbu și Matei Vișniec
decembrie 2009
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Paul CELAN
Germania
Poem pentru umbra Marianei
Izmă iubirii-a crescut ca un deget de înger.
Să crezi: din pământ mai răsare un braţ
răsucit de tăceri,
un umăr ars de dogoarea luminilor stinse,
o faţă legată la ochi cu năframa neagră-a
pagina vederii,
82 o aripă mare de plumb şi alta de frunze,
un trup istovit în odihna scăldată de ape.
Să-l vezi cum pluteşte prin ierburi cu aripi
întinse,
cum urcă pe-o scară de vâsc spre o casă de
sticlă,
în care cu paşi foarte mari rătăceşte o
plantă de mare.
Să crezi că e clipa acum să-mi vorbeşti
printre lacrimi,
să mergem desculţi într-acolo, să-ţi spună
ce ne e dat:
doliul sorbit din pahar sau doliul sorbit
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dintr-o palmă –
iar planta nebună s-adoarmă auzindu-ţi
răspunsul.
Ciocnindu-se-n beznă să sune ferestrele
casei,
spunându-şi şi ele ce ştiu, dar fără să afle:
ne iubim sau nu ne iubim.

Reveion
În noaptea Anului Nou, anotimp fără ore,
ai trimis catafalcul cel tânăr să-ţi cheme
iubita;
au purces din oglinzi către ea şi aprinsele
lacrimi
în sfeşnicul nins de amar, răsărit dintr-o
tâmplă.
Inelul stins în pahar s-a suit pe fereastră
s-o vadă venind prin zăpezi cu păr adormit;
s-au dus despletitele mâini s-o aştepte la
poartă,
iar sus în odăi au venit să valseze poeţii.
Dar ea a păşit peste prag să înfrunte o
pleoapă,
să vadă la sânul ei treaz aţipind vietatea...
Un zar a căzut între lespezi, cu ochi de
culoarea caisei,
iar turla cetăţii de lemn a plecat cu o
umbră.

nr. 5-6 / mai - iunie 2019

biblioteca de poezie
Regăsire
Pe dunele verzi de calcar va ploua
astănoapte,
Vinul păstrat până azi într-o gură de mort
trezi-va ţinutul cu punţi, strămutat
într-un clopot.
O limbă de om va suna într-un coif
cutezanţa.
Şi-aşa vor veni într-un pas mai grăbit şi
copacii,
s-aştepte o frunză cu glas, adusă-ntr-o
urnă,
solia coastei de somn trimisă mareei de
steaguri.
Scăldată în ochii-ţi să fie, să cred că murim
împreună.
Părul tău scurs din oglinzi va aşterne
văzduhul,
în care cu-o mână de ger voi aprinde o
toamnă.
Din ape băute de orbi va sui pe o scară
târzie
laurul meu scund, ca să-ţi muşte
din frunte.

Tristeţe
Cântec de dragoste
Când vor începe şi pentru tine nopţile
dimineaţa
Ochii noştri fosforescenţi vor coborî din
pereţi, nişte nuci sunătoare,
Te vei juca cu ele şi se va revărsa un val
prin fereastră,
Unicul nostru naufragiu, podea străvezie
prin care
vom privi camera goală de sub camera
noastră;
O vei mobila cu nucile tale şi-ţi voi pune
părul perdea la fereastră,
Va veni cineva şi-n sfârşit va fi închiriată
Ne vom întoarce sus să ne-necăm acasă.
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Visele, volbura serii-auroră,
lac adormit într-un nufăr apus,
vii să le-ngheţi cu tăcerile, soră
neagră-a celui ce cunună ţi-a pus
cerul cu zimţi, de nea, peste tâmple,
nor înflorit, pe o geană să-l duci,
tu, rătăcită-n veşminte mai simple,
râzi: - oare mâine şi toamna din nuci ?
Iia n-o vrei, cea cu umbră cusută,
paing înstelat, peste noapte să-l pui...
Iar doarme aurul şi ceaţa se mută.
Cui îi dau rouă ? Lacrima - cui ?
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[Partizan al absolutismului erotic]
Partizan al absolutismului erotic, megaloman reticent scafandri, mesager, totodată, al
halo-ului Paul Celan, nu evoc petrifiantele fizionomii ale naufragiului aerian decât la
intervale de un deceniu (sau mai mult) şi nu patinez decât la o oră foarte târzie, pe un lac
străjuit de uriaşa pădure a membrilor acefali ai Conspirației Poetice Universale. E lesne
de înţeles că pe-aici nu pătrunzi cu săgețile focului vizibil. O imensă perdea de ametist
disimulează, la liziera dinspre lume, existenţa acestei vegetaţii antropomorfe, dincolo de
care încerc, selenic, un dans care să mă uimească. Nu am reuşit până acum și, cu ochii
mutaţi la tâmple, mă privesc din profil, aşteptând primăvara.

[Erau nopţi]
Erau nopţi când mi se părea că ochii tăi, cărora le desenam mari cearcăne portocalii, îşi
aprind din nou cenuşa. În acele nopți ploaia cădea mai rar. Deschideam geamurile şi mă
urcam, gol, pe pervazul ferestrei ca să privesc lumea. Copacii pădurii veneau înspre mine,
câte unul, supuşi, o armată învinsă venea să-şi depună armde. Rămâneam nemişcat şi
cerul îşi cobora steagul sub care îşi trimisese oștile în luptă. Dintr-un ungher mă priveai
şi tu cum stăteam acolo, nespus de frumos în nuditatea mea însângerată: eram singura
constelaţie pe care nu o stinsese ploaia, eram Marea Cruce a Sudului. Da, în acele nopți
era greu să-ţi deschizi vinele, când flăcările mă cuprindeau, cetatea urnelor era a mea, o
umpleam cu sângele meu, după ce concediam oștirea duşmană, răsplătind-o cu oraşe şi
porturi, iar pantera de argint sfâșia zorile care mă pândeau. Eram Petronius şi din nou îmi
vărsam sângele între trandafiri. Pentru fiecare petală pătată stingeai câte o torță.
Ţii minte ? Eram Petronius şi nu te iubeam.
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Nu umbra...umbra...
dar o clipire din gene

APERITIV ÎN CENTRU

Claudio POZZANI
Italia
MERSUL UMBREI
Plouă cu găleata
şi frigul te împresoară
E o lume de noduri
pe care să le desfaci în întuneric
între un fulger şi altul
de fosfor şi cretă
E o viermuială de corzi
refuzînd foarfecele
E un pieptene care se înţepeneşte
în plete ce nu atîrnă.
E umbra. Umbră
şi o clipire din gene
In jurul meu văd ziduri
pînă şi oglinda mea a devenit un zid
pe sînii tăi a crescut o piele de zid
inima şi simţurile mele reîncarnate în ziduri
Şi plouă fară încetare rugăciuni înjurături
ce se evaporă îndată ce ating nisipul
şi se caţără fară încetare într-o tăcere toxică
adverbe, adjective şi cuvinte fară nici un
sunet
E umbra.
Umbră şi o clipire din gene
Soarelui nu-i văd decît reflexul
în bălţile iridescente ale apei de ploaie,
lunii îi sesizez prezenţa în întuneric
prin lătratul îndepărtat al cîinilor legaţi
Pacea mea nu este lipsa războiului
Pacea mea este absența conceptului de
război
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Inima mea e un scaun gol
în care nimeni nu vrea să se aşeze
iar creierul meu e un burete îmbibat
pe care îngerii îl storc în paharul tău
Şi privirea ta de obsidian arzător
ce alunecă de-a lungul nasului pînă cînd
devine sărut
şi mai jos, pînă la genunchii noştri
care se ating, care se evită
fac schimb de dorinţe de os şi de sinovite
Aperitiv în centru
şi nu ştiu ce să mai spun
masă, farfurioare, sîni sub maiouri, margini
de pahare:
e un delir de rotunjime care fuge
şi un fluture se ciocneşte de geamurile
tăcerii tale
Strada dansează ameţitor în colţul ochilor
noştri
Degetele sunt cîrlige pentru a-ţi prinde
surîsurile
Dă-mi un cuvînt, să-1 pun în ramă astăseară deasupra
patului meu care e sătul, o ştii şi tu,
de lacrimile de madonă
şi de perfuzorul stigmatelor veşnice
Dă-mi picioarele tale
şi chiar desfă-le,
ca să le pot încălţa pe masa de la bucătărie
şi să le sărut la fiecare mic dejun
îngenunchind într-o rugăciune laică şi
carnală
pagina
Sau, dacă nu, ridică-te, să mergem.
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Deschide acest compas bronzat
ce a fost folosit pentru a trasa ecuatorul
Înspre apus
profilul tău negru
se-mpleteşte cu stenografia
vîrfului colinelor
şi fiecare pas al tău e un semn de exclamare.
Lasă-mă să fiu o cămaşă
sub fierul roşu al limbii tale
Lasă-mă să fiu marea
pentru mîinile tale, uscate
umflate de cerneală şi de certitudini
Şi în această noapte
voi asculta cîntul de harpă al picioarelor tale
subţiri
între cearşafuri şi flăcări
iar eu îţi voi reînchide palmele
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după ce voi fi citit în ele
ultimul şi neuitatul capitol
al zilei mele.
Fă ca doar eu singur
să pot deschide uşa viselor tale
înainte de a-mi aţinti
privirea spre comodă
şi de a pune lumea pe umerii lui Atlas.

ÎNTR-O ZI MĂ VEŢI REGĂSI
într-o zi mă veţi regăsi
jucîndu-mă
cu pescăruşii
pe panta din Ostende
sau cu colegii lor
aşezaţi pe furunculele pietroase
din Leţa da Palmeira
într-o zi mă veţi regăsi
bătînd în zadar
la uşa teatrului abandonat
din Uliţa Piotrkowska
sau mergînd
năucit de la un zid la altul
pe strada Candelaria
într-o zi mă veţi regăsi
ascultînd ore în şir
simfonia în re bemol
a vîntului de septembrie
prin pieţe şi prin mahalale
într-o zi mă veţi regăsi
numărînd cărămizile
bisericilor din Bruges
sau lăsîndu-mă insultat
pe străzile din Oslo.
într-o zi mă veţi regăsi.
pagina Dar pe moment încetaţi să mă mai căutaţi.

în acest autobuz care-mi scutură corpul
ca un zar
ca un covor
tîrîndu-se pe drumuri prăfoase
amuţite de ploaia neaşteptată
Fluturii aplaudă la trecerea mea
bătînd din aripi
deasupra bălţilor de noroi ce-1 înghiţiră pe
Narcis
Am un galop de maree
în inima ţinută în lesă.
Du-mă acolo unde să putem uita
acest secol care ne vede exilaţi,
aceste furtuni
care nu aduc nici o prospeţime,
aceste celebrări şi aceste îmbrăţişări
care nu sunt decît inutile coroane de flori.
Marea este acolo
îndepărtată ca un proiect abandonat
roţile lansează pietre şi amintiri
pe panta pe care casa ta se desfăşoară în faţa
mea
Sunt sculptorul de frunze de anghinare
şi îţi ofer siluete de nouri
Ţie,
pahar ciobit
pe care nu pot să-1 sărut fară să mă rănesc,
Ţie,
ureche tăiată şi aruncată pe o pajişte
pentru a asculta secretele furnicilor
Ţie,
îţi ofer haina mea uzată,
rezistenţa mea
şi această poezie pierdută de Pablo Neruda.

86 VIN SĂ-ŢI ADUC UN
POEM DE NERUDA
Am un galop în inimă
şi mareea ţinută în lesă
Voi frămînta vînt şi nisip
din această mare fară mormînt
pentru a sculpta picioarele tale sonore
şi a le auzi dansînd în ochii mei
Pentru a te regăsi mă caţăr
din mare pe colină
Capul mi se redesenează stea
pentru a rechema vocile tale
Buzele mele obosite se întind
în surîsuri distrate de meditaţie autumnală.
(toamnălameditativ)
Şi eu sunt acolo
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Mitul Eternei Reîntoarceri
în proza
lui Patrick Modiano
Cassandra CORBU
Lucrarea de față ar putea fi pusă sub semnul
unei afirmații care îi aparține chiar romancierului francez, care mărturisește că, la fel ca
mulți scriitori, scrie mereu același roman („on
fait toujours le même roman”)1, afirmație care
cristalizează un context oportun pentru teza
noastră; pornind de la această idee și de la
particularitățile auctoriale, alături de o oarecare
plasă conceptuală ce transpare evident în proza
lui Patrick Modiano, propunem faptul că opera
acestuia poate fi analizată și receptată prin intermediul unor structuri și noțiuni, concepte care
sunt contigue mitului Eternei Reîntoarceri, cât
și reformulărilor sale mai târzii. Astfel, încercăm o demonstrație fundamentată pe explorarea
analitică a câtorva dintre titlurile prozatorului
francez în care acestă inspirație a mitului, a filosofiei și a istoriei transpare cu o potențată claritate: Les Boulevards de ceinture (Bulevardele de
centură, 1972), Fleurs de ruine (Flori de ruină,
1991), Chien de printemps (Câinele-fantomă,
1993), Dora Bruder (1997), Dans la café de la
jeunesse perdue (În cafeneaua tinereții pierdute,
2007) , L`herbe des nuits (Iarba nopților, 2012).
Obsesia trecutului și a conservării lui, a revizitării sau chiar a sacralizării sale se prezintă ca
unul dintre elementele edificatoare ale romanu1  L. Robson, Why nobody knows what to think about
Patrick Modiano winning the Nobel Prize for Literature,
în New Statesman (www.newstatesman.com), 13
octombrie 2014.

REVISTA FEED BACK

lui lui Modiano sau, dacă mergem mai departe,
un „angajament” autoimpus propriei scriituri,
la care se adaugă o „predilecție pentru scenarii
partial descifrate, pline de mistere neclarificate,
dispariții neașteptate și coincidențe ciudate”. 2
Pe lângă stilul eliptic, enigmatic, care infuzează până și cele mai concrete și veridice locuri,
fapte sau figuri într-o ceață densă, îl regăsim
pe Modiano în toate romanele sale ipostaziat
în aceeași disperare a memoriei, învârtindu-se
în aceeași religie a registului sau a catalogului,
pe care o trăiesc multe dintre personajele sale.
Spre exemplu, Francis Jansen, personaj central
al romanului Câinele-fantomă, fotograf-martor
al Parisului și al unei istorii a detaliului, „rupea
el însuși afișele de pe ziduri ca să ajungă la
cele mai recente. Le decojea, strat după strat,
și le fotografia pe fiecare cu atenție, până la
ultimele fragmente de hârtie care mai rămâ- pagina
neau încă pe panou sau piatră.”3; vorbind des87
pre În Cafeneaua tinereții pierdute, se poate
menționa faptul că unul dintre personajele din
jurul cafenelei La Condé „însemna numele
clienților cafenelei, pe măsură ce respectivii
soseau, notând întotdeauna data și ora exactă.
(...) Bowing intenționa să-i smulgă din uitare
pe fluturașii ce roiau câteva clipe în jurul lămpii. Spunea că râvnește la un imens registru
2 F. Grenaudier-Klijn, Neither Periphery, Nor Center:
Patrick Modiano`s “zones neutres” in ”Fleurs de
ruine” and ”Dans la café de la jeunesse perdue, în The
Representation of the Relationship between Center
and Periphery in the Contemporary Novel, Cambridge
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018, p. 151.
3 P. Modiano, Câinele-fantomă, Editura ART, București,
2015, p. 34.
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cu pomelnicul tuturor cafenelelor din Paris”.4
Cu alte cuvinte, întregul univers al Parisului
și al priferiilor și împrejurimilor sale, care se
construiește în proza francezului, stă sub o
spaimă care ține de „o imagine irecuperabilă a
trecutului, care amenință să dispară cu fiecare
prezent ce nu se recunoaște ca fiind prefigurat
de ea.”5, despre care vorbește Walter Benjamin
în Limbaj și istorie.
Analizând o altă dimensiune a operei lui
Patrick Modiano, propria biografie a autorului
este un alt pilon al inspirației sale, în jurul acesteia coagulându-se, în fapt, liniile epice care se
intersectează adesea și acea recuperare obsesivă
a trecutului. S-ar putea formula chiar ideea că
romanele sale reprezintă tocmai reveniri la propriile amintiri, reverberări ale traumei copilăriei
sau adolescenței (corelată cu moartea fratelui
său, Rudy, în anul în care Modiano avea doisprezece ani și cu dispariția neașteptată a tatălui
în adolescență), regerminări ale experiențelor
obscure trăite de către și alături de tatăl său,
evreu de origine italiană, implicat în timpul războiului și al Ocupației în acțiuni de contrabandă
(întreținute chiar și cu Gestapo, ceea ce îi și
oferă protecție în perioada respectivă); această
concepție poate fi susținută de secvențe multiple ale textelor, dintre care amintim doar două:
Lumea căreia îi aparțineau oamenii ăștia îmi
deștepta amintiri din copilărie: era lumea tatălui meu. Marchizi și cavaleri ai industriei.
Nobili improvizați. Îngerul Samsar. Îi scot penpagina tru ultima dată din neant înainte se întoarcă
6
88 acolo pentru totdeauna. (Flori de ruină)
Oare suntem într-adevăr responsabili pentru
figuranții pe care-i întâlnim la începutul vieții
noastre? Sunt oare responsabil pentru tatăl eu
și pentru toate umbrele acelea care vorbeau cu
el, șușotind grăbite prin holuri de hotel ori prin
odăile dosnice ale cafenelelor, și care cărau
valize de-al căror conținut n-am avut habar
niciodată? (În cafeneaua tinereții pierdute)7
4 Idem, În cafeneaua tinereții pierdute, Editura ART,
București, 2014, p. 17.
5 W. Benjamin, Limbaj și istorie, Editura Tact, ClujNapoca, 2015, p.149.
6 P. Modiano, Flori de ruină, Editura Art, București,
2015, p. 160.
7 Idem, În cafeneaua tinereții pierdute, Editura Art,
București, 2014, pp. 149-150.

REVISTA FEED BACK

De asemenea, ne propunem să aducem
în discuție felul în care Patrick Modiano își
construiește cadrele și figurile folosindu-se de
un model al ciclicității temporale sau factice,
reformatând evenimente și personaje; de altfel,
s-ar putea spune că în cazul operei francezului,
nu vorbim despre un număr de romane, ci chiar
despre Romanul modianesc, textele regăsinduse și recunoscându-se perpetuu pe ele însele
în alte scrieri ale sale. Așadar, concentrat pe
fundalul Eternei Reîntoarceri, se configurează
două dimensiuni ale prozei în discuție: pe de
o parte, orbitarea repetitivă intratextuală la
care sunt expuși eroii lui Modiano și, pe de
altă parte, viziunea metatextuală care vizează
volumele și care pune în evidență proiectarea
unei arte devenite propriul indigo, care se
naște din traumă, vină, regret. De altfel, întro privire de ansamblu, se pare că toată lumea
prozatorului se află sub imperiul unui travaliu,
al unui blestem al repetiției, al revenirii, al unei
ciclicități ce duce la epuizare, pasivitate. Totuși,
Bulevardele de centură rămâne scrierea în care
această angoasă a reiterării-capcană transpare
cel mai evident, în ambele sale dimensiuni,
și în care figura tatălui, de altfel una dintre
cele mai percutante din imaginarul general
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al lui Modiano, este cea în jurul căreia se
concentreză scrierea – personajul principal în
căutarea tatălui, autorul însuși repetând parțial
trecutul, în confruntarea absenței paterne: „Nu-i
nimic. Sunt alături de tine și voi rămâne până
la sfârșitul cărții. (...) Îți repet că voi rămâne
cu tine până la sfârșitul acestei cărți, ultima cu
privire la cealaltă viață a mea. Să nu crezi că
scriu de plăcere, dar n-aveam alt mijloc”8
Centru, centralitate și les zones neutres: un
fundal pentru a înțelege Eterna Reîntoarcere
Pentru a înțelege mai bine conceptul de centru, așa cum apare el în romanele lui Patrick
Modiano, facem, în primă intanță, apel la lucrarea lui Mircea Eliade, Le mythe de l`eternel
retour, din 1957, în care primele capitole sunt
dedicate ideii de Centru și de centralitate și
modurilor în care aceasta este formulată, percepută și transpusă până și în cele mai comune
domenii, arii ale vieții cotidiene a civilizațiilor
arhaice. Structurile de organizare și percepție
regăsite în cadrul religiilor și credințelor abordate în această carte se regăsesc, reformatate și
transfigurate și în cadrul sciiturii prozatorului
asupra căruia ne concentrăm analiza, după un
principiu formulat de Walter Benjamin, în capitolul său despre pictis și Eterna Reîntoarcere:
„orice tradiție, până și cea mai recentă, devine o
moștenire a ceva care a avut deja loc în noaptea
imemorială a timpurilor. Tradiția, începând cu
8 Idem, Bulevardele de centură, Editura Polirom, Iași,
2014, p. 126.

acest moment, își asumă caracteristicile unei
fantasmagorii în care istoria primordială intră
pe scenă ca figură ultramodernă”.9
Una dintre ideile de bază, propusă de Eliade
încă din primele pagini ale textului său, este cea
potrivit căreia un Centru propriu-zis este, în fapt,
o repetare a unui arhetip celest, o oglindire palpabilă a divinității în ceea ce poate fi înțeles. 10
Totuși, ceea ce ne interesează în special pentru
o interpretare a prozei lui Modiano este modul
în care un spațiu, o construcție poate dobândi
statutul de Centru,   devenind „zona sacrului
prin excelență, aceea a realității absolute”11. Pe
aceeași schemă conceptuală a imitației, constituirea unei astfel de enclave înconjurate de profan trebuie să repete actul cosmogonic, întrucât
aceasta coincide cu „Centrul Lumii”.12
Componenta religioasă fiind abolită, centrele
din romanele prozatorului francez se află în mijlocul universului construit în liniile narațiunii,
acestea fiind nucleul care permite o dezvoltare
de personaje, interacțiuni, dialoguri și care se
prezintă a fi „puncte fixe” (concept recurent
în textele lui Patrick Modiano) în jurul cărora
întregul Paris împreună cu cartierele sale pare
să orbiteze.
Desigur, pentru populațiile și religiile la care
9  W. Benjamin, The Arcades Project, Harvard
University Press, Londra, 2002, p. 116.
10 M. Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, Editura Univers
Enciclopedic, București, 1999, p. 14.
11 Ibidem, p. 23.
12 Ibidem, p. 25.
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face referire Eliade, accesul la Centru devine „o
consacrare, o inițiere”13, ceea ce poate fi corelat cu felul în care figurile tinere pe care le conturează Modiano iau pentru prima dată contact
cu lumea cafeneleor, a hanurilor sau a caselor
întunecate, misterioase, obscure: „Îmi aminteam sala stăpânită de întuneric în jurul nostru
și zona aceea îngustă de lumină, din spate, ca
un refugiu clandestin după ora închiderii. Și
numele ăsta, «66», unul din numele care circulă
pe șoptite, între inițiați...” (Iarba nopților)14
Totuși, relația personajelor cu acest spațiu este
diferită de cea manifestată în cazul unui Centru
sacru, deși cele două pot fi percepute ca înrudite: dacă situația din urmă presupune un drum
încărcat de obstacole și, evident, o atitudine de
pietate asbolută, în cazul construcției pe care o
propune prozatorul, nu este prezentă o idealizare
a centrului, ci mai degrabă un regret de a fi fost
parte a realității sale. De adăugat este și faptul
există o perpetuă relație de imprimare reciprocă
personaj-centru, în care ambii „actanți” exercită o anumită influență asupra celuilalt; însă,
zonele exterioare acestui spațiu nu conservă
vreo urmă a figurilor lui Modiano,ci le surprind
într-o suspendare a identității, a acțiunii, a
gravitației (mergând pe firul acelorași corelări
interpretative, s-ar putea spune că această indusă imagine a unei suprimări a urmelor lăsate în
exteriorul centrului ar putea veni tot pe linia
faptului ca doar în cadrul acestuia sunt conferite
pagina realitatea și durata). Toate acestea pot fi expuse
90 și explicate de următoarele secvențe:
Se spune că măcar locurile păstrează o amprentă fină a persoanelor care au locuit acolo.
Amprentă: direct sau indirect. În ceea ce-i
privește pe Ernest, pe Cécile Bruder și pe
Dora, aș spune indirectă. De fiecare dată când
am ajuns într-un loc unde trăiseră, am simțit
absența și neantul. (Dora Bruder)15
La Condé era cafeneaua care închidea cel mai
târziu din cartier, împreună cu Le Bouquet și
13 Ibidem, p. 24.
14 P. Modiano, Iarba nopților, Editura Polirom, Iași,
2015, p. 34.
15  Idem, Dora Bruder, Editura RAO, București, 2006,
p. 24.
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La Pergola, dar și cea care adăpostea clienții
cei mai stranii. Odată cu trecerea timpului, stau
și mă-ntreb dacă nu cumva doar prezența ei
dădea stranietate acestui loc și acestor oameni,
ca și cum i-ar fi impregnat pe toți cu parfumul
ei. (În cafeneaua tinereții pierdute) 16
Patrick Modiano nu se limiteaza la o
spațialitate convențională, ceea ce este clar și
din felul în care este construit centrul – care
este rupt întotdeauna de ceea ce ar putea crede
cineva care nu a experimentat Parisul cu aceeași
intensitate și subiectivitate ca romancierul că
ar putea reprezenta un „punct fix” – dar mai
ales prin les zones neutres care sunt prezente
în majoritatea scrierilor sale. Am putea spune
că se propune o geografie intuitivă, care face
abstracție de cartografie sau de clișeu spațial,
în care orașul devine „o plasă mnemonică
gigantică”17; tocmai acesta devine motivul pentru care centrul la Modiano își găsește locul în
cele mai neașteptate zone ale Parisului, acesta
16 Idem, În cafeneaua tinereții pierdute, Editura Art,
București, 2014, p. 7.
17 F. Grenaudier-Klijn, Neither Periphery, Nor Center:
Patrick Modiano`s “zones neutres” in ”Fleurs de
ruine” and ”Dans la café de la jeunesse perdue, în The
Representation of the Relationship between Center
and Periphery in the Contemporary Novel, Cambridge
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018, p. 151.
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ajungând un punct de contopire al personajelor
într-un macrantrop al obscurului, și pentru care
apare necesitatea unei alte abordări spațiale
decât cea canonică de centru și periferie.  France
Grenaudier-Klijn caracterizează zonele neutre,
în eseul său Neither Periphery, Nor Center, ca
„un spațiu poros, lipsit de bariere și eterogen”
care „nu își proclamă prezența și care se lasă
accesat doar de cei marginalizați și neadaptați”.
18 Cu alte cuvinte, orașul este dezmembrat și
reimaginat, „reființat” după impresii subiective
pentru a ajunge tocmai la această viață a figurii marginalizate, ascunse a Parisului, singura
impresie de centru configurându-se mai degrabă în jurul unui grup de personaje decât prin
referențialitate la un loc precis: Modiano nu
caută un Paris monumental al arhitecturii sau
al cartierelor grandioase, ci un Paris dislocat
de acestea, în care pot fi explorate acele „ zone
intermediare, no man`s land-uri, unde te găseai
la graniță cu toate locurile, în tranzit perpetuu
sau chiar suspendat în așteptare”.19
Mitul eternei reîntoarceri și transpunerea
sa în proza lui Modiano
În abordarea problemei Eternei Reîntoarceri,
ținem să facem apel din nou la unul dintre
aspectele formulate de Mircea Eliade, care
reprezintă fundamentul unei înțelegi atât a
fenomenului la nivel general, cât și a felului în
care acesta este resemantizat în cadrul prozei lui
Patrick Modiano: în același fel în care Centrul
coincide unui „Centru al Lumii”, timpul concret
în care este efectuată construcția este proiectat
într-un illo tempore; mai mult, timpul unui
ritual coincide cu timpul mitic al începutului, al
zeilor, strămoșilor, eroilor.20 Punând lucrurile
în altă lumină, se configurează astfel o revenire
perpetuă la acest trecut sacru, în cadrul căruia
apare ideea consacrării ordinarului prin participarea sa la arhetip, a izolării sale de spațiul
profanului și care conferă lucrurilor tocmai acea
realitate pe care un element care nu se bazează
pe consacrare nu o poate dobândi: „un obiect
18 Ibidem, p. 153.
19 P. Modiano, În cafeneaua tinereții pierdute, Editura
Art, București, 2014, p. 139.
20 M. Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, Editura Univers
Enciclopedic, București, 1999, p. 26.
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sau un act nu devine real decât în măsura în
care imită sau repetă un arhetip”21. Omul își
recunoaște propria realitate doar în momentul
în care ajunge să devină parte a acestui colos
al repetiției, al unei ciclicități care își păstrează
întotdeauna același punct de orbitare.
Timpul mitic devine, în opera lui Modiano,
un timp mitic personal, subiectiv, în care trecutul ajunge să fie sacralizat, adevăratul sâmbure
al arhetipului. Se poate spune că Modiano conferă o aură de palpabilitate operei sale tocmai
prin faptul că își plasează persoanjele într-un
Paris al perioadei Ocupației, dar mai ales prin
faptul că le induce această obsesie a trecutului, a descifrării și a înțelegerii lui, o maladivă tendință spre anterioritate. Așadar, figurile
romanelor sunt conturate pornind de la mai
multe ipostaze posibile: fie acestea se reîntorc
continuu la propriul trecut (prin trauma revizitată intern sau prin revenirea în locurile acelei
perioade), fie ajung, conștient sau nu, într-o
lume care imită un spațiu îndepărtat temporal
sau ajung chiar ele să devină reproduceri ale
unor persoane regăsite acum doar în amintire
(de cele mai multe ori, această ultimă poziție se
coagulează cu precădere în jurul figurii paterne), ori își asumă, voit sau obligat, identități
false, astfel repetând un individ dispărut, uitat,
încapsulat în disipare.
Nu mai revenisem în cartier până în seara în
care Roland m-a dus cu taxiul la acest prieten
al lui, Guy de Vere. (...) Mi se părea că dacă
pagina
aș traversa piața, pur și simplu aș leșina. Îmi
era teamă. El, care îmi vorbește atât de des 91
despre Eterna Reîntoarcere, sunt sigură că ar
fi înțeles. Da, totul o lua de la capăt, de parcă
întâlnirea cu acești oameni n-ar fi fost decât un
pretext, și Roland fusese cel însărcinat să mă
readucă în sânul familiei. (În cafeneaua tinereții
pierdute)22
Probabil că nici măcar nu era sigur de propria
identitate din moment ce își zicea, în vremea
aceea, Phillipe de Bellune, de parcă ar fi vrut
să se agațe de singurul punct de reper pe care
l-a avut în viață, un punct de reper foarte înde21 Ibidem, pp. 35-38.
22  P. Modiano, În cafeneaua tinereții pierdute, Editura
Art, București, 2014, p. 83.
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părtat: strămoșul său, mareșalul Victor, duce de
Bellune. (Flori de ruină)23
Aceste două citate susțin ideea formulată
anterior, exemplificând două dintre situațiile
de reîntoarcere pe care le încearcă personajele lui Patrick Modiano: ambele se găsesc
în mijlocul unei „adopții identitare”, dacă o
putem numi astfel, întrucât atât Jacqueline,
figură-nucleu a romanului În cafeneaua tinereții
pierdute, acceptă, după un „botez” fulgerător la
Condé, pseudonimul de „Louki”, iar Pacheco își
însușește numele strămoșului său; de asemenea,
Louki revine în cartierul copilăriei, ceea ce îi
conferă atât reîntoarcerea la trecut, cât și impresia unei renașteri.
Invocând o terminologie utilizată de Eliade,
temporalitatea lui Modiano ar putea fi abordată
prin intermediul a două concepte, care se regăsesc în timpul „devenirii”24 și timpul revenirii.
Cel dintâi denumește timpul profan, în care
individul nu imită, nu repetă un act, un gest
sacru al unui erou sau al unui strămoș, deci în
care existența sa propriu-zisă în timp nu este
abolită pentru a fi transportat în illo tempore.
Mergând mai departe, se poate spune că personajul-narator tipic operelor lui Modiano capătă
palpabilitate doar în momentul în care el există
în timpul revenirii, în care el este „înghițit” de
trecut, în care „încetează pe drept cuvânt să mai
fie”25, în care se rupe de sinele actual pentru a
se rematerializa în sinele anteriorității.
Deși stilul francezului se ghidează după prinpagina
cipiul de „a reuși să creezi tăcere folosindu-te de
92 cuvinte”26, în sensul în care, în ciuda faptului
că întreaga sa operă se ghidează după fire întunecate, obscure, chiar violente, textele păstează
un anumit aer diafan, lejer, romanele sale păstrează o încărcătură care conduce spre impresia
de haos, de zgomot ontologic. Pentru a explica
aceasta și pentru a privi actul scrierii în interiorul acestei paradigme a Eternei Reîntoarceri,
sugerăm tratarea prin filtrul concepției asupra
23 Idem, Flori de ruină, Editura Art, București, 2015, p.
83.
24 M. Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, Editura Univers
Enciclopedic, București, 1999, p. 39.
25 Ibidem, p. 38.
26 P. Modiano, Câinele-fantomă, Editura ART, București,
2015, p. 19.
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Anului Nou și a regenerării.
Anul Nou devine, după cum se demonstrează
în paginile lucrării Le mythe de l`eternel retour,
„inaugurarea unei Ere”: majoritatea culturilor
păstrează această concepție, unele dezvoltând
un obicei care presupune dedicarea ultimelor
zile ale anului comemorării celor decedați și
revenirea acestora printre cei vii. Această perioadă a finalului de an, pe langă faptul că reprezintă un moment pre-regenerare, devine „o realizare paradoxală a coexistenței «trecutului» și
«prezentului»”, în care Haosul primordial este
„reactualizat”.27 Traducând această schemă
pentru a o aplica în analiza noastră, pornim de la
ideea că existența totală (nu doar cea care vizează scrierea) a unui personaj-narator conturat
de Modiano poate fi privită conform cu această concepție temporală, regenerarea devenind
chiar conceperea, germinarea și redactarea unui
nou roman. Așadar, fundalul dezordinii și al
coabitării trecut-prezent devine tocmai timpul
narării, în care totul pare a sta între încețoșat
și concret, în care textul este suspendat într-o
neliniște temporală, mai simplu spus, în care
„morții”, „dispăruții” prozatorului pot fi „scoși
din neant” pentru a rememora trecutul:
Am vrea să facem morții să vorbească, am
vrea mai ales să revină la viață cu adevărat și
nu doar în visele noastre, unde sunt alături de
noi, dar atât de departe și de absenți. (Câinelefantomă)28
Acestă opinie poate fi susținută și dacă
facem apel la felul în care capitolul Neither
Periphery, Nor Center explică modul în care
personajul-narator al romanului În cafeneaua
tinereții pierdute poate face față la ceea ce am
asociat deja cu o stare de haos, putând înțelege
următorul citat ca un argument în favoarea faptului că fiecare dintre scrierile francezului se
constituie pe fundamentul unei astfel de ipostaze : „Prin activitatea de a scrie, protagonistul
poate rezista în fața adâncirii în amintirile care
îl absorb și poate (re)dobândi vreo formă de
centralitate existențială”29
27  M. Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, Editura
Univers Enciclopedic, București, 1999, pp. 65-69.
28 P. Modiano, Câinele-fantomă, Editura ART, București,
2015, p. 74.
29 F. Grenaudier-Klijn, Neither Periphery, Nor Center:
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în singurătatea ta cea mai adâncă și ți-ar spune:
«Viața asta, așa cum o trăiești acum și cum ai
trăit-o până acum, va trebui s-o mai trăiești încă
o dată și de nenumărate ori; și nu va fi nimic
nou în ea, ci fiecare durere și fiecare plăcere,
fiecare gând și fiecare suspin și tot ceea ce este
nespus de mic și de mare în viața ta trebuie să
se reîntoarcă, totul în aceeași înșiruire (...) » Nu
te-ai arunca la pământ și nu ai scrâșni din dinți,
blestemându-l pe demonul care ar vorbi astfel?
Sau ai trăit vreodată clipa măreață în care i-ai
putea răspunde: «Ești un Dumnezeu și niciodată
n-am auzit ceva mai dumnezeiesc!»”.30
Privit ca „cea mai mare greutate”, gândul
eternei reîntoarceri poate apărea în orice om
„atunci și acolo unde el este el însuși pe deplin;
atunci când raporturile esențiale ale existenței
sale istorice îl situează în mijlocul ființării”.31
Desigur, dacă am face o corelație cu faptul că
omul devine cu adevărat sine în momentul în
care „încetează pe drept cuvânt să mai fie”,
după cum spune Eliade în cadrul descrierii
temporalității ritualurilor, am ajunge la ideea că
gândul cu cea mai mare greutate se instalează
tocmai în momentul în care se realizează acea
întoarcere în anterioritate și în care individul
încetează să mai fie individ, ci ajunge la ceea
ce Heidegger numește Da-sein prin intrarea
în posesie de sine (Vereingentlichung) – dacă
pentru omul societății tradiționale desprinderea de sine duce la a deveni chiar zeul, eroul,
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strămoșul, în interpretarea lui Heidegger la idea
lui Nietzsche, această dislocare duce la ceea ce 93
el numește faptul-de-a-fi-sine care presupune
„singurătatea cea mai însingurată”32
La dilema propusă în prima formulare a ideii
Eternei Reîntoarce, se oferă două posibilități de
reacție, pe care le formulează chiar Nietzsche
în fragmentul din Știința voiasă: pe de o parte,
„blestemarea demonului”, care duce la zdrobirea de către gând și la acceptarea ajungerii în

Omul societăților tradiționale se limitează
la o repetare infintă a arhetipurilor în fața fricii
„de a nu se pierde” și a „setei de de real”; am
putea spune că, într-o anumită măsură, regăsim
și proza lui Patrick Modiano în liniile acestei
angoase, însă în alți termeni, întrucât în cazul
acesteia, arhetipizarea devine una subiectivă,
iar arhetipul reușește să coexiste cu istoria, particularul cu universalul.
Eterna Reîntoarcere abordată pe baza
filosofiei lui Nietzsche
Pentru a pătrunde cu adevărat chestiunea
Eternei Reîntoarceri trebuie să ajungem la
filosofia lui Friedrich Nietzsche cu privire la
Eterna Reîntoarcere a aceluiași, pe care o vom
aborda, în principal, prin interpetarea propusă
de Martin Heidegger în 1961. Punctul de plecare al comentariului său pornește de la prima
formulare cu privire la această idee:
„Cea mai mare greutate. – Ce-ar fi dacă, într30 F. Nietzsche, Știința voioasă, Editura Humanitas,
o zi sau într-o noapte, un demon  s-ar strecura București, 2006, p. 209, citat în M. Heidegger, Despre
Patrick Modiano`s “zones neutres” in ”Fleurs de
ruine” and ”Dans la café de la jeunesse perdue, în The
Representation of the Relationship between Center
and Periphery in the Contemporary Novel, Cambridge
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018, p. 151.
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eterna reîntoarcere a aceluiași, Editura Humanitas,
București, 2014, p. 37.
31 M. Heidegger, Despre eterna reîntoarcere a
aceluiași, Editura Humanitas, București, 2014, p. 43.
32 Ibidem.
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abis sub greutatea gândului, sau „recunoașterea
demonului ca Dumnezeu”, care are ca rezultat
„a nu mai dori nimic decât adevărul gândului, a
deveni tu însuți o greutate și mai mare”.
Păstrând această viziune în minte și revenind
la scrierile lui Patrick Modiano, se poate cristaliza o schemă metatextuală a relației autoroperă în care romancierul își acceptă demonul,
transfigurat ca traumă și amintire formatoare,
ca Dumnezeu și, astfel, acceptă repetarea perpetuă a propriului trecut care se traduce în
cadrul scrierilor sale. Pe aceeași linie ideatică,
Walter Benjamin aduce în discuție un fragment
din pasajele finale ale cărții lui Louis-Auguste
Blanqui, L ‚Eternite par les astre: „Ceea ce
scriu în acest moment (...) am mai scris și
voi mai scrie pentru întreaga eternitate – la o
masă, cu un stilou, îmbrăcat cum sunt acum, în
circumstanțe ca acestea.”.
Amintind și de ideea de repetare pe care o
propune Eliade, autorul repetă, în momentul
creației, gestul demonului, ipostaziindu-se astfel ca Dumnezeu al personajelor sale; inducerea
„gândului satanic” în structura personajelor
devine posibilă întrucât, în „laboratorul” creator, este facilitată confruntarea protagonistului
cu acest concept, acesta fiind redus de scriitor,
în clipa conceperii, la statutul de Da-sein. Dacă
ar fi să fructificăm și ceea ce afirmă Gilles
Deleuze în interpretarea sa asupra gândului
Eternei Reîntoarceri, adică faptul că „nimic
pagina din ceea ce neagă Eterna Reîntoarcere nu se
94 poate reîntoarce”33, ci este menit uitării active,
care presupune că tot ceea ce nu trece testul
„celui mai greu gând”, după cum îl numește
Heidegger, „este uitat”, iar „ceea ce nu poate
trece [acest test] trebuie să fie uitat”34, ne
putem explica mai facil „disparițiile”  personajelor lui Modiano – acestea sunt menite disipării
și, deci, Uitării (ca formă de distrugere în cadrul
legii reîntoarcerii), acestea rămânând captive
33 G. Deleuze, Difference and Repetition, Athlone
Press, Londra, 1997, p. 299, citat în A. Cooke, Eternal
Return and the Problem of the Constitution of Identity,
în Journal of Nietzsche Studies, nr. 29, 2005, p. 29.
34  A. Cooke, Eternal Return and the Problem of the
Constitution of Identity, în Journal of Nietzsche Studies,
nr. 29, 2005, p.30
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într-o singură scriere, pentru a nu mai reveni în
alta. În acest sens, amintim următorul pasaj din
Flori de ruină:
Puțin câte puțin, omul ăsta se topea în zid. Sau
poate ploaia, tot căzând deasupră-i, îl ștergea
așa cum apa diluează o pictură care n-a avut
vreme să se fixeze. (...) Dispăruse în acel fel
subit pe care-l voi remarca mai târziu și la alte
persoane, ca tatăl meu, și care te lasă perplex
într-atât că nu-ți mai rămâne altceva decât să
cauți probe și indicii ca să te convingi pe tine
însuți că oamenii ăștia au existat aievea. 35
Pentru a clarifica și mai în adâncime această
idee, invocăm ceea afirmă Alexander Cooke
în comentariul său asupra Eternei Reîntoarceri
făcînd apel la filosofia lui Deleuze: „Orice ființă
care, ca ființă, operează pe baza legii identității
sau a generalității, nu se poate reîntoarce”36
(prin „lege a identității sau a generalității”
înțelegându-se legea naturii, care se opune legii
reîntoarcerii, corelate cu diferența). Punând
35 P. Modiano, Flori de ruină, Editura Art, București,
2015, p. 167.
36  A. Cooke, Eternal Return and the Problem of the
Constitution of Identity, în Journal of Nietzsche Studies,
nr. 29, 2005, p.31.

nr. 5-6 / mai - iunie 2019

eseu
problema mai simplu, personajul care nu își
recunoaște autorul ca Dumnezeu, ci ca demon
care îi impune o repetare-persecuție, pe care
va ajunge să o refuze, se află sub imperiul
legii naturii și este, așadar, damnat sub semnul
Uitării.
Singura figură care reușește să supraviețuiască
dispariției sale, dar și să fie inclusă în ciclicitatea corpusului textual al lui Patrick Modiano
este profilul patern, care revine obsesiv în
liniile scrierilor. Explicația pe care o regăsim
pentru aceasta în interiorul schemei Eternei
Reîntoarceri este ancorată și în noțiunea dobândirii realității, dezvoltată anterior pe baza
informațiilor aduse de Eliade. Dacă revenirea la
un timp mitic și imitarea gesturilor din illo tempore conferă palpabilitate prezentului, perpetua
revizitare a traumei trecutului (care transpare cu
mare claritate în romanele francezului) și, deci,
recunoașterea demonului ca Dumnezeu, pot
fi percepute ca o încercare a autorului de a se
convinge de concretul memoriei, de realitatea
figurilor trecutului. Așadar, entitatea paternă

acesta pierzându-și tatăl la vârsta de patru ani.
Dezvoltând conceptul și expunând influențele
pe care acest episod dureros l-a avut, cercetătorul contureză opinia că suferința „contribuie la
un sentiment de alienare și de înstrăinare față de
alți indivizi care, de obicei, obsedează persoana
traumatizată. Ruptă de structura obișnuită a
existenței-în-timp, trauma rămâne izolată față
de dialogul uman.”38 Așadar, „singurătatea
cea mai însingurată” teoretizată în discursul
filosofului capătă și o explicație psihoanalitică.
Totuși, dacă reorientăm analiza către proza lui
Modiano, un alt citat captează atenția, pasaj
care explică și în dimensiunea abordată de
Stolorow obsesia figurii paterne și a mitizării
unui trecut personal: „ Experiențele traumatice
devin imortalizate într-un prezent etern în care
individul rămâne pentru totdeauna captiv, sau
înspre care este condamnat să se reîntoarcă
perpetuu (...) În aria traumei, durata sau întinderea se prăbușește, trecutul devine prezent, iar
viitorul își pierde întreaga însemnătate în afară
de repetiția nesfârșită.”39
Mă uitam fix la biletul roz, de parcă ar fi fost
ultimul obiect care putea să depună mărturie
pentru mine și să mă asigure că exist (...) Am
sfârșit prin a ma întreba dacă eu am fost cu
adevărat copilul care venea acolo cu tatăl lui.
(Câinele-fantomă)40
S-ar putea insista și în zona ideii de creație
născută din haos, aducând în discuție un pasaj din
prefața primei părți din Așa grăit-a Zarathustra:
pagina
„Vă spun, trebuie să ai în tine încă haos, spre-a
da născare unei stele ce dansează. Vă spun, voi 95
încă-aveți în sinea voastră destul haos”41; ajuns
42
este extrasă din resorturile uitării și reiterată la într-o epocă a „ultimului om” , Modiano încă
nesfârșit pe un fundament traumatic, care, pen- 38  R. D.  Stolorow, Trauma and Human Existence:
tru Modiano, se concretizează în dispariția tată- Autobiographical, Psychoanalytic, and Philosophical
lui în perioada adolescenței („Iată-ne osândiți, Reﬂections, New York, 2007, p. 20 , citat în R. D.
Stolorow, Heidegger’s Nietzsche, the Doctrine of Eternal
orfani ce suntem, să urmărim o fantomă ca să-și Return, and the Phenomenology of Human Finitude, în
recunoască paternitatea”37).
Journal of Phenomenological Psychology, vol. 41, nr. 1,
Urmând aceeași idee a traumei cu funcție 2010, p. 111.
de catalizator al gândului Eternei Reîntoarceri, 39 Ibidem.
Robert D. Stolorow încearcă să explice 40  P. Modiano, Câinele-fantomă, Editura ART, București,
2015, p. 94.
cum Nietzsche ajunge la formularea acestei 41  F. Nietzsche, Așa grăit-a Zarathustra, ed. Rom.,
concepții, tot plecând de la un pilon al traumei, p.73, citat în M. Heidegger, Despre eterna reîntoarcere
37 P. Modiano, Bulevardele de centură, , Editura
Polirom, Iași, 2014, p. 131.
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a aceluiași, Editura Humanitas, București, 2014, p. 55.
42 Ibidem.
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mai păstrează în opera sa această componentă a haosului, în care, după cum pecizează și
Eliade, are loc o „coexistență a «trecutului» și
«prezentului»” – dacă ne ghidăm și după ideea
anterioară, structurile zguduite temporal în care
trăiește proza francezului emerg din acest haos
interior al traumei care bântuie, reîntorcându-se
în zona fluidității trecut-prezent.
Aflasem că tata era internat la Pitié-Salpêtrière.
Nu-l mai văzusem de la sfârșitul adolescenței
mele. Atunci m-am hotărât să îi fac o vizită
neașteptată. Îmi aduc aminte că am bântuit
ore întregi prin imensul spital în căutarea lui.
Intram în clădiri foarte vechi, în saloane comune cu paturi aliniate, întrebam infirmierele,
care îmi dădeau informații contradictorii. Am
sfârșit prin a mă îndoi de existența tatălui meu
în timp ce treceam și retreceam prin fața acelei
biserici maiestuoase și a corpurilor de clădire
ireale, intacte (...) Am străbătut curțile pavate
până seara. Mi-a fost imposibil să îmi găsesc
tatăl. Nu l-am mai revăzut niciodată. (Dora
Heidegger și Gilles Deleuze) sau al unor
Bruder)43

Concluzii
Adoptând atât o abordare intratextuală,
cât și una metatextuală, referențialitatea
conținută de cărțile lui Patrick Modiano la
Eterna Reîntoarcere se conturează tot mai
clar. Aplicarea adaptată a conceptelor și
pagina
structurilor din sfera acestei paradigme asu96 pra romanelor francezului poate conferi o
perspectivă exhaustivă asupra intersecțiilor
resimțite la nivelul spațialității, al personajelor sau al evenimentelor pe care scrierile
le presupun. Așadar, veșnica reiterare a
aceluiași roman, despre care vorbește chiar
autorul, poate fi explicată, după cum arată
demonstrația anterioară, prin intermediul
credințelor populațiilor arhaice cu referire
la Centru și la reîntoarcere, al filosofiei
Eternei Reîntoarceri propuse de Friedrich
Nietzsche (analizate și interpretate de Martin
43  P.Modiano, Dora Bruder, Editura RAO, București,
2006, pp. 14-15.
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elemente ce țin de aria psihanalizei legate
de traumă.
Așadar, în spatele unui stil care insuflă
ideea unei narațiuni line, lejere ce invocă
Parisul jumătății de secol XX, se configurează o întreagă plasă de noțiuni și procedee (fie ele introduse conștient sau nu)
care țin de o dimensiune ce iese din liniile
a ceea ce reprezintă în aparență textele lui
Modiano, ele devenind, în fapt, confruntări ale anteriorității, întrebări către trecut,
prezent sau mai degrabă către tenebrele
acestora, dovezi ale Eternei Reîntoarceri
care reușește să capteze și să impregneze
realitatea:
Am avut o senzație ciudată. Nu că timpul
a trecut, ci că un alt eu, un geamăn, umblă
prin împrejurimi, fără să fi îmbătrânit, și
continuă să trăiască în cele mai mărunte
detalii, până la sfârșitul veacurilor, ceea ce
am trăit eu într-un timp foarte scurt. (Iarba
nopților)44
44 Idem, Iarba nopților, Editura Polirom, Iași, 2015, p. 8
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Patrick Modiano în camera de lucru
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galaxii lirice
Din nou copacii goi
mă fac să tremur în lumina roşie a dupăamiezii
şi din nou păsările se aşează în cerc pe
ramurile mele
ca să-mi ofere echilibrul.
Cu ce reînnoită răbdare
se afirmă în mine contextul
ca să mă facă un decor.
acolo unde se potrivesc
copacii, păsările
propria mea inexistenţă.

Otravez los árboles desnudos

Luis LUNA
Venezuela

pagina
98

Luis Luna (Madrid, 1975) doctor
înfilologiehispanică, este poet şi
artist vizual.ProfesorlaEscuela de
Escritores, Madrid, colaborator şi la
alte instituţii academice ca profesor
de scriere creativă şi literatură
romanică. Coordonează colecţia de
poezie “Fragmentaria” a editurii
Amargord. Este membru în colegiul
de redacţie al revistei”Heterogénea”.
A publicat următoarele cărţi de poezie:
”Cuaderno del Guardabosque””Caietul pădurarului”, “Al Rihla (El
viaje)-”Călătoria”, “Territorio en
penumbra”- “Teritoriu în amurg”,
“Almendra”- ”Migdala”, în colaborare
cu Lourdes de Abajo, cu gravuri de Juan
Carlos Mestreşi un cuvânt înaintede
Antonio Gamoneda, ”Umbilical””Ombilical” ,“Intemperie”- ”Vreme
rea” şi “Language rooms”- .”Limbajul
încăperilor”.
Prezentare și traducere de Ion P. Iacob
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mehacentiritarfrente a la luzrojiza de la
tarde
y de nuevo los pájaros se posan en
misramas
paracedermesuequilibrio.
Con quéreiteraciónpaciente
seafirma en mí el entorno
hastahacermepaisaje
lugar en dondecaben
losárboles, los pájaros
mipropiainexistencia.

Arunci piatra
în mijlocul lacului
şi nu-i ajunge privirii mişcarea cercurilor.
Ceea ce contează este imaginea
care se naşte în memoria ta
răspunsul care vibrează
în vidul mâinilor tale.

Tiras la piedra
alcentro del estanque
y no alcanzatu vista a ver los círculos.
Lo queimportaes la imagen
quenace en tumemoria
larespuestaquevibra
en el huecovacíode tumano.
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galaxii lirice
Sub boltă aşteptarea
unei revelaţii. Spaţiul
în suspansul unei gravuri de epocă
în care nimeni nu înaintează

locul ei adevărat
cu elegantă precizie.
Discursul a tot ceea ce curge
este uitat şi se descompune
în albia râului.

Numai spicul înalt.
Orzul revărsat.O pasăre vagă.
Legământul apei.

Astfel mâna de ajutor. Vocea
care într-o zi a fost ca un imn

Bajo la bóveda la expectativa

sau un templu: freamătul sacrului.

de una revelación. El espacio
en suspenso de un antiguo aguafuerte
donde nadie progresa.
Sólo la espiga alta.
La cebada crecida. Un pájaro impreciso.
La promesa del agua.

Vârsta soarelui. Chipul
în care vântul forţează
sămânţa să restaureze

La edad del sol. La manera
en que el viento obliga
a la semilla o restituye
su lugar al objeto
con pulcra exactitud.
El discurso de todo lo que fluye
se olvida y se disgrega
en el lecho del río.
Así la mano amiga. La voz
que un día fuera como un himno
o un templo: rumor de lo sagrado.

Raum des Schweigens
(Camera tăcerii)
Închideţi poarta. Privirea

orbilor este înăuntru şi în afară.
Totul este geometrie pură şi atingere
fragilă. Siluete care împrumută
o formă întregului din aer .

Raum des Schweigens
(La habitación del silencio)
Cierra la puerta. La mirada
del ciego está adentro y afuera.
Todo es geometría y débil
tacto. Figuras que se prestan
una forma en el todo del aire.
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Aproximarea trecutului

Günter Grass
,,ÎN MERS DE RAC”

Mioara BAHNA
Laureatul Premiului Nobel pentru
Literatură, pe anul 1999 – motivația juriului
fiind că,  prin fabulele sale negre și jucăușe, în
același timp, portretizează fața uitată a istoriei
– Günter Grass (1927-2015), este unul dintre
cei mai mari scriitori de limbă germană – născut
la Danzig / Gdańsk, într-o familie mixtă, cu tată
german și mamă poloneză –, în a cărui creație
se regăsesc proza, poezia, teatrul. Militar sau
civil, înrolat la șaptesprezece ani în trupele de
elită naziste, apoi militant pentru pace, cioplitor
de monumente funerare, cântăreț, președinte
al Academiei de Arte din Berlin etc., scriitorul
este autorul mai multor cărți, între care: Die
pagina Blechtrommel (Toba de tinichea), Katz und
100 Maus (Pisica și șoarecele), Hundejahre (Ani
de câine), Aus dem Tagebuch einer Schnecke
(Din jurnalul unui melc), Der Butt (Calcanul),
Die Rättin (Șobolanul), Unkenrufe (Apel
către broasca râioasă), Ein weites Feld (Un
câmp larg), Mein Jahrhundert (Secolul
meu), Beim Häuten der Zwiebel (Decojind
ceapa), Die Box (Caseta), Die Vorzüge
der Windhühner (Avantajele găinilorgiruetă), Gleisdreieck, Ausgefragt (Întrebat),
Gesammelte Gedichte, Europas Schande,
Eintagsfliegen etc.
În ceea ce privește cartea În mers de
rac [Im Krebsgang, 2002] – Editura Polirom,
Iași, 2013, traducere din limba germană și
note de Maria-Magdalena Anghelescu –, deși,
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după diverse clasamente este considerată
nuvelă, densitatea informațiilor, numărul mare
de planuri, complexitatea structurii, numărul
incalculabil de personaje, destine etc. care se
intersectează, în cele cu puțin peste două sute
de pagini, o trimit, mai degrabă, în categoria
romanului.
Așa cum se anticipează prin titlu, acțiunea
se derulează în mers de rac, atenția naratorului
axându-se asupra mai multor nuclee epice unde
se adună, îndeosebi, evenimente petrecute în
Europa mijlocului de secol al XX-lea, mai exact
la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial,
în tulburarea care pusese stăpânire pe lume,
ducând la confuzia sensurilor, a principiilor,
a valorilor etc., în numele cărora decidenți de
la nivel cu influență planetară caută să traseze
contururile istoriei, fiecare în conformitate cu
propriile convingeri ori interese.
Mulțimea datelor (din culisele istoriei
ori a celor puse deliberat în paranteză, uneori,
în așteptarea unor vremuri prielnice, când să
poată fi scoase și etalate publicului doritor să
știe ce a fost, fie spre a încerca să nu repete
erorile trecutului, fie ca să valorifice potențialul
informativ acumulat, în alt scop), pe care le aduce
naratorul, a perspectivelor din care sunt privite,
eforturile de a fi echidistant față de materialul
epic strâns sporesc dificultatea lecturii, însă,
în același timp, constituie o provocare pentru
cititor, în primul rând pentru a discerne direcția
în care înclină mesajul cărții, care se construiește
în jurul vasului german „Wilhelm Gustloff”, a
cărui poveste este prezentată monografic, prin
referirea la construcția lui și la utilizările care
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i s-au dat în cei câțiva ani de viață pe care i-a
avut, de la navă de croazieră, navă-spital și până
la a deveni, în cele din urmă, unica speranță de
salvare pentru cei peste zece mii de refugiați
germani, porniți din Prusia Orientală spre Vest,
pentru a scăpa din calea armatei ruse, ale cărei
atrocități se pare că ar avea câteva nume, cu
toate că nu sunt prea mult cunoscute publicului
larg.  
O idee pe care o cuprinde, în subtext,
cartea lui G. Grass este legată de faptul că
morții, indiferent de ce parte a baricadei s-ar
fi aflat, trebuie să fie pomeniți. Prin urmare, în
2002, când apare romanul său, acesta face parte
dintr-o acțiune – poate concertată – de ieșire din
tăcere a lumii germane, în legătură cu morții ei,
fiindcă, începând cu acest an, apar mai multe
scrieri notabile pe tema amintită. Firește însă,
fiind vorba de o operă literară, în ce-l privește,
scriitorul pune laolaltă date ale realității și
multă ficțiune, păstrându-se, totuși, în limitele
verosimilului.
Firele narative ale cărții lui Günter
Grass   sunt extrem de consistente și se aleg
greu, fiindcă naratorul, așa cum menționează
de multe ori, strânge materialul care să
constituie baza unei scrieri pe care urmează
să o alcătuiască, spre neuitare, la insistența
mamei sale, supraviețuitoare a naufragiului, cea
care i-a dat viață chiar în momentul când nava
Gustloff, de pe care a fost salvată, a început
să se scufunde. În consecință, datele însumate
de narator sunt puse la un loc aparent fără a se
respecta un criteriu anume, iar cartea capătă și
profil de metaroman, fiind, totodată, povestire
în ramă, pentru că peste imaginea prezentului
în care trăiește naratorul, un jurnalist obscur,
trecut de prima tinerețe, se suprapun, până la
a-l trece în plan secund, faptele unui trecut
al cărui dramatism este copleșitor pentru cei
care-l cunosc și se zbat să-l aducă și în atenția
celorlalți.   
În ceea ce-l privește pe narator, încă de
la început, acesta își asumă responsabilitatea
scrierii cărții ca pe o corvoadă impusă de
propria mamă care, la fel ca evenimentele la
care se referă ori ca majoritatea personajelor
pe care le aduce în roman, nu se bucură de o
simpatie deosebită din partea lui, ba chiar este
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tratată cu ironie sau malițiozitate, fiindcă nici
ea însăși nu pare a fi prea atașată de propriul
fiu. Mai mult, acesta, legat indestructibil, prin
evenimentul propriei nașteri, de nava scufundată
de torpilorul rusesc, își pune întreaga existență
pe seama hazardului: eu trăiesc de fapt doar
din întâmplare și se consideră un negustor de
trecut, drept care, în bună măsură, de multe
ori, alege ca perspectiva asupra mamei să fie
acuzatoare.
Pentru cel care, destul de târziu și
pasager, își declină numele, edificarea în
privința responsabilității oricărui actant al cărui
nume este legat de tragedia din 30 ianuarie 1945
devine aproape miză existențială. De aceea,
în primele pagini, întocmește fișa biografică
a fiecăruia dintre cei trei pe care-i consideră
personaje principale în destinul navei: Wilhelm
Gustloff, cel care îi organizează pe naziștii din
Elveția și al cărui nume este dat, în semn de
omagiu, de Hitler, navei, David Frankfurter,
studentul evreu care l-a ucis pe primul, și
Alexander Marinesko, ofițerul jumătate român
și jumătate ucrainean, care scufundă vaporul.  
Simultan, sunt aduse în scenă și alte
personaje, ale căror destine sunt, la scară mai
mare sau mai mică, influențate de cei trei – încât
informațiile adunate de narator se constituie
într-un fel de punere în abis a unei părți de
istorie, ocultată multă vreme din varii motive,
de fapt, un soi de secret al lui Polichinelle,
păstrat la scară mondială –, dar, în primul
rând, mama celui care ia asupra lui sarcina de
a-și da obolul în scopul de a păstra imaginea pagina
reală a trecutului, beneficiind, mai ales, de
informații oferite din abundență de ființa cea 101
mai apropiată. În consecință, Tulla Pokriefke,
prin ce spune, prin cum spune și, îndeosebi,
prin felul cum este privită de fiu, apare ca o
ființă nu foarte evoluată, dar tenace când își
propune ceva, la fel cum, în adolescență scăpa
de sarcinile nedorite pe care le căpăta fără să
știe de la cine, ca și în cazul venirii pe lume
a viitorului jurnalist – fiindcă legăturile ei cu
bărbații erau nenumărate –, sărind, de pildă,
din tramvai. Tot așa, mai târziu, insistența ei
este una dintre cauzele majore care îl determină
pe narator să scrie despre ce s-a petrecut în
ianuarie 1945 și despre consecințele acelei zile.
Trecând de la nazism la a-l adula pe
Stalin, femeia care-și etalează, datorită scrisului
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celui căruia i-a dat viață într-un moment
cumplit, trăsături deloc lăudabile (receptate
ca atare de fiul ei), are un merit sau, măcar, o
intuiție care-i trădează nu neapărat justa măsură
a lucrurilor, dar, măcar,   tendința inconștientă
spre un echilibru necesar, tradusă în eforturile
pe care le face spre neuitarea a ceea ce a fost cu
precădere atroce.
Și dacă fiul și-l trimite să trăiască și să
studieze în Republica Federală, unde îl dă în
grija unei vechi prietene, iar pe el îl sfătuiește
să i se adreseze unuia dintre prezumtivii lui
pagina tați – care nu crâcnește când i se cere ajutorul
și nici nu cere explicații, ci, pur și simplu, se
102 supune! – spre a-l susține financiar pe timpul
studiilor, perseverența în afirmarea, chiar și în
mod indirect, a idealurilor ei nu o părăsește nici
mai târziu și, devenind bunică, își înzestrează
nepotul cu un calculator performant și îi
facilitează, așa, apropierea de extrema dreaptă,
accesul la informații despre nazism, ba chiar și
construirea propriului site, spre a intra, în felul
acesta, în legătură cu inși cu vederi extremiste,
dar, cu deosebire, cu un alt tânăr, împreună cu
care creează un joc, luându-și pseudonime care
îi leagă de „eroii” de demult, nepotul Tullei
fiind Wilhelm (în amintirea lui Gustloff), iar
interlocutorul lui virtual, David (prenumele
studentului evreu Frankfurter, cel ce l-a ucis, în
1936, pe şeful sucursalei elveţiene a partidului
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nazist). „Jocul” celor doi devine tragic atunci
când, hotărând să se întâlnească în realitate, de
ziua lui Hitler, Wilhelm îl ucide pe David și
se predă la poliție, gest cu multiple conotații,
revanșă pentru moartea lui Gustloff, de altădată,
semn, departe de a-l eradica, al continuării, prin
urmași, a răului sau, pur și simplu, reiterare a
gidianului act gratuit.
Referitor la narator, ca ziarist, dar
și ca personalitate, acesta apare ca un ins
versatil, capabil să treacă de la o extremă la
alta – scriind ba articole împotriva regimului
comunist, din Germania Democrată, în special,
ba altele pașnice, de pildă, despre cultivarea
biodinamică a legumelor și pagubele aduse
mediului în pădurea germană – și, deși întârzie
să-i facă pe plac mamei prin scrierea unei
cărți în care să valorifice amintirile ei și ale
celor pe care îi cunoaște, care au avut legătură
cu naufragiul catastrofal al lui Gustloff, se
informează pe apucate de pe internet, din arhive,
căutând să rămână neimplicat sentimental în
ceea ce notează, o consecință fiind păstrarea
acelorași convingeri, preponderent negative,
față de propria cea care i-a dat viață, până la
final, atitudine alimentată de acțiunile acesteia
prin care i-a facilitat nepotului ei și, deci, fiului
celui care povestește, alunecarea pe un drum
revanșard, câtă vreme pentru ea prezentul există
doar pentru a da seamă de trecut.  
O concluzie în legătură cu acest roman ar
fi că, lăsând la o pate contestarea de către diverse
voci – din pricina ideologiilor pe care pare, în
funcție de unghiul din care sunt privite, că le-ar
susține ori, măcar, favoriza –, fără să exceleze
la nivel artistic, cartea lui Günter Grass, aduce
în fața cititorilor o lume-palimpsest, refăcută,
ca un puzzle, din sursele pe care le poate accesa
naratorul– internet, arhive, mărturii inepuizabile
ale mamei sau ale altor supraviețuitori ai celei
mai mari catastrofe navale a tuturor timpurilor
–, constituindu-se într-o încercare de însumare a
unor fragmente de imagini reflectate în oglinzi
paralele, evenimente a căror păstrare în memoria
generațiilor următoare are ca miză principală
înțelegerea conjuncturii internaționale care a
făcut ca secolul al XX-lea să suporte două
războaie mondiale, fără ca vreo parte beligerantă
să se poată mândri că a acționat așa, încât să se
poată considera ca fiind exclusiv promotoarea
corectitudini, susținătoarea unui adevăr istoric
absolut.    
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atunci cînd retrăgîndu-se spre piscuri
urcă adormind norii
cerneala e deja uscată.

NORUL INTERIOR POATE FI
CONDUS
atunci cînd i se dă ploaia sau vîntul
iar căutătorii de comori îşi renegă
dorinţa de a scormoni pămîntul.

Jean PORTANTE
Franța
POARTA S-AR FI DESCHIS
ÎNTR-O VARĂ
dacă de această parte a apei nesfîrşite
nu s-ar fi ascuţit
în fiinţa lucrurilor
o lumină prea nevolnică.
degeaba spunem că august
nu e o lună paternă
cînd din rîuri nu rămîne decît dorinţa
ţintuirii chiar animalul pămînturilor sigure
nu se mai aventurează în cătarea
vînătorului primordial.

DIN MUNTE LUĂM
bucăţi nu pe cele din faţă
care se cuceresc cu armele orizontului
şi ale stelelor, ci muntele dinlăuntru
vînos ca un trup în floarea vîrstei,
cu ajutorul ciocanelor-pickhammer
şi al lopeţilor sacrificiale.
muntele căruia nici un vînt nu ştie
să-i spună povestea căci
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se poate ca obosit de atîta
tăcere învoalată să spună lucrurilor
şi cuvintelor îngropate
să rămînă pentru o vreme în gura
cometelor de noapte
aşteptînd să coboare cea a zilei în care
prinsă într-o furtună de nisip
fară ca totul să se poată repeta
pulberea originii se înalţă şi desprinde
una cîte una literele alfabetului
ţintuite la intrarea gurii tale.

SE SPUNE CĂ SUNT DE
CĂRBUNE
literele începutului
că ele înnegresc răsuflarea pentru a face
din ea
homarul înlăuntrului.

DAR DIN ACEŞTI OCHI CARE
CA DOSUL
lingurilor repun elementele la locul lor
ţîşneşte şi ceea ce lipseşte deja
un strigăt îndepărtat purtînd pe umărul
său cavalerul
unei bătrîne cenuşi.
jumătate naştere jumătate dorinţă de a
tăia în două
ceea ce se naşte sau de a desface din
verigile lanţului
pe cea care coboară în puţ sau mai jos.
nu trebuie astăzi să scormonim
gravitatea sau dorinţa de-a rămîne în
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picioare
în apele fundamentale
mai puţin petrol plutind între foc
şi cărbune
decît noduri care se duc şi vin
învechite uneori dar prinse în ceea ce
începe.

GRĂDINA DIMINEŢII PE CARE
O ÎNŢEPĂM
ca pe o insectă pe un fond alb
tocmai ca să nu se piardă în ea
lumina face din fiecare lucru
atins o ceaşcă de cafea neagră
sau o amintire.
această mînă care cîndva amesteca
seminţele
nu mai are alt nume decît gestul larg
al alchimistului cînd înveşmîntat în
comete
sau în stele căzătoare el ordonă
fiecărei cute ce se instalează în întuneric
să-şi lase deoparte vechea ură
sau să o verse ca pe o picătură
de ocean pe placa încinsă
a plitei iniţiatice.

ÎN OGLINDA GĂURITĂ DE
pagina METEORIŢI
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ghicesc ritualul apei clocotinde
la suprafaţa căreia uleiul de măsline
îşi încrustează ochii.
sunt insule care urcă încetişor la suprafaţă
pentru a vedea ce rămîne din real
şi din ambuscade.
departe de asta sunt pulverizate imaginile
sub căpiţele matinale.
departe de asta se plămădesc
umbrele
pentru a face din ele priviri.

REVISTA FEED BACK

CHIAR DEASUPRA PÎNZEI
FREATICE
acolo unde praful nu are chip
rătăceşte o caravană de furnici
fugind de un foc stins pentru
totdeauna.
trupurile lor sunt aceste
pulberi
care atunci cînd ochii se
închid
rămîn prinse în retină.
grăunţele zilei
intră în întuneric.
trebuie să închidem ochii pentru a
vedea
caravana ieşind din lumină
şi pătrunzînd în cîmpul vizual
al muririi.

PE PAMÂNT ZACE UMBRA
UNUI SOARE
s-ar zice că acei care trec nu ştiu că
pentru a o înconjura nu mai e suficient să
orientezi
după razele stinse.
s-ar zice că un porumbel compătimitor a
desenat
cu găinaţ alb un cerc în jurul ei.
îl vezi plutind la semi-înălţime
ca un elicopter stîngaci
ţinînd în roata sa dreaptă
pensula sacrificială în vreme ce cu stînga
îndepărtează întunericul.
s-ar zice că e un fabricant de
dimineţi fericite
dacă nu coborau de-a lungul frînghiei
lansate în neantul regretelor
şi remuşcărilor sale.
Traducere de Valeriu STANCU
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Fiecare vorbă rostită
la întîmplare
reduce și mai mult modicitatea
efemerului
Fiecare piatră dislocată
dezechilibrează
o vreme
unitatea
cosmică
*
Oglinda lacului
își limpezește perfecțiunea
în leagănul luminii

Yves Broussard
Franța
La zece mii de metri
huruitul reactoarelor
ritmează bătăile inimii
mult mai aproape
poate
ciocîrlia zgomotoasă
cîntecul îndepărtat
al unui cocoș
amplificat de vînt
*
Puritatea apariției
unui roi de albine
la intrarea grădinii
Spațiul încătușat de riduri
se destramă dintr-o dată
și se deschide
deasupra lanurilor de lucernă
viu colorate
*
Trece existența
cu spatele întors
spre noapte
și spre absolut
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*
Pe sub crengile scorțoase
reptila pare încolăcită
în caverna timpului
*
La ivirea zorilor
frunza
lipită de geam
desfide orice apropiere
Chircit
fructul se umflă
și păstrează intact
freamătul
dorinței
*
Salut necunoscutul
care trece
și poartă probabil
atîtea rugăminți
și care fluieră
ca în vis
*
E tîrziu
pe pămînt
Zgomote familiare
în depărtare
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*
Aceste miresme
în irosirea
zilei
binecuvîntă efemerul
*
Iertare
păsării
călătoare
că i se tulbură astfel
amețitoarea
înălțare
*
Se-avîntă necuprinsulâ
în amintirile noastre
unde se manifestă
un dumnezeu
șovăielnic
*
Cerul albastru
printre ramurile
desfrunzite
ale copacului batrîn
ce glăsuie niciundele
fără de nume
*
Cîteva frunze
rămase prin nu se știe
ce miracol
pagina dovedesc
106 această dorință de veșnicie
dragă filosofului

*
Semne de mînăîn strălucirea subțire
a suferințelor
Hărțuită de suflu
flacăra ezită
între suflet și suflet
*
Să fie oare umbra norului
cea care apasă astfel mersul
insectei
- insectă ce se stinge,
se spune, cînd se coc strugurii sau întrezărirea unei
noi taine
încuibate în iarba pitică
a potecii?
*
Vestigiu împodobit
care se opune
perseverenței
eroziunii
bătrînul copac
impresionează
Degradarea
e problema
celor vii

*
Procedînd tăcerea
briza
șoivăind aici
în tremurul
frunzelor
*
Cînd trebuie să strigi
amintește-ți
puritatea cuvintelor
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promo libris
inedită privind cunoaşterea şi asumarea acestei
treceri. Entităţile universului trec prin diferite

Vasile BURLUI
Galacticele
Editura Cartea Românească
Educațional, 2019
Am putea spune că Vasile Burlui construieşte cu acest volum de antologie lirică,
GALACTICE, un tipar al devenirii fiinţei cosmogonice. Prin poezia sa, poetul nu face altceva
decât să accentueze ideea că fiecare entitate, fie
că vorbim de cele umane, cele biologice sau cele
astrale, este în fond parte vie şi în plină dezvoltare creaţionistă a spaţiului galactic.
Acest lucru nu face decât să reconfirme faptul
că nu suntem altceva decât par12 Nr. 4 solstiţiul
de vară 2019 ticule vii ale lui Dumnezeu. Iar
acest sentiment grandios pe care îl are poetul
este redat în special prin discursul lirico liturgic,
în care poetul reactualizează, ori de câte ori are
ocazia, nevoia de dialog şi raportarea la sacru.
Fără a pune accent pe construcţia unui univers
al neantului de fiecare clipă şi fără a evidenţia
un univers al disperărilor şi al căderilor în eter,
fară a încorda relaţia dintre eu şi lume şi fără a
apela la un descriptivism fantasmagoric, poetul
Vasile Burlui, în aceast volum antologic pune
în vedere, uneori parcă printr-o viziune uşor
barocă, starea de angoasă a fiinţei temporale.
În fond, toată opera poetului gravitează
în jurul temei privind trecerea prin marele timp,
dar peste toate, descoperim aici o metafizică
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etape în evoluţia lor galactică, toate cunoscând
în cele din urmă devenirea cea mai potrivită şi
coerentă în geometria acestui mare univers.
Vasile Burlui apare cu acestă antologie
ca poet al neliniştii şi al haosului de lumină,
ca un poet galactic. Universul său original ne
cucereşte prin discurs şi sensibilitate livrescă.
Neîndoielnic, pentru poezia română contemporană avem a face cu una dintre cele mai tulburătoare cărţi de poezie, în care sintaxa bine
tensionată dă în vileag, pe de o parte, un apostol
al poeziei de bun gust, iar pe de altă parte un
profet al noilor tipuri de galaxii.
Paul GORBAN
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Grigore VIERU
Trandafirul Singurătății / La
rosa della Solitudine
Editura Princeps Multimedia,
2019
Grigore Vieru este unul dintre marii și
adevărații poeți de limbă română. Toată lirica
sa este construită cu fiorul adevărului și cu o
captivantă sensibilitate etnică, învăluită într-o
muzică originală, inconfundabilă.
Demonstrând în cărțile sale de debut
că este un excelent poet al copilăriei, al jocului
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are recrează lumea, al paradisului recuperat de
cel vârstnic prin candoare și fast imaginativ,
Grigore Vieru a devenit repede, mai ales din
1968 când publică Numele tău, poetul simbol al
Basarabiei, care a revigorat poezia tradițională.
Pe lîngă excepționalele poeme despre mamă,
limbă, patrie, libertate, la memoria colectivă a
contribuit asumarea rolul de tribun, de povățuitor
al neamului, de învățător într-un moment
fierbinte al istoriei, de desprindere a Basarabiei
(România de est, cum ne place să spunem) de
bolșevismul sovietic. Grigore Vieru a reușit să
devină un simbol al acestor lupte și, pînă la
urmă, prin prestanța de model național pe care a
oferit-o, un mit plutitor. Apropierea de universul
copilăriei a fost ca un dar dumnezeiesc pentru
poet. Cineva spunea că dacă s-ar fi instituit un
Premiu Nobel pentru literatura pentru copii,
Grigore Vieru, l-ar fi obținut cel dintâi.
Pentru orice mare poet, realizarea
traducerilor din operă întru cunoașterea și
așezarea poetului între valorile literaturii e
deosebit de importantă. Considerăm că Grigore
Vieru are în acest sens o posteritate rodnică.
La traducerile din timpul vieții s-au adăugat în
cei zece ani de când poetul a plecat la poporul
stelelor, mai ales prin Festivalul Internațional de
pagina Poezie ,,Grigore Vieru”- zece ediții, traducerile
108 de poeme în germană, letonă, franceză, bulgară,
engleză.
Cu multă bucurie am primit la redacția
editurii noastre traducerea domnului Francesco
Altieri, care s-a aplecat asupra textelor cu o
dăruire care nu poate veni decât dintr-o iubire a
poeziei adevărate.
Această primă antologie în veșmântul limbii
italiene cuprinde atât poeme de strigăt existențial
despre mamă și limbă, cât și poeme pentru copii.
Nu ne rămâne decât să mulțumim traducătorului
Francesco Altieri pentru acest deosebit buchet
de poeme cu titlul La rosa della Solitudine!
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George LIXANDRU
Peregrinul dintre două lumi
Editura Princeps Multimedia,
2018
După publicarea a zece cărți de poeme,
poetul de originală expresie George Lixandru se
înfățișează cititorului cu un roman spectaculos, de
mare complexitate ideatică, intitulat Peregrinul
dintre două lumi. Cititorul de bună credință
își va da seama că aparența de roman rural a
acestei construcții narative este înșelătoare. Deși
acțiunea se petrece în principal în comunitatea
rurală din Blejoi și împrejurimi, personajul
povestitor (avem de-a face cu o scriere la
persoana întâi) face dese incursiuni într-o lume
paralelă, lumea tărâmului subteran, o lume
artificială, cibernetizată, robotizată, condusă
de ,,calculatorul central”, în care sentimentele
nu au loc, devenind astfel peregrinul navetist
între două lumi. Pe de altă parte, există o lume
a amintirii și o alta a unui prezent destul de
inconfortabil.
Asemenea lui Marquez din Un veac de
singurătate, George Lixandru face să răsară în
pagini o lume. Ciudată. Originală. El deține ca
nimeni altul arta portretului, prin care crează
pergnante tipologii, deține povestea care
servește magistral imaginarul artistic, precum
și arta dialogului care dinamizează firesc
textul romanului. Remarcăm astfel personaje
femninine magnetice, excelent realizate, precum
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Fița (dispărută din lumea terestră, întrupată
apoi în lumea subterană - ,,pământeană
supraterestră”, iubita naratorului), Doamna Ly,
Chimista, Doamna Dy sau bunica Tinica, precum
și personaje masculine precum Alu`Lăptaru,
Atom, Moleculă, Nea Luță, Forfotă, Tuliu.
Apreciind
dimensiunea
morală
a romanului, solemnitatea autoritară a unei
conștiințe a istoriei nefalsificate, prezența
scenelor poetice care înnobilează narativitatea
(mai ales în cele din amintirea copilăriei și
adolescenței - prilej de accentuate melancolii),
glisările narative postmoderne, spunem fără
teama de a greși că în Peregrinul dintre două
lumi  George Lixandru realizează una din marile
construcții romanești de azi.
Daniel CORBU

apărută la pestigioasa editoră spaniolă ,,Amarzor”.
         Ion P. Iacob este un poet pentru care
lirica este gnoseologie, metafizică, viziune.
Neobosit căutător al magicului spiritum verbi,
fluturând   în permanenţă spada spiritului rafinat
deasupra poemelor, poetul este un acribios și
un parcimonios cu tot ceea ce scrie.  
         După Ion P. Iacob, Poetul e cel blestemat
să afle miracolul fiinţei: „asemenea unui tren/
cu trasee şi orare prestabilite/ Miracolul/ pe
care-l aşteptam/ m-a găsit”. El este sclavul şi
împăratul din Ocna de sare: «cu dinţii de lapte/
ai scurtei mele biografii/ mursecam simbolic/
tărâmul blândeţii// pe câmpia devorată cu dinţi
de hârtie/ într-un timp fără spaţiu/ într-un spaţiu
fără anotimp// Lao Tze/ contempla pentru mine/
cadavrul unui cuvânt:// „până la nirvana/ e cale
lungă şi primejdioasă/ mai de preţ e lumina lunii/ în ocna de sare”// într-un timp în care/ am
părăsit/ teritoriile prolixe/ pe calul mort/ al
formelor fixe.»  Dar poetul îşi urmează destinul,
fiind cel care rătăceşte „din off din stal din underground”, „orb în lucrările haosului”, „spre
ne-nţelesul tuturor”, prin curentul turbionar al

Ion P. IACOB
Cryogenesis
Editura eLiteratura, 2019
Noua carte a poetului Ion P. Iacob, CRYOGENESIS, apărută de curând la prestigioasa

lumii de azi: „marele poet/ care ardea mocnit/ în pagina
mine/ era bogat// râuri livezi albine/ marele poet
/ era sărac/ ură deznădejde ruine/ marele poet/
oare a existat?”
Poet purtând pecetea rară a blestemului, asemenea unui budist însingurat în terifiante judecăţi fiinţiale, cu o atât de bine dozată

alternanţă de abstract/ concret, cinic şi agonic,
editură ,,eLiteratura”, vine după publicarea practicând deseori un umor amar, bacovian, exa trei cărți de poezie: Spitalul Filantropia, presionist cu aplomb, Ion P. Iacob oferă și de
apărută în 1994 la Editura „Panteon”, Curentul turbionar (Ed. Princeps Multimedia, 2013)
și Patria ireală (Ed. Călăuza, 2016), la care se
adaugă o antologie de poeme în limba spaniolă,
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această data, prin  CRYOGENESIS o cuceritoare carte de poeme.
Rozina VAUM
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care caută ,,o treaptă relativă spre infinitul
impalpabil”, ,,sîmburele adevărului/ este mai
amar/ decît cireșele din grădina copilăriei”,
gloria e ,,uitată pe treptele templului”, iar
vremea stă ,,atârnată în sulițe străvechi”.
      Multe din poemele cărții pe care-o avem
în față, Jumătate umbră, jumătate cuvînt, sunt
autodefiniri ale artistului. Spune poeta: ,,Sunt
freamătul acestei clipe”, ,,sunt născătoarea
acestui scîncet”. Sau: ,,Eu sunt amintirea
din cel mai sfânt blestem”. Și: ,,în fiecare

Valentina BECART
Jumătate umbră, jumătate cuvânt
Editura Princeps Multimedia,
2018
O poetă de înaltă sensibilitate și
profundă vibrație este Valentina Becart,
trăitoare în Pașcani, orașul unde se năștea
cândva unul dintre marii voievozi ai literaturii,
Mihail Sadoveanu. Ceea ce impresionează
în poemele sale, de la debut (volumul Fata
sihastră, 2005) pînă astăzi, este extazul
neoromantic în fața lucrurilor lumii, în fața
sentimentelor ființiale, a devenirii, dar și
pagina a nevăzutelor fire, care duc mereu spre un
110 diafan ceva-altceva. Pentru că spre deosebire
de rostogolitorii de cuvinte, descriptori
modești ai cotidianului, Valentina Becart
reușește deseori să transceadă în metafizic,
adică la rădăcina poeziei. Temele sunt cele
mari: Naștere, Iubire, Singurătate, Moarte.
Poeta seamănă cu acei temerari căutători de
aur a căror răbdare nu se dezminte. Ea știe că
adevărul ființei este un processus infinitum
care scoate ființa din starea de disimulare
și explodează în lumină, lumina proprie,
firesc divinatorie. Ea spune: ,,Câtă șovăială în
această silabisire/ și câtă teamă!” Pentru poeta
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zbatere de pleoapă/ e-o blândă renunțare”. În
poezia Valentinei Becart ,,plouă cu descîntec”,
,,iarba se-nclină tăcerii”, ,,orizonturile-și pun
cămașă-nflorată”, iar blestemele seamănă cu
,,o dimineață spartă-n bucăți”.
      Cititorul avizat va remarca fina țesătură
a poemului, chiar și atunci cînd tema e una
a revoltei față de realul agresiv sau fortuna
labilis, unde-și face prezența timpul devastator
al ființei. Iată câteva exemplificări în acest
sens: ,,Oprește destrămarea/ și lasă-mă să-mi
ascult înserările,/ cu chemările lor languroase,/
în locuri în care se vinde pământul/ și cerul/
la un preț de ocară.”(Oprește destrămarea);
,,Nu mai poate exista un alt început/ să urlăm
ca lupii/ și-apoi să ne-ascundem/ în scorburi,/
departe, în trecut.” (Și-alergau, alergau);
,,Cum să poți locui într-o Singurătate din care/
sunt izgoniți/ zeii și legendele?”
      Într-o lume a simulacrului generalizat, a
pierderii identității, a unui canibalism ce-ți
populează agresiv preajma, Valentina Becart
își construiește, poem cu poem, o lume
paralelă, un fel de Eden personal al visării,
iubirii, al fiorului divinatoriu.
Daniel CORBU
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William
Shakespeare
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Sonete

în versiunea lui Miron Kiropol
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Sonete
în versiunea lui Miron Kiropol

...Atunci, eu, om obișnuit cu vizitarea locurilor trăind
din cutremurare, m-am lăsat dus în vedenie lespedea
mormântului din biserica din Stradford și îndelung am
pipăit piatra, mângâios ori încercând să-mi înfig unghiile
în ea ca într-o carne ce-mi cerea aceasta și devenea
fără veste comună mie și celui îngropat. Pe când citeam
epitaful: (Prietene-n iubirea lui Iisus,/ Nu scormoni praful
aici depus./ Fii binecuvântat de-l cruți atunci când treci,/
De-l tulburi, blestemat să fii în veci.), am văzut lespedea
mișcându-se, dată la o parte de chiar mâinile mele, ajutate
de alte mâini, acelea când arătându-se, când dispărând.
Din groapa deschisă mi s-a vorbit. Iată, iubite cititorule,
îți pun la ureche întocmai cuvintele auzite de mine în
noaptea aceea în visul cutreierat de trezire, pentru că ,,nu
e bine să fie omul singur” în nici una din cunoașterile
sale. (M.K.)
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I

De la făpturi frumoase dorim prunc,
Aşa nicicând nu-i trandafirul moarte,
Dar cel mai copt când viaţa îşi desparte,
Fraged urmaş i-o poartă îndelung.
Tu însă dat în ochii-ţi vii doar ţie
Hrăneşti văpaia ta arzând cu tine,
Astfel belşugul foamete devine,
Sinelui drag tu însuţi duşmănie.
Tu lumii azi o proaspătă podoabă,
Singurul crainic slavei primăvară,
Fraged avar, îţi faci ruina roabă,
Dai mugurele îngropat să-apară.
Milă fii lumii, altfel vii mâncând
Al lumii bun prin tine şi mormânt.

II
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Când patruzeci de ierni vor da asalt
Frunţii brăzdându-ţi lan frumos de taină,
A tinereţii azi cântată haină
Va fi în zdrenţe, nu la preţ înalt;
De-or întreba: comoara-ţi unde zace
Din frumuseţea ta doar voluptate?
De-ai arăta orbitele surpate
Te-ar înghiţi ruşine fără pace.
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Adânc elogiu i-ai da frumuseţii,
Putând să spui: "Copilu-mi frumos, iată,
Va fi în locul meu la vârstă plată",
Vădind că-ţi e moştenitorul vieţii.
Aşa ţi-ai vedea nou bătrânul sânge,
Fierbinte, deşi rece-n el te strânge.

III
Chipului spune-i, ce-l vezi în oglindă,
Că vremea a venit alt chip să-i dai;
Acum de nu-l prefaci în proaspăt rai,
O mamă laşi, la fel lumea lovindă.
Căci unde e frumoasa de fecioară
Ce-ar zice nu la grija brazdei tale?
Sau cine-i prostul un mormânt să ceară
Pentru urmaşi, iubirii lui pe cale?
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Oglindă mamei tale eşti, prin tine
Iubirea-n primăvară şi-o întoarnă;
La fel cu vârsta, prin a ei lucarnă
Vei vedea timp în aur ce-ţi revine.
Dar de trăieşti nicicând rememorare,
Mori singur şi imaginea îţi moare.
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IV
Rod sterp iubirii, doar ţie trecută
Iei moştenirea frumuseţii? Darul
Natura nu-l dă, ci îl împrumută,
Celor ce-s liberi împrumută harul.
De ce zaraf stângaci laşi o favoare
Ce pentru dăruire-i acordată?
Cum abuzezi fără trăirea-i mare
De-o sumă-a sumelor în tine toată?
Cu tine singur viaţa ta se schimbă,
Astfel te-nşeli prin propriul tu cu tine.
Când te-o chema natura-n moarta limbă
Ce socoteală-a vieţii vei susţine?
Nefolosită frumuseţe-n groapă,
Ce folosită,-n fiu putea să-nceapă.

V
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Ceasuri, ce-n dulce lucru îşi creară
Pentru privire sacră viziune,
I-or deveni tirani, ei chiar minune,
Prisosul tău frumos va fi de ceară.
Timpul neodihnit vara o poartă
Până în iarnă unde o răpune:
Gerul înhaţă seva, frunza-i moartă,
Zăpezi pe frumuseţe, goliciune.
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De n-ar rămâne-a verii distilare,
Un prizonier lichid între pereţii
De sticlă, ea-ar pieri, şi frumuseţii
S-ar pierde amintirea-n fiecare.
Dar floarea distilată, deşi-n iarnă,
Doar forma-şi pierde ce-n parfum răstoarnă.

VI
Uscatei mâini a iernii nu-i da roadă
Vara ta când nedistilat eşti încă:
Cu frumuseţea, parfumează-adâncă
Fiolă, ca în moarte să nu cadă.
Nu e oprită-aşa cămătărie
Şi-l fericeşti pe cel plătind dobândă,
Un alt tu însuţi fericire fie,
Prin tine zece tu, viaţă născândă.
De zece ori vei fi în fericire,
Zece făpturi din tine vieţii date:
Neputincioasă moartea către fire
Va fi căci vei trăi-n posteritate.
Cum, obstinat frumos, morţii te laşi
Făcând din viermi singurii tăi urmaşi?
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VII

Din orient lumina-ndurătoare
Când suie în văpăi, în ochiul tot
Privirile în laudă nu pot
Să nu-i cânte sacra înfăţişare.
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Când urcă pe înaltele coline
Pare ajunsă-n miez vârsta-n putere;
Cel muritor ce adorare cere
Mersu-i de aur veşnic i-l aţine.
Dar când din culme-n caru-i obosit
Se surpă, vai, din zi ca vârsta slabă,
Ochii ce o slăveau se-ntorc în grabă
Spre altă cale ce-n ei şi-au găsit.
La fel amiaza ta murind cu tine
Muri-vei neprivit când fiu nu-ţi vine.
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VIII
Muzică de-auzit, trist muzică ascultă?
Nu-i între blânzi război, doar ce nu piere.
Atunci de ce primeşti fără plăcere,
Urâtului de ce-i dai viaţă multă?
Cînd sunetele acordate bine
În măritiş rănesc a ta ureche,
Dojană-i armonia lor spre tine,
Căci nu urmezi a sonului pereche.
Vezi, orice strună-i soţ la altă strună
Şi-n mutuală ordine răsună,
Unind domn şi copil, iubită mamă,
Toate ca unul îţi spun încântate
Fără cuvinte, glasuri ce-s de-o seamă:
"Nu dovedeşti nimic singurătate."
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IX
Văduvei nu-i doreşti ochii în lacrimi,
De-aceea pieri în viaţă solitară?
Fără urmaşi de-ar fi ca ea să moară,
Lumea te-ar plânge-n doliu şi în patimi.
Ea văduvă ţi-ar geme înainte,
Că n-ai lăsat un chip al tău în urmă,
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Când văduvelor plângerea le-o curmă
pagina

Copiii lor la soţi dând viaţă-n minte.
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Ce risipeşte cel lumii risipă
Locul şi-l schimbă, lumea bucurând;
Prodiga frumuseţe trece clipă,
O nimiceşti de-o ţii ca sub pământ.
Nu dragostea în sân acel o ţine
Ce astfel de omor comite-n sine.
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X

Ruşine ţi-e că porţi iubire, neagă,
Tu ţie însuţi neprevăzător!
Mulţi te iubesc, e vrerea ta întreagă,
Nimănui tu, e clar, nu-i vădeşti dor.
Tu, posedat de ucigaşă ură
Eşti împotrivă-ţi fără ascunziş,
Ruină la celest acoperiş,
Când să-l repari ţi-ar fi scumpă măsură.
Schimbă-te-n gând să-mi schimb acea gândire,
Ura şi nu iubirea stă-n palat?
Fii ca făptura ta ce e un Sire,
Sau ţie cel puţin inimii dat.
De dragul meu din tine-n altul treci,
Cu frumuseţea ta în tine-n veci.
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