
Orice ardelean adevărat are o vagă senzaţie de disconfort, ori
de câte ori trece munţii spre Bucureşti. De la îndelunga scrisoare
plină de jelanii, adresată regelui Carol al II lea de către Iuliu
Maniu, şi până la extrema ridiculizare a premierului Emil Boc,
liderii ardeleni au trecut prin astringente experienţe cu regăţenii,
cu „miticii” dâmboviţeni, mult mai şmecheri şi mai abili decât
buimacii transilvani rătăciţi pe cheiurile Dâmboviţei (dar are oare
Dâmboviţa, cheiuri?). După peste nouă decenii de la Unire,
ardelenii mai au un sentiment de inadecvare la realităţile „neaoş”
româneşti. Cei care totuşi au reuşit să-şi facă un nume în Regat
sunt aceia ce au avut puterea şi mai ales capacitatea de lichefiere
comportamentală şi morală, de adaptare la normele vieţii
trepidante din capitala României. Peste provincialele frustrări,
ardelenii păstrează un soi de circumspecţie faţă de tot ceea ce se
întâmplă la sud de Transilvania.

Nici nu merită să facem un excurs istoric contrafactual ca să
ne imaginăm ce ar fi fost lumea ardeleană dacă la 1918, în mod
absolut ciudat, Puterile Centrale nu ar fi depus armele.
Orice tendinţă de autonomie sau chiar de separare a acestei
provincii istorice a stat mereu sub spectrul pernicios al unei
„ameninţări maghiare” ce a redus la tăcere vocile românilor
ardeleni care credeau că o separare faţă de România ar fi fost în
beneficul plaiurilor natale. Subiectul este extrem de delicat şi
tocmai de aceea foarte puţini se aventurează să-l abordeze, se ştie
doar că molcomii ardeleni nu agreează scandalurile şi ultimul
lucru pe care şi-l doresc este acela de a-şi aprinde paie-n cap.

Ar fi o adevărată prostie să negăm apartenenţa noastră la
spiritul românesc. Cred că ardelenii au fost cei mai îndârjiţi
luptători pentru afirmarea identităţii lor pe aceste meleaguri, că
nu degeaba s-au luat în 1918, peste 100.000 dintre ei, ca să meargă
în crivăţul iernii la Alba Iulia pentru a celebra cel mai important
eveniment din istoria românilor şi anume Unirea cu Patria
Mamă. Dar peste toate aceste exerciţii de iubire şi fidelitate,
ardelenii sunt structural diferiţi de cei din Regat. Eforturile de
egalizare, exacerbate în vremea interstiţiului totalitar, nu au reuşit
să coaguleze raţional o conştiinţă unitară. Mecanismele
comportamentale ale conaţionalilor „sudişti” nu vor fi acceptate
niciodată de ardeleni iar atunci când vreo „victimă” gen Victor
Ciorbea sau Emil Boc mai cad în plasa mâzgoasă a politicii
dâmboviţene, ardelenii oftează din greu, ca după o zi de coasă
încheiată cu o ploaie torenţială.   

Peste „îngustimea” provincială pluteşte mohorât norul unei
frustrări adânci, că noi, cei din Ardeal, nu ne simţim confortabil
în propria noastră patrie. Şi în aceeaşi măsură în care ne-am
încăpăţânat să ne păstrăm limba şi obiceiurile, am rejectat -
aproape de un secol încoace - toate aluviunile balcanice adiind
dinspre crestele Carpaţilor. Este încă un joc neterminat, o
problemă împinsă spre coada priorităţilor iar viitorul, mereu
imprevizibil şi deconcertant mai poate să ascundă în
bolboroselile prezicătorilor, conturul unei soluţii care acum nici
n-ar putea fi imaginată.

Felician POP 
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Viaţa lui Panait Istrati (1884-1935)
a însemnat un lung şir de evenimente
dramatice. A rămas fără tată de la vârsta
de doi ani şi era să-şi piardă mama în
timpul holerei din 1893. La 12 ani îşi
începe viaţa de peregrin, ceea ce va
însemna muncă istovitoare, mizerii,
eşecuri, aventură, speranţe. Află despre
moartea mamei doar din scrisori târzii,
fapt care, suprapus peste alte
dezamăgiri, i-a agravat sentimentul de
singurătate şi-l va duce peste câteva luni
la tentativa tragică de suicid tocmai pe
Coasta de Azur. Nici căsnicia nu i-a
adus lui Istrati stabilitatea sufletească
mult dorită. Convieţuirea cu Janeta
Maltus durează doar doi ani şi faptul se
repetă şi în cazul Annei Münsch.
Legăturile întreţinute cu Bilili au şi ele un final dramatic. La
toate acestea s-au adăugat loviturile nedrepte din partea
adversarilor de idei politice. Ceea ce l-a salvat şi l-a încurajat
pe acest “slăbănog pe picioare” (cum se autocaracterizează
scriitorul, cu referire la anii tinereţii) să devină un luptător
şi să învingă, a fost sentimentul unei neţărmurite iubiri,
bazate pe idealism, pe revolta împotriva nedreptăţii şi pe o
credinţă puternică, pe care i-a insuflat-o mama sa. Vorbele
acesteia i-au rămas scriitorului vii în memorie şi le evocă
într-un text redactat cu câteva luni înainte de moarte:
“Maică, nimeni nu vine să-ţi lingă buzele, când îţi sunt
amare, afară doar de bunul Dumnezeu.” (v. Pagini de carnet
intim, în volumul: Panait Istrati, Viaţa lui Adrian Zografi,
ediţie îngrijită de Alexandru Talex, Ed. Minerva, Buc. 1983,
pp. 449-459). 

Toate aceste drame nu puteau să nu traumatizeze
sensibilitatea autorului, prelungindu-şi ecoul în paginile
scrise. Chiar dacă acceptăm autonomia operei şi relativitatea
rolului pe care elementul autobiografic îl are în relaţie cu
invenţia, viaţa autorului nu este în paralelism total cu vieţile
personajelor. Romanele lui Istrati au absorbit în ramurile
ficţiunii seva zbuciumatei existenţe personale. „La baza
oricărei opere este un coşmar” iar scrisul înseamnă „o
dimensiune a existenţei şi, pentru unii, reprezintă o şansă de
salvare” – este constatarea la care ajunge Eugen Simion într-
un eseu dedicat unui alt român afirmat în spaţiul limbii
franceze, Eugčne Ionesco (Eugen Simion, Întoarcerea
autorului, Editura Cartea românească, 1981). În ceea ce
priveşte calea urmată de Panait Istrati pentru a se mântui de
sub urgia suferinţei, este demn de amintit sfatul pe care
Romain Roland i l-a dat într-una din scrisori şi anume acela
de a-şi salva existenţa prin scris. „Nu trebuie să renunţi la

viaţă, înainte de a fi încercat toate
mijloacele posibile pentru a da la iveală,
în creaţii ce îţi vor supravieţui, toate
visurile, toate vieţile dispărute, toate
pasiunile ce ţi-au sălăşluit în inimă” – îl
îndeamnă scriitorul francez. Ecoul
acestor cuvinte s-a materializat într-o
operă care a învins timpul. 

Istrati ne apare astăzi ca o
conştiinţă aplecată asupra soartei
individuale, ca un militant preocupat de
soarta individului, explorând şansele
salvatoare. În această viziune, iubirea
reprezintă o cale a ieşirii din grotele
suferinţei. Aspiraţia erotică, alături de
cultul prieteniei, străbate întreaga sa
operă, luminând destinele, atenuând
ravagiile durerii, întreţinând speranţe,
declanşând energii creatoare. Astfel,
frumoasa Chira, mama, brutalizată de

un soţ aspru, crud şi intolerabil cu modul de viaţă al soţiei,
găseşte resurse pentru a compensa chinurile îndurate. Viaţa
sa se desfăşoară între strigătele de durere şi strigătele de
plăcere: „cum înceta ciomăgeala, râsetele izbucneau pe
feţele udate de lacrimi” (Panait Istrati, Chira Chiralina, ediţie
îngrijită de Alexandru Talex, Ed. Minerva, 1982, pp. 49-83).
De o frenezie erotică tipic meridională, Chira a creat în casa
sa un adevărat „iad al dragostei”, unde „totul era dragoste”.
Doar sosirea bărbatului era fără iubire, însă Chira, împreună
cu fiica ei şi cu Stavru, acceptă totul ca pe un tribut al
fericirii. Această filosofie rousseauist-romantică este
transmisă şi copiilor. „Orice fericire îşi are latura ei tristă;
viaţa chiar o plătim cu moartea. Pentru aceea, trebuie s-o
trăim. Trăiţi-o, copii, trăiţi-o după gusturile voastre şi în aşa
fel ca să nu regretaţi nimic în ziua judecăţii din urmă.” (p.
54) – îi învaţă Chira pe copiii săi. De aceea suportă cu
stoicism maltratările soţului, pentru ca revolta să
izbucnească cu cruzime nebănuită în fiica ei. Ea nu-şi apără
trupul de lovituri, ci numai ochii şi faţa, frumuseţea adică,
suportul existenţei sale, iar când ochiul îi este strivit, întregul
sens al vieţii sale se prăbuşeşte. În  aceleaşi coordonate ale
erosului apare şi sacrificiul din iubire. Astfel, Anica din
Ciulinii Bărăganului (Panait Istrati, Neranţula şi alte
povestiri, traducere Alexandru Talex, Ed. Minerva, 1984,
pp.461-539), întrebată de Matache de ce lasă soţului ei, bun
la suflet, dar firav şi neîndemânatic, doar treburile mai
uşoare, îi răspunde simplu că îşi acceptă fără împotrivire
soarta din dragoste< „Fiindcă îl iubesc, dragul meu...
Dumnezeu l-a făcut aşa şi mi l-a dat de bărbat”. Acesta, la
rându-i, după moartea Anicăi, nu-şi mai găseşte niciun sens
într-o gospodărie „fără femeie”, la care „nici câinele nu mai
vrea să stea”. Este vorba despre acea comuniune familială

Suferin\[ ;i Eros `n romanele lui Panait Istrati

Ioan NISTOR
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bazată pe iubire, pe care evoluţia imprevizibilă, cu necazurile
de tot felul, o fortifică şi care, dacă s-ar pierde, ar duce la
prăbuşirea vieţii conjugale. Cuvintele lui Gavrilă subliniază
o gândire venită dintr-o experienţă îndelungată< „Omul care
n-are nevastă şi pământ nu e bun de nimic” (loc. cit., p. 481). 

Istrati proiectează idealul erotic în frontierele cuplului
bine înghegat, chiar dacă paginile sale nu duc lipsă de scene
de libertinaj. În acest sens înţelegem dezgustul lui Stavru şi
refuzul memoriei sale de a reţine imaginile dezgustătoare
din lupanarele turceşti. Iubirea poate însemna regenerare
morală, iar lipsa ei, prăbuşire în neant. Astfel, Codin, care se
autodefineşte ca „fiul a două râme”, lipsit de dragoste
părintească, ieşind dintr-o copilărie de „câine hărţuit”, pare,
prin sluţenia chipului şi înălţimea nefirească, o fiinţă
desprinsă direct din subuman. El are conştiinţa infirmităţii
şi a ticăloşiei vieţii pe care o duce şi suferă mărturisindu-i lui
Adrian dorinţa lui de îndreptare şi imposibilitatea de a se
înălţa din acea „lume de la fund” în care a fost aruncat de
viaţă. Natură instinctuală, violentă, Codin, în tentativa de a
se salva, îşi simte sufletul luminat de sentimentul iubirii şi al
prieteniei pentru ca, silit să guste de mai multe ori din
„suferinţa iubirii înşelate”, să ucidă tot de atâtea ori. Refuzat
de eros, Codin îşi încheie tragic existenţa (Panait Istrati,
Codin, în vol. Chira Chiralina, Minerva, 1982, pp. 281-233).

Iubirea este resimţită ca o temelie a frumosului şi a
creaţiei, o sursă generatoare de energii. În Casa Thüringer
(în volumul – Panait Istrati, Viaţa lui Adrian Zografi,
Minerva, 1983, pp. 9-138), cele mai frumoase pagini sunt
cele dedicate primilor fiori ai iubirii lui Adrian, pasiunii sale
abstracte pentru Ana. Ajuns în Casa Thüringer, Adrian, fiul
unei văduve sărace, lipsit de complexe, autodidact încrezător
în steaua sa, găseşte în iubire un suport sufletesc, „izvorul
de energii” care-l ajută să-şi clădească viitorul. Ana
corespunde unui ideal spiritual, stimulând energii.
Sentimentele juvenile ale tânărului izbucnesc năvalnic. La
reîntâlnirea cu Ana, el reacţionează precum eroii
sadovenieni, fiind gata „să-i înlănţuiască genunchii şi să-i
sărute, cu sufletul pe buze. Apoi să moară.” Acceptul Anei
de a-şi trăi viaţa lângă un bărbat „legat”, de a insulta astfel
„primele legi ale naturii”, este considerat de el „mai imoral
decât prostituţia”. Adrian vede în femeie o „tovarăşă a
omului, voioasa lui complice”, graţioasă, senzuală,
„giuvaierul existenţei”. În faţa ei totul păleşte. Ea este singura
aducătoare de fericire. În rest, „soare, libertate, prietenie,
lecturi, - toate sunt accesorii!”. În plan erotic Adrian este,
aşadar, obsedat de ideal, deşi nu refuză realul. El face doar o
distincţie între cele două ipostaze ale sentimentului erotic.
Experienţele sale se consumă între frumoasa şi idealizata
Ana, pentru care nutreşte o iubire pur sufletească, şi
senzuala, accesibila Iulia. Un sărut necenzurat al Anei, într-
un moment de euforie sentimentală, îl clatină. Edificiul pe
care şi-a clădit iubirea ideală se prăbuşeşte. Acest sărut
neaşteptat „nu-i mai comunica fericirea” pe care i-o inspirase
până atunci. E disperat la gândul că „Ana nu era în fond
decât tot o Iulie”. Pentru că, dacă Iulia însemna pentru el o

iubire efemeră, în schimb Ana trebuia să rămână „bucuria
continuă, intensă şi infinit de diversă”. Un eşec, desigur,
pentru că în definitiv personajul nu a căzut în mrejele iubirii,
ci în capcanele iubirilor, ceea ce este cu totul altceva. Scrierile
istratiene sunt adevărate ferestre spre peisajul sufletesc atât
de variat al omului, iar omul pe care l-a cunoscut cel mai
bine a fost el însuşi. De aceea a topit foarte mult din fiinţa sa
în aliajul personajelor. Acestea sunt autoportrete
multiplicate, în care luminile cele mai pronunţate sunt cele
iradiate de sentimentul iubirii care a reprezentat mirajul
vieţii sale şi structura sa internă. Pompiliu Constantinescu
face încă la 1928 observaţia că “Uitându-se în sine, d. Istrati
vede lumea întreagă” (Scrieri, III, EPL, 1969, p. 290).
Scriitorul însuşi era un izvor de lumină. Relatările
Margaretei Istrati, prin care rememorează prima întâlnire cu
viitorul ei soţ, sunt grăitoare, oferind posibilitatea de a
înţelege mai bine acest suflet cald şi iubitor, stăpânit de
nostalgia fericirii. La apariţia lui Panait, relatează ea, casa „s-
a învăluit brusc într-o lumină neobişnuită”. Era lumina care
iradia din fiinţa scriitorului. Tema iubirii, a salvării din
suferinţă şi a aspiraţiei spre fericire sub protecţia acestui
sentiment cardinal este veche şi inepuizabilă. Autorul Chirei
Chiralina a deschis asupra ei o perspectivă personală, care a
izvorât dintr-o conştiinţă şi dintr-o existenţă frământate, iar
concluzia la care ajunge şi pe care o găsim în Casa Thüringer
rostită de Lina („ce poate fi mai bun pe lume decât
dragostea?”), în circumstanţe mai lumeşti însă, e aceeaşi
aserţiune biblică pe care, după nişte decenii de la apariţia
romanului menţionat, o va invoca mult mai dramatic un alt
scriitor, tot de la Istru ca şi Istrati, şi anume Marin Preda, în
Cel mai iubit dintre pământeni< “Dacă dragoste nu e, nimic
nu e”.

Panait Istrati, acest “prozator român înnăscut” care a
scris în limba franceză doar “printr-un extraordinar hazard”,
potrivit propriilor afirmaţii din prefaţa volumului Trecut şi
viitor, a creat un univers care fascinează prin insolitul şi
pitorescul personajelor, prin idealurile acestora, un univers
cu “pigment balcanic oriental” şi cu “exotism dunărean” cum
numeşte Nicolae Manolescu acest tip de proză (Istoria critică
a literaturii române, Paralela 45, Piteşti, 2008, pp. 295, 1109).
Fără a-i acorda un spaţiu distinct, criticul îl asociază, în
diverse locuri ale cărţii, cu Ion Ghica şi I. L. Caragiale, ca
ascendenţi, respectiv cu Sadoveanu, Voiculescu, Galaction,
Paul Georgescu, Fănuş Neagu, Şt. Bănulescu, Mircea Eliade,
Ştefan Agopian şi alţii, în calitate de congeneri sau ca
descendenţi. Prin urmare, opera sa (tradusă de el însuşi, mai
puţin Povestirile lui Adrian Zografi, Adolescenţa lui Adrian
Zografi, Neranţula, Pagini autobiografice, Ciulinii
Bărăganului şi Viaţa lui Adrian Zografi, transpuse în română
de Alexandru Talex, dar cu respectarea indicaţiilor primite
de la autor înainte de moarte), este resimţită ca având un loc
foarte important în edificiul literaturii române. Citit atât în
ţară cât şi în străinătate, Panait Istrati este totuşi o prezenţă
discretă în librăriile noastre. De aceea, reeditarea integralei
istratiene ar fi un gest firesc şi necesar. 
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Pentru cine vrea astăzi să cunoască
şi să înţeleagă bine Societatea “Junimea”
trebuie să citească mai întâi cele două
cărţi de memorialistică< Iacob Negruzzi,
Amintiri din “Junimea” şi George Panu,
Amintiri de la “Junimea” din Iaşi.

La 26 martie 1863, T.Maiorescu îi
scria surorii lui< “Am izbutit, în fine, să
adun în jurul meu, într-o unitate, cele
mai viabile elemente din Iaşi< Rosetti,
Carp, Pogor, acum şi Negruzzi (...)>
alcătuim o societate bazată pe principii
de încetăţenit.” Principiile de viaţă
maioresciene erau< “Întâi relaţiile
omeneşti, apoi literatura, în al treilea
rând politica – aşa merge scara
intereselor sufleteşti ale subscrisului “
(T.Maiorescu).

Întâia întâlnire a fost la 10/22 februarie, numele societăţii
“Junimea” a fost dat de Rosetti, iar numele revistei apărută
în 1867 de I.Negruzzi< “Convorbiri literare”.

Animator al societăţii şi organizator al revistei “el
îndeamnă pe toţi membrii la scriere şi ocupaţie intelectuală.”

După tatonările de la început, în fond, Societatea
“Junimea” a luat fiinţă în luna martie 1864, datorită unui
grup de intelectuali cu studii superioare şi doctorate în
străinătate< Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor,
Petre P.Carp şi Teodor Rosetti. Patru dintre ei erau
moldoveni, numai T.Maiorescu era ardelean.

Deviza societăţii era< “Intră cine vrea şi rămâne cine
poate”. Societatea “Junimea” a cunoscut două faze< ieşeană
(1864 – 1885) şi bucureşteană (1876 – 1890).

Întemeietorii”Junimii” ieşene au fost< T.Maiorescu (1840
– 1917); a studiat la Viena, Berlin şi Paris. Ideile lui estetice
sunt cuprinse în< O cercetare critică asupra poeziei române
de la 1867> Comediile d-lui Caragiale (1885) şi Eminescu şi
poeziile lui (1889). Avocat, profesor universitar la Iaşi şi
Bucureşti, ministru şi prim-ministru, el l-a ajutat pe
M.Eminescu. Rolul lui a fost benefic şi salutar pentru cultura
şi literatura română.

I.Negruzzi (1843 – 1932) a studiat la Berlin ştiinţele
juridice ; a fost avocat şi profesor al Facultăţii de Drept din
Iaşi şi Bucureşti> a condus revista Convorbiri literare  atât la
Iaşi cât şi la Bucureşti< 28 de volume. A fost parlamentar şi a
cerut în 1888 în Adunarea deputaţilor o pensie viageră
pentru M.Eminescu. A scris mult, dar importanţa lui în
cultura română rezidă în volumele revistei pe care a condus-
o şi în cartea< Amintiri din Junimea “sunt între puţinele
memorii bune ale literaturii noastre” (Ion Breazu).

V.Pogor (1833 – 1906), traducător, spirit plin de voioşie,

în casa sa din Iaşi s-au ţinut multe din
şedinţele  Junimii, în care a locuit pentru
scurt timp şi M.Eminescu.

T.Rosetti (1837 – 1923) a studiat în
Franţa. A fost junimist, a scris puţin,
îndeplinind mari funcţii în stat. La
Berlin l-a sprijinit pe M.Eminescu.

Petre P.Carp (1837 – 1918) s-a născut
în Iaşi şi a studiat la Berlin şi Roma. În
tinereţe “era cel mai aspru critic şi cel cu
cunoştinţe mai întinse din cercul
nostru” (I.Negruzzi). A scris articole şi
studii literare etc. A fost în mai multe
rânduri ministru şi prim-ministru
(1910/12) şi şeful pertidului conservator
(1907/12). A susţinut participarea
României la primul război mondial
alături de Puterile Centrale< Germania
şi Austria şi nu alături de Franţa şi Rusia.
A fost şeful grupului junimist. “Istoria
încă mult timp nu va putea fi dreaptă

faţă de acest om remarcabil, fiind că la o oră hotărâtoare
pentru soarta ţării sale, raţionamentul i-a fost mai tare ca
sentimentul ; dar la epoca la care vorbesc, el era în toată
puterea inteligenţei sale luminoase şi pătrunzătoare şi a
incomparabilului său talent oratoric. Îl admiram mult” (Elisa
Brătianu). La stingerea din viaţă a lui T.Maiorescu
(Bucureştiul era ocupat de trupele germane), cunoscuţii l-au
rugat pe P.P.Carp să ia parte la înmormântare. Acestora le-a
răspuns< – dac-aş şti că-mi poate întoarce gestul – merg, cum
ştiu că nu poate – nu merg ! Şi, fireşte, n-a participat, iar peste
un an a murit şi el.

Aşa cum am arătat anterior, în 1867 junimiştii au înfiinţat
revista Convorbiri literare, care a durat până în 1944, însă
perioada ei de înflorire şi glorie a fost cea de până la 1890.
Revista a luptat pentru adevăr în cultură, a cultivat spiritul
critic, a preţuit tradiţiile populare şi a respins introducerea
pripită a formelor civilizaţiei occidentale, nepotrivite cu
fondul nostru cultural şi cu stadiul de civilizaţie (“teoria
formelor fără fond”).  T.Maiorescu scria< “Forma fără fond
(...) nimiceşte un mijloc puternic de cultură (...)> este mai bine
să nu facem (...) o pinacotecă deloc, decât să o facem lipsită
de arta frumoasă.” (...) “Tot ce este astăzi formă goală în
mişcarea noastră publică trebuie prefăcut într-o realitate
simţită, şi fiind că am introdus un grad prea înalt din viaţa
din afară a statelor europene, trebuie să înălţăm poporul
nostru din toate puterile până la înţelegerea acelui grad şi a
unei organizări politice potrivită cu el.”

Iniţial, membrii junimişti au dorit să se întâlnească
săptămânal şi să discute probleme curente şi, în special,
chestiuni de cultură, literatură ori ştiinţă. Apoi au organizat
prelegeri (“prelecţiuni populare”), dezbateri de îanltă ţinută
intelectuală pe teme culturale: literatură, istorie, filozofie,

“Un vis al inteligenţei libere”

Gra\ian JUCAN
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estetică, lingvistică, morală etc.
În casa lui V.Pogor, mărturiseşte I.Negruzzi “se făcuse

obiceiul ca duminica după sfîrşitul prelegerii, Maiorescu,
Carp, eu şi Pogor să ne adunăm la acesta din urmă pentru a
discuta asupra obiectului prelegerii ce se ţinuse. Era o mare
plăcere pentru noi orele acestea petrecute în discuţii
filozofice şi literare.”

Ideile junimiste priveau: aprecierea trecutului, libertatea şi
proprietatea, păstrarea bogăţiilor naturale ale ţării, statul –
factor de rezolvare a marilor probleme actuale, respectarea
specificului nostru naţional. Toate acestea pentru formarea
discernământului critic în problemele culturii, pentru
formarea gustului şi simţului artistic, pentru educaţia
publicului.

Junimiştii şi-au alcătuit (prin grija lui T.Maiorescu şi
I.Negruzzi) două tablouri, în 1873 şi 1883, care
reprezintă, peste nemărginirea timpului,
momente ilustrative, privind chipurile
membrilor ei.

Societatea “Junimea” s-a bucurat de
o atenţie deosebită, fiind evocată
prin articole, eseuri, studii,
monografii etc., autorii aducând
contribuţii şi interpretări
valoroase privind însemnătatea,
rolul şi locul ei în cultura
naostră.

Dar nici o carte (nici istoriile
literare, nici manualele de liceu
– îndreptăţite în acest sens – ) nu
amintesc, prin citate iluistrative,
despre ea. Iată de ce menţionăm
aici acest lucru.

“Junimea din Iaşi a fost – şi acum
[1890] putem vorbi de ea ca de un
lucru trecut – o adunare privată de
iubitori ai literaturii şi ai ştiinţei, de
iubitori sinceri (...). Se formase astfel o
atmosferă de preocupări curat intelectuale,
care fără voie şi pe nesimţite
ajunsese a stăpâni pe toţi, aşa încât orele petrecute
o dată pe săptămână la Junimea stăteau în cel mai
mare contrast cu viaţa de toate zilele, erau o lume
aparte, un vis al inteligenţei libere” (T.Maiorescu).

“Când privesc înapoi la viaţa trecută a «Junimii», mă
conving pe deplin că o asemenea Societate nu s-a putut
forma decât prin concursul unor împrejurări cu totul
deosebite. A trebuit să se întâlnească într-un oraş de
provincie, departe de zgomotul centrului politic, un număr
de bărbaţi tineri, la care plăcerea literaturei şi îndeobşte a
ocupaţiilor intelectuale, să fie într-o situaţie materială
independentă, aşa ca să aibă de unde ajuta pe alţi tineri, lipsiţi
de mijloace, ce le păreau a avea talent şi sârguinţă. A trebuit
ca membrii «Junimii» să-şi recunoască meritele unii altora,
să nu turbure seninătatea constantă a relaţiilor lor. Condusă

de asemenea bărbaţi şi în asemenea împrejurări, negreşit că
Societatea a putut ţine atâta timp, chiar lipsindu-i desăvârşit
orice organizare exterioară (...). Credinţa mea este că
«Junimea» va păstra o pagină în istoria literaturii române,
căci prea am avut noi înşine plăcere la lucrările noastre
pentru a nu fi adus mulţumire şi folos publicului mare”
(I.Negruzzi).

“Pe de altă parte trebuie să ţinem seama că această societate
[«Junimea»] este într-adevăr singura care arată oarecare
pricepere în ce priveşte producţiile literare (...). Astăzi nimeni
nu mai poate pune la îndoială că această foaie în limbă, în
stil şi în concepţiuni este adevărata expresie a spiritului
românesc> astăzi Convorbiri[le] literare  au ajuns a fi
recunoscute de ceea ce au fost totdeauna, de organ al
oamenilor hotărâţi a conserva bazele naţionale în lucrarea

noastră literară şi de a înainta cu pas bine chibzuit
pe aceste baze” (M.Eminescu).

“Oricât de părtinitor ar fi cineva, trebuie
să mărturisească un lucru< adevărat

succes n-a avut în ţara noastră decât o
singură revistă literară< Convorbirile

literare> şi l-au avut adevărat, pentru
că nu l-au urmărit, decât pe cel
moral. (...) Ăsta a fost succesul
“Convorbirilor literare“
(I.L.Caragiale).

“Prin lucrarea societăţii literare
“Junimea” de la Iaşi, care a
înfiinţat revista Convorbiri
literare, a fost întărit acest nou
curent “curentul popular” şi
încetul cu încetul a ajuns să

predomine aşa numita noua
direcţiune (...). La Bucureşti, în

casele lui Maiorescu din strada
Mercur, întrunirile «Junimii» erau

foarte frecventate. Venea lume aleasă şi
iubitoare de literatură. Alecsandri adesea

citea din lucrările lui, iar ochii lui, după cetire,
erau aţintiţi numai asupra a doi inşi, Eminescu şi
Caragiale” (I.Slavici).

“Principiile fundamentale a[le] foaiei
Convorbirilor [literare] au fost deci şi vor fi cele

următoarele< 1. Răspândirea spiritului de cultură adevărat. 2.
Încurajarea progresului literaturii naţionale şi combaterea
şarlatanismului literar îmbrăcat sub masca unui fals
patriotism. 3. Susţinerea neatârnării intelectuale a poporului
nostru şi, deci, combaterea imitaţiunii de la străini”
(A.D.Xenopol).

În casa lui T.Maiorescu din Bucureşti, str.Mercur, nr.1, –
“s-au întâlnit bătrânii cu tinerii, generaţia care se ducea
cântând, cu cea care venea discutând. Acolo şi-au citit lamura
gândirii lor Vasile Alecsandri şi Hasdeu, Creangă şi
Eminescu şi Caragiale şi Delavrancea şi Coşbuc şi cea mai
mare bucurie a noastră – mândra pleiadă a celor de curând
sosiţi” (A.Vlahuţă).

~nt]iul medalion 
al “Junimii” (1873)
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“Aceste serate au deja istoria lor, de aceea cred că cel ce va
scrie odată istoria literaturei noastre va trebui să amintească
şi seratele literare ale d-lui Maiorescu. Acolo Alecsandri a
cetit pentru prima oară Fântâna Blanduziei, Maiorescu a
introdus pe mai mulţi tineri, cetindu-le însuşi scrierile.
Eminescu a electrizat pe toţi cu poeziile sale mai nouă,
Hasdeu a revărsat lumină asupra unor enigme lingvistice,
Slavici a delectat auditoriul cu novelele şi schiţele sale,
Ispirescu a spus câte o snoavă în neaoşă limbă românească”
(I.Vulcan).

Junimiştii au avut o tipografie şi librărie proprie, unde au
imprimat reviste, manuale, cursuri universitare şi o şcoală
superioară< Institutul Academic (1866 – 1879). Au contribuit
la realizarea Serbării de la Putna (1871), a Congresului
Studenţesc în 1877, au comemorat un secol de la uciderea lui
Grigore al III-lea Ghica, care s-a opus anexării
Bucovinei la Austria. Au editat ziare la Iaşi şi
Bucureşti, amintim numai Timpul (1876
– 1884) din Bucureşti. Au ajutat o serie
de tineri cu burse la studii<
A.D.Xenopol, M.Eminescu, I.Slavici,
G.Dem.Teodorescu, Gh.Panu,
S.Bodnărescu, M.Dragomirescu,
P.P.Negulescu, A.Rădulescu-
Pogoneanu, C.Rădulescu-Motru.

Societatea “Junimea” şi revista
ei Convorbiri literare  (1867 –
1944), care i-a adus gloria, mai
ales din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, în frunte cu
T.Maiorescu, cereau: adevărul
în ştiinţă, frumosul în artă şi
binele în viaţa social-politică.

În cadrul şedinţelor “Junimii” se
prezentau propriile creaţii literare ori
traduceri. Critica literară junimistă
consta în examinarea literaturii
anterioare şi actuale, respectarea
principiilor estetice, refuzul imixtiunilor de
orice fel în actul creator.
Respingerea producţiilor literare se
făcea prin ironie, persiflare, ridicol, sarcasm etc.
Din ideologia acestei societăţi s-a născut
junimismul – un puternic curent de idei, care a dus la
dezvoltarea spiritului critic în cultură, definit prin spirit
pluralist, prin libertatea de expresie, prin cultul valorilor
adevărate, prin gust şi simţ artistic, care a fost atât de benefic
ulterioarei dezvoltări a culturii şi civilizaţiei româneşti.

Junimismul  a adus o contribuţie însemnată la definirea
conservatorismului român, prin introducerea principiului
ierarhiei şi autorităţii, prin supremaţia spirituală a bisericii şi
prin susţinerea monarhiei constituţionale, întrucât progresul
rezultă numai “dintr-un proces lent şi prudent, asemănător
maturizării unei plante.” 

Progresul să fie real, gradat şi durabil. Conservatorii au
militat pentru păstrarea spiritului de ordine în societate< “...

prin progres, – scria Alexandru Marghiloman – înţeleg
întinderea tot mai mare şi mai adâncă a participării
poporului la harul civilizaţiei.”

“Junimea”  a introdus o direcţie nouă în cultura română.
Prin şedinţele săptămânale a susţinut şi promovat literatura
de valoare, combătând mediocritatea, superficialitatea,
pseudocultura, impostura etc. A subliniat rolul folclorului şi
a factorului estetic, atât în producerea operelor, cât şi în
aprecierea fenomenului literar. A impus spiritul critic şi
oratoric, prin prelegerile publice, mijloace de formare a unui
orizont larg de cultură şi ştiinţă, de educare estetică a
publicului. A pledat pentru o limbă literară unitară, pentru
îmbogăţirea şi modernizarea ei, luând atitudine împotriva
curentelor puriste< latinism şi etimologism, franţuzism şi
italienism. A luptat pentru o ortografie corectă în scrierea

limbii române, susţinând principiul fonetic,
conjugat cu cel morfologic. A susţinut

filologia, istoria şi geografia, pentru ca
românii să devină buni cetăţeni, să-şi

iubească trecutul naţional şi să-şi
cunoască patria. Mari merite revin

“Junimii”  în afirmarea scriitorilor
clasici< Eminescu şi Creangă,
Caragiale şi Slavici. Junimiştii au
fost conservatori moderaţi,
creând (în 1881) în sânul
Partidului Conservator o
grupare distinctă pe plan politic
– junimiştii. Ea a trezit spiritul
românesc la o viaţă nouă,
modernă, cu orizonturi noi în

multiplele domenii ale spiritului.
Mişcarea cultural-literară şi politică

a durat până la primul război
mondial. O variantă a junimismului e

eminescianismul. Valoarea ideilor
culturale, sociale şi politice ale poetului,

privind geniul poporului român, specificul
naţional, tradiţia românescă a claselor “pozitive”,

întemeiate pe muncă, echitate şi adevăr, rolul lor
în susţinerea statului – au fost preluate de N.Iorga
şi C.Rădulescu-Motru. “Un stat – scria N.Iorga –
e forma cea mai înaltă, cea mai promiţătoare de

roade, cea mai educativă, în viaţa unui popor.” “Junimismul
este o poziţie creatoare a spiritului naţional în literatură.
Junimismul înseamnă o etapă, cea dintâi a spiritului naţional
ajuns la expresie universală (...). Lirismul, epica şi
dramaturgia, la care adăugăm şi critica – iată ce înseamnă
valorile creatoare ale junimismului”  (Pompiliu
Constantinescu). E.Lovinescu în Istoria civilizaţiei române
moderne (1924/26) a arătat că o formă fără fond reprezintă
nu numai o simulare, ci şi o stimulare a factorului cultural.

Evident< “Junimea”  a avut în epocă şi adversari:
B.P.Hasdeu, V.A.Urechia, Cezar Bolliac, Petre Grădişteanu,
C.Dobrogeanu-Gherea ş.a.

Al doilea medalion 
al “Junimii” (1883)
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Este ştiut faptul că de-a lungul
istoriei medievale, numeroşi domni
moldoveni şi munteni, dar şi
pretendenţi la domnie, au stăpânit
întinse domenii în Transilvania. Nu
puţini au fost şi domnii care în anumite
împrejurări şi-au pierdut tronul şi au
fost nevoiţi să ia calea pribegiei, unii,
ajungând şi în părţile sătmărene. În
vara anului 1620, Gavril Movilă, fost
domn al Ţării Româneşti (1616, 1618-
1620), după ce a fost mazilit de turci, s-
a refugiat în Transilvania, găsind
protecţie la curtea principelui
Transilvaniei. La fel s-a întâmplat şi cu
Gheorghe Ştefan, alt domn mazilit. Cei
doi au ajuns  la Satu Mare, unde şi-au
cumpără câte o moşie. (Viorica Bilţ
Ursu, Domni şi voievozi români pe meleaguri sătmărene,
Satu Mare, 1969, p.4-6).

La 1660 este semnalat în Satu Mare, un alt domn pribeag
al Ţării Româneşti, Mihnea al III-lea ( 1660, 1658 – 1659),
despre care, cronicarul János Szalárdi (născut în Satu Mare
la 1601 şi mort la Făgraş în 1666), ajuns arhivar la Alba Iulia
şi secretar al principelui Gheorghe Rákoczi I) scria că<
“aflându-se în Satu Mare,Mihnea al III-lea, participă la un
prânz domnesc oferit de Constantin Şerban (domn în Ţara
Românească între 1654-1658 şi în Moldova în 1659, 1661)
în cetate, unde moare subit”. A fost înmormântat în biserica
cetăţii Satu Mare.

Cei mai mulţi istorici consideră că prezenţa unor domni
care  şi-au pierdut tronul, sau alţii care au stăpânit domenii
pe pământul Transilvaniei, au contribuit la strângerea
legăturilor cu românii de dincolo de Carpaţi, au contribuit
la dezvoltarea conştiinţei apartenenţei la etnia românească.
Lista posesiunilor ardelene ale domnilor de peste Carpaţi
este foarte lungă, ne mărginim a aminti doar câteva
posesiuni mai importante. Din vechi timpuri, domnii
munteni au stăpânit Banatul de Severin, o formaţiune
politică, militară şi administrativă, cu rolul de marcă în
cadrul regatului ungar medieval. Urmează ducatele
Amlaşului şi Făgăraşului, stăpânite încă de Basarab I
întemeietorul, cetăţile Bran, Bologa şi Vinţul de Jos stăpânite
de Vladislav I. Printre posesiunile lui Mihai Viteazul s-a
numărat şi castelui Buia, de lângă Mediaş, cu satele care se
ţineau de el în număr de vreo 30. Buia ca posesiune
nobiliară, este menţionată pentru prima oară într-un
document datând din 1296. Ajuns în posesia comitelui
saşilor Marcus Pemflinger, a fost confiscat de principele
Sigismund Báthory şi dăruit lui Mihai Viteazul împreună cu

satele situate între Târnave şi Olt. Ştefan
cel Mare a stăpânit Ciceiul şi Cetatea de
Baltă, cele dintâi feude moldovene din
Transilvania. Numai cetatea Ciceiului,
aşezată pe Someşul Mare, cuprindea 55
de sate. La sud de Someşul Mare se afla
cetatea Unguraşul, cu ziduri
impunătoare, cu 34 de sate, care au fost
stăpânite de Petru Rareş.

Un caz foarte interesant de stăpânire
al unei moşii în Transilvania, de către
un pretendent la domnie, de peste
Carpaţi, ne prezintă istoricul Ion
Toderaşcu, în lucrarea Unitatea
românească medievală, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti,1988. Istoricul îl aminteşte pe
Ştefan Mâzgă, fiul lui Ştefan Lăcustă,
domn al Moldovei . El se numea pe sine
Ştefan voievod, porecla de Mâzgă o
găsim în cronica lui Grigore Ureche.

(Apud, I Cazan, E. Denize, Marile puteri şi spaţiul
românesc în secolele XV-XVI, cap. IX ). Tatăl pomenitului
Ştefan Lăcustă, Ştefan al V –lea, a fost domn al Moldovei
între 1532-1540 şi a fost unul dintre nepoţii lui Ştefan cel
Mare, după fiul său cel mare, Alexandru, căsătorit cu
Margareta Drágffy, fiica voievodului Transilvaniei,
Bartolomeu Drágffy de Beltiug. Întrucât pe vremea lui ţara
a fost pustiită de o invazie a lăcustelor a primit porecla de
Lăcustă.

Cazul lui  Ştefan Mâzgă este interesant, deoarece, în
contextul obţinerii şi deţinerii unei moşii, el s-a folosit de
relaţia : stăpânul român – supuşii români. Facem precizarea,
că acest Ştefan Mâzgă, socotindu-se os de domn, a încercat
în anul 1566 să ocupe tronul Moldovei. Încercarea lui nu a
reuşit, deoarece, a fost învins de Alexandru Lăpuşneanu,
după care, pretendentul a fost nevoit să se retragă în
Transilvania, unde s-a pus în slujba habsburgilor,
continuând să-şi spună “Ştefan voievod” sau “domn şi fiu de
domn”. A fost nevoit să îndure ani buni tot felul de privaţiuni
şi umilinţe, fiind mereu în lipsuri materiale. Aflat în această
situaţie, a solicitat ajutorul, inclusiv a lui Nicolae Olahus,
marelui umanist român, ajuns arhiepiscop de Strigoniu
(Esztergom), baron şi regent al Ungariei. Bunica lui Olahus,
Maria, a fost sora lui Iancu de Hunedoara.

Din studiul istoricului D. Constantinescu Ştefan Mâzgă
voievod şi vremea sa. Contribuţii la istoria politică a
Moldovei în secolul al XVI-lea, în STUDII ŞI CERCETĂRI
ISTORICE, XX, 1947, p.208-237, aflăm că în vara anului
1577, Ştefan Mâzgă cerea împăratului austriac Maximilian
al II-lea, o moşie care să fie populată “ cu oameni de-ai
noştri, de lege şi limbă românească”. Informaţia este

Un pretendent la tronul Moldovei pe meleaguri s[tm[rene

Carol C. KOKA
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confirmată şi de David Prodan în Iobăgia în Transilvania
în secolul al XVI-lea, II, 1968, p.321-322. Cererea lui Ştefan
Mâzgă de a primi o moşie este respinsă. El repetă cererea de
mai multe ori, şi, în sfârşit, în anul 1581 obţine stăpânirea
satului Hodişa din judeţul Satu Mare, sat aparţinător astăzi
de comuna Socond. La Ion Toderaşcu, numele satului apare
în forma Hodoş, de pe domeniul Ardudului, dar fără
îndoială este vorba despre satul Hodişa. Marele istoric
Nicolae Iorga în Pretenţii domneşti în secolul al XV-lea,
Bucureşti, 1898, p.29-30, confirmă  că pretendentul Ştefan
Mâzgă “ se afla încă din 1565 în tabăra imperială de la Satu
Mare”.

Domnul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu, nemulţumit
că împăratul Maximilian adăposteşte tot felul de aventurieri
care pretindeau tronul Moldovei, adresează Porţii o plângere
în acest sens. Cert este însă faptul că după acest demers,
împăratul abandonează cauza moldovenilor refugiaţi la Satu
Mare care “ajungeau să se plângă de foame şi de frig”. La un
moment dat, Lazarus Schwendi, comandantul trupelor
imperiale din cetatea Sătmarului, primeşte dispoziţii să-l
ajute pe Ştefan Mâzgă, ca să ocupe tronul Moldovei. Acest
Schwendi era un abil diplomat, om politic şi general, aflat în
slujba împăraţilor Sfântului Imperiu Roman, Carol al V-lea
şi Maximilian al II-lea. Demersul lui Schwendi de al
înscăuna în Moldova pe Ştefan Mâzgă este tardiv deoarece,
aşa cum precizează Eudoxiu Hurmuzaki : ”porunca a sosit
prea târziu, pentru că pretendentul Ştefan (Mâzgă), sătul să
mai aştepte ajutorul imperial, a încercat pe cont propriu să-
l detroneze pe Alexandru Lăpuşneanu, fără succes,
pretendentul fusese învins în lupta de lângă Cetatea
Neamţului”. Cronicarul Grigore Ureche face câteva precizări
în legătură cu această bătălie: “Mai den sus de cetatea
Neamţului şi dând război, l-au bătut, prizonierii fiind
înecaţi, tăiaţi în bucăţi, sau puşi în frigare”. D.
Constantinescu la rândul lui arată că această bătălie :” a avut
loc în pădurea de la Branişte, situată între satul Vânători şi
Mănăstirea Neamţului. În septembrie 1566, trupele lui Pierre

Roussel şi cele ale lui Schwendi se pregăteau de un
contraatac, dar, spre sfârşitul anului ordinul este anulat.
Împăratul, care întrevedea posibilitatea de a încheia o pace
convenabilă cu noul sultan Selim al II-lea, părăseşte încă o
dată planul de invazie în Moldova”.(I. Cazan, E. Denize,
Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI,
Editura Universităţii, Bucureşti, 2001, p.235).

Revenind la moşia atribuită în cele din urmă lui Ştefan
Mâzgă, din lucrarea lui David Prodan, aflăm că pe atunci,
Hodişa era un sat aproape pustiu, pe care noul stăpân a
reuşit să-l populeze treptat, ajungând ca de la 6 iobagi în
1581 să aibe 36 de iobagi în 1592. “ Osul domnesc” şi-a
organizat cu vrednicie moşia. A extins pământul cultivat, a
plantat vii, a făcut heleştee şi o moară. În acelaşi timp, a
trebuit să suporte o serie de şicane din partea nobililor din
prejur. I se puneau piedici în păstrarea coloniştilor aduşi şi
aşezaţi pe moşia lui, îi sunt distruse unele bunuri. Din
această cauză locuitorii se simţeau mereu în nesiguranţă şi
încercau să părăsească în număr mare satul, pentru a se
aşeza într-un loc mai liniştit.

În 1592, atunci când moşia căpătase deja viaţă i se retrage
dreptul de a o stăpâni, pe motivul că el este de neam
românesc (ex naţione valachica), deci este venetic pe
pământurile acelea. Se invocă apoi faptul că “ nu ştie limba
maghiară şi germană şi nu cunoaşte legile ţării ca să-şi poată
păstra moşia”.(David Prodan, Iobogia în Transilvania ... II,
p.322 şi Ion Toderaşcu, Unitatea românească ...p.148).

Supus permanent unor atacuri nedrepte, Ştefan Mâzgă a
fost deposedat de moşia ce-i fusese dăruită drept
compensaţie pentru solda restantă de 1.112 florini, pe care-
i cîştigase cât timp s-a aflat în slujba imperialilor. Stăpânirea
episodică a unei moşii transilvane de către acest moldovean
care s-a voit cu ardoare domn pe tronul Muşatinilor, ne
înfăţişează un exemplu de solidaritate în nume etnic:
stăpânul român îşi strânge supuşii români. Deşi nobil, acest
stăpân este respins pentru că nu face parte din naţiunea
privilegiată şi nu cunoaşte limbile “recepte”.

Grup de scriitori la Festivalul Na\ional de Poezie “Nicolae Labi;”, Suceava, 2009
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Personalităţile româneşti din
Sătmarul secolului XIX îşi aşteaptă încă
cercetătorii. O interesantă personalitate,
puţin cunoscută astăzi este cel care a
fost un fervent ziarist catolic, profesor
la liceul românesc din Beiuş, în cele din
urmă, un tânăr format în mediul
cultural maghiar, redescoperindu-şi
însă către asfinţitul vieţii rădăcinile
româneşti. Radu Cuparu, aşa cum avea
să semneze în ultima fază a vieţii este
un merituos vlăstar românesc din
vechiul oraş Sătmar. Nu a văzut lumina
zilei într-o familie cunoscută,
dimpotrivă, în dreptul tatălui nu găsim
în registrul parohial de naştere vreun
nume. Cu atât mai mari sunt meritele
acestui vrednic intelectual ridicat prin
propriile forţe către înalturile cunoaşterii. În primăvara
acestui an s-au împlinit 100 de ani de la prematura sa trecere
la veşnicie, de aceea am adunat în acest material parte din
informaţiile noastre despre această interesantă biografie
sătmăreană.

După cum am precizat, s-a născut la Satu Mare în 5 nov.
1866, mamă fiindu-i Iuliana Kupár. A fost botezat de către
Petru Bran. Se pare că a urmat liceul şi trei ani de teologie la
Satu Mare. A intrat după aceea în monahism în rândul
bazilitanilor (Ordinul Sf. Vasile cel Mare), vieţuind la
Csernekhegyen (lângă Munkács). Nu a stat decât un an
acolo, aceeaşi perioadă de timp activând apoi ca educator la
Odoreu. Va studia după aceea dreptul la Sighet.

În 1894 episcopul Mihai Pavel îl trimite cu o bursă să
studieze la Budapesta literaturile maghiară, română şi
germană. Din 1899, revenit lângă vlădicul său, a funcţionat
în calitate de secretar Episcopal, fiind totodată şi notar al
Sfântului Scaun. În 1900 a fost numit professor  suplinitor,
iar din 1908 profesor definitiv la Liceul „Samuil Vulcan” din
Beiuş, predând lecţii de limba română şi limba germană. În
anul şcolar 1902/1903 a deţinut funcţia de conducător al
Societăţii de lectură “Samuil Vulcan”. A fost hirotonit în 19
dec. 1901, documentul care ne informează despre acest lucru
precizând şi faptul că era deja căsătorit. 

S-a distins ca un vrednic ziarist, îndeosebi pentru presa
catolică maghiară, colaborând la foaia oficială a episcopiei
romano-catolice orădene, Tiszántúl. A fost caracterizat ca
publicist astfel: “Numeroase editoriale din acest ziar,
dezvăluiseră aptitudinile stilistice şi gândirea profesorului,
care mânuia mai bine limba maghiară decât limba română”.

Numele lui îl găsim printre
colaboratorii publicaţiilor< Szatmár és
Vidéke, Kereszt, Felvidéki Sion,
Máramaros, Magyar Állam,
Alkotmány, Hittudományi Folyóirat. A
colaborat însă şi la presa românescă,
amintim aici doar numele publicaţiilor
“Gutinul”, “Revista catolică” şi
“Dreptatea”. A luptat pentru frăţietatea
româno-maghiară, căutând a înlătura
obstacolele care stăteau în înfăptuirea
acesteia. De fapt, se pare că a debutat de
foarte tânăr în publicistică, mai precis
din clasa VI-a gimnazială.

De la naştere lipsit de purtarea de
grijă a tatălui, a crescut în mediu
maghiar, lucru care şi-a pus amprenta
asupra formării sale din punct de vedere
cultural.

Ajuns la Beiuş, “nu se mai putea
eschiva dela vechile angajimente la cari

era avizat. În noul mediu însă, începe a scrie româneşte şi
mândru de originea sa de roman şi de menirea istorică a
neamului românesc, îl preamăria  în toate cuvântările
bisericeşti şi îl pomenia cu voce ridicată chiar cu abatere de
la ritual, şi subt durata serviciului religios”. A dat dovadă de
bune sentimente româneşti. În publicistica sa  preconiza o
alianţă între biserica romano-catolică cu cea răsăriteană,
pentru a face front comun împotriva social-democraţiei,
care se impunea în faţa maselor largi. După ce face un
rechizitoriu violent, agresiv, intelectualităţii române, care nu
se ocupa de soarta ţărănimii, se întreba dacă capitalul
maghiar, în vederea soluţionării problemelor economice, a
putut face alianţă cu capitalul evreiesc, -  ceea ce era crimă
din punct de vedere catolic, - de ce nu s-ar alia catolicii cu
biserica răsăriteană, în faţa primejdiei comune a
socialismului. Punctul lui de vedere reprezenta părerea unor
pături mai largi ale greco-catolicilor. Afirmaţiile de mai sus
au fost făcute în conferinţa Românii şi social-democraţii,
ţinută în Oradea la 8 martie 1906, la cercul catolic, în limba
maghiară.

S-a situat între partizanii politicii religioase, înfierând cu
orice prilej “liberalismul” care s-a afirmat tocmai în acei
ultimi ani ai secolului XIX, pe când el se afla deja în faza
maturităţii creatoare.

Lecţiile lui erau foarte interesante, deoarece furnizau
informaţii din lumea largă, el fiind un caleidoscop din toate
domeniile ştiinţelor istorice, geografice, sociale amendate cu
fond ştiinţific, cu o influenţă deosebită asupra elevilor. “La
cursuri divaga, plimbândui-ne prin în diferite domenii,

100 de ani de la trecerea la veşnicie a preotului-cărturar
Radu Cuparu

Viorel C}MPEAN
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abordând problem reale şi metafizice. Studiile lui erau
îmbibate de concepţia catolică despre lume şi societate, ceea
ce însă nu s-a manifestat niciodată în clasă”.

În Anuarul Liceului din Beiuş a publicat în 1900/1901
articolul Jubileul Sf. Uniri, în 1904/1905 Românii şi vetero-
slavii iar în 1905/1906 Accentul şi topica în limba română.

A repausat în 16 aprilie 1910, după
multe suferinţe. Firav, palid, cu nervii
istoviţi, s-a stins în anul în care vorbise
elevilor despre „ce este adevărul”.

Un fost elev, cunoscutul dascăl
bihorean Teodor Neş, prezentând un
scurt portret al profesorului Cuparu
spune că era „tipul ascetului
descărnat, firav, cu ochelarii călare pe
nasul care odată cu capul se legăna
mereu, însemnând o boală tainică
care îl măcina. Miopia îl făcea să
apropie hârtia de ochi şi să citească
pieziş textul. Radu Ghedeon –
(Ghedeon – era pseudonimul de
publicist – ) era un om de cultură
vastă; stăpânea un volum considerabil
de informaţii din toate domeniile”. De
consemnat faptul că enciclopediile
româneşti mai vechi îl înregistrează
sub numele de ziarist. Alte
pseudonime sub care a mai semnat>
Graecus; Hierotheus.

Pe timpul studiilor la Budapesta a scris o carte de
rugăciuni intitulată A hit fegyvere.

O lucrare mai puţin cunoscută este Santulu Rosariu séu
Cunun’a de Rósa a Praesantei Nascatórie de Domniedeu

intocmitu pre ritulu resariteanu de R. Cupariu, apărută la
Satu Mare în 1887, editor fiind Vasile Wolhenberg, în
tipografia lui Ludovic Nagy.

Schimbarea numelui a survenit prin anul 1907, deşi
această tipăritură amintită de noi demonstrează că de tânăr
avea conştiinţa apartenenţei sale la neamul românesc,

semnătura de pe Rosariu
demonstrând cu prisosinţă acest
lucru.
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Una dintre cele mai luminoase şi
sensibile personalităţi ale literaturii
maghiare a începutului secolului XXI va
rămâne cu siguranţă în istorie poetul ADY
Endre.

Născut la Mecenţiu, în apropierea
Careiului, într-o familie modestă, în 1877,
Ady va urma cursurile Şcolii generale din
localitate, iar ulterior va studia la Liceul din
Carei, apoi la Zalău şi la Universitatea din
Budapesta.

Contactul cu capitala ungară, acest
important centru cultural şi politic al
imperiului dualist va lărgi orizontul
tânărului poet. Lumea trepidantă, nu lipsită
de contradicţii şi diverse tentaţii, îl vor
atrage ca un magnet, în pofida eforturilor
lui de a rezista acestor distructive atracţii.
După cum se ştie, ADY Endre avea un fizic
armonios, bine clădit şi un aspect frumos, ceea ce îi va crea încă
de la început numeroase probleme în cercurile boemei şi
protipendadei vremii. ADY Endre, după cum o arată şi creaţia sa,
n-a rămas indiferent şi insensibil nici faţă de nurii unora dintre
frumoasele vremii. După cum se ştie, vreme de 9 ani, amanta
poetului a fost Diosy Adél BRÜLL.

Nepoată a unui bogat om de afaceri evreu şi soţie a unui destul
de cunoscut negustor din Balcani, Adél l-a cucerit pe sensibilul
poet în anul  1903 într-un fel de joacă. Ea nu a avut intenţii
serioase de la început, întrucât, în realitate, a urmărit  doar să-l
facă gelos pe un alt curtezan al ei. Dar sensibilul poet ADY a căzut
cu uşurinţă în mrejele ei, i-a dedicat mai multe poezii, nemurind-
o în numele anagramat de Léda.

Complet nerecunoscătoare, în 1912 Adél l-a părăsit pe poet
pentru un alt bărbat, ducându-l, potrivit propriilor sale declaraţii,
în pragul nebuniei.

Sentimentele de profundă iubire faţă de Diósy Adél BRÜLL
l-au determinat pe tânărul poet ADY Endre ca, după finalizarea
studiilor sale, dar mai ales după eşecurile dureroase avute cu
diverse publicaţii budapestane, să se stabilească la Oradea, intrând
în lumea gazetăriei şi colaborând la ziarul „Világ” , care-şi avea
redacţia în acest oraş de pe Crişul Repede.

În afara clipelor trăite în compania amantei sale, ADY Endre
a beneficiat şi de sprijinul material al acesteia. Este cunoscut faptul
că poetul a trăit o vreme la Paris, inclusiv cu sprijinul material al
lui Adél, având în vedere starea materială mai mult decât prosperă
a familiei acesteia.

Tot în aceeaşi perioadă, Adél BRÜLL locuieşte şi ea la Paris,
unde se consumă o bună parte a idilei lor. Viaţa de autentic boem
pe care o trăieşte, respectiv frecventarea aproape permanentă a
bordelurilor, restaurantelor şi barurilor pariziene, precum şi
consumul însemnat de alcol dar şi al unor droguri vor afecta
substanţial sănătatea poetului.

Însă întâlnirea lui cu mediile literare franceze şi cunoaşterea
din sursă directă a noilor curente în poezia franceză şi europeană

vor influenţa decisiv viitoarea sa evoluţie
estetico-literară şi prin el vor asigura
accesul poeziei maghiare spre marile
curente literare şi estetice ale începutului de
secol XX. Sub acest raport putem considera
că ADY Endre este unul dintre marii
creatori maghiari de poezie, care a oferit o
şansă extraordinară confraţilor săi literari
de a cunoaşte şi împărtăşi marile câştiguri
pe care le va aduce creaţiei poetice proprii
dar şi naţionale viitoare noile curente
elaborate estetico-literare în laboratoarele
pariziene.

Privind retrospectiv situaţia
literaturii şi poeziei maghiare de la
începutul secolului XX, putem afirma fără
nici un fel de exagerare că înscrierea ei pe
orbita noilor direcţii şi tendinţe moderniste
se datorează, într-o foarte mare măsură, lui
ADY Endre. Şi poezia sa personală a avut
faţă de volumele şi poemele publicate
anterior de câştigat categoric, atât sub

aspect tematic, al mijloacelor şi formelor de expresie estetico-
literară, cât şi al întregii sale arte poetice. Riscăm să afirmăm că
ADY Endre a reuşit să transforme poezia maghiară a începutului
secolului XX, din poezia banală, comună, fără strălucire, anostă
şi neimportantă a unei anonime provincii a imperiului dualist
într-o  poezie competitivă, vie, cu o mai largă deschidere faţă de
noile teme şi curente estetice, prin nimic inferioară în raport cu
cea a marilor centre de putere literară din epocă. Iar la aceasta şi-
a adus o contribuţie şi relaţia sa amoroasă cu Adél BRÜLL. Se pare
că, simţindu-se trădată mai ales de frecventarea intensă a
bordelurilor pariziene, ca şi de viaţa hedonistă pe care o ducea şi
în care alcoolul şi drogurile jucau un rol exagerat, treptat relaţia
amoroasă dintre cei doi se răceşte. Dealtfel, în 1909, ca urmare a
exceselor pe care le făcuse la Paris, poetul ajunge într-un sanatoriu
de dezintoxicare, fapt care ar fi trebuit să-l avertizeze şi în privinţa
pericolului pe care viaţa sa boemă şi hedonistă îi influenţa
sănătatea.

Potrivit unor surse istorice literare, răcirea treptată a relaţiilor
amoroase dintre el şi Adél BRÜLL s-ar fi produs şi datorită
faptului că, odată cu creşterea popularităţii sale, el ar fi început să
o neglijeze frecvent, fapt care n-a fost primit cu entuziasm şi
plăcere de amanta sa. Se pare că ea devenise conştientă şi de faptul
că, încă din 1911, el începuse o legătură epistolară intensă cu
BONCZA Berta, aflată pe atunci la un colegiu elveţian. Tânăra,
devenită 4 ani mai târziu soţia poetului, va fi alintată de el cu
numele de Csinska, urmând să îi dedice numeroase din poeziile
sale de mai târziu. Este aproape necunoscută cititorilor de azi, atât
români cât şi maghiari, viaţa, nu lipsită de greutăţi, a tinerei
BONCZA Berta. Aceasta s-a născut în 7 iunie 1894 la Ciucea,
fiind fiica unui obscur avocat şi om politic, BONCZA Miklós. La
naşterea fiicei sale BONCZA Miklós avea 51 de ani. În anul 1848
acesta a rămas orfan de ambii părinţi, urmând a fi crescut
împreună cu sora sa mai mică Berta, de un unchi din partea
mamei. După terminarea studiilor la Aiud, tânărul BONCZA
Miklós a urmat studiile Facultăţii de Drept. După absolvire şi-a

Iubirile lui Ady Endre

Dr. Dan BRUDA:CU
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deschis un birou de avocatură la Budapesta şi simultan s-a angajat
în viaţa politică, făcând parte din gruparea radicală a lui Tisza, ca
reprezentant al Partidului Liberal. Deoarece soţul surorii sale s-a
sinucis, BONCZA Miklós a ajutat-o pe aceasta cu bani pentru a-
i putea creşte pe cei patru copii ai ei. În perioada când Berta a
urmat cursurile Şcolii Pedagogice din Budapesta, pe spezele lui,
el s-a îndrăgostit de ea. Sora lui n-a acceptat această legătură şi s-
a opus căsătoriei atât din cauza diferenţei de vârstă, cât şi a
gradului foarte apropiat de rudenie. Având în vedere că, potrivit
legilor în vigoare, nu era posibilă căsătoria între rude de gradul
II, BONCZA Miklós a cerut aprobarea împăratului Francisc Josif
I în vederea perfectării căsătoriei. La 4 iulie 1893, în vârstă de 48
de ani, BONCZA Miklós s-a căsătorit cu nepoata sa, în vârstă de
numai 19 ani, în Biserica Reformată din Piaţa Kalvin din
Budapesta. 

El i-a avut ca martori pe primul ministru WECKERLE Sándor
şi pe HELTAI Ferenc, primarul Budapestei. Tot în 1893, la cererea
expresă a soţiei sale, BONCZA Miklós va construi acesteia, la
Ciucea, o casă unde, la 7 iunie 1894, s-a născut fiica lor. Aceasta
va primi la naştere numele mamei şi bunicii sale. La numai 10 zile
după naştere, TÖRÖK Berta moare, iar BONCZA Miklós a
intenţionat să dea copilul spre adopţie. Sora lui s-a opus unei
asemenea măsuri şi s-a ocupat personal de creşterea copilului, atât
ca mătuşă, cât şi ca bunică. Deşi nu s-a mai recăsătorit niciodată,
avocatul şi politicianul BONCZA Miklós trăia la Budapesta cu
secretara sa, Erlesbeck Kamilla, în locuinţa acesteia din capitala
Ungariei. Fiica sa va fi trimisă la Budapesta, apoi la un colegiu în
Elveţia pentru studii. Pe când se afla acolo, oarecum scăpând de
controlul bunicii şi mătuşii sale, ea s-a îndrăgostit de ADY Endre,
poet în vogă, binecunoscut şi răsfăţat al publicului maghiar, dar
care era pe atunci amantul lui Léda. Ea, deloc descurajată, i-a
trimis lui Ady mai multe scrisori, ceea ce a făcut ca, mai târziu,
cei doi să se căsătorească. Aflat la Budapesta şi fiind bine informat
asupra vieţii aventuroase şi boeme a poetului, BONCZA Miklós
s-a opus cu vehemenţă căsătoriei fiicei sale cu ADY Endre. Cu
toată împotrivirea sa, la 27 martie 1915 Berta avea să devină soţia
lui ADY Endre. Există unele opinii că această căsătorie împotriva
voinţei sale i-a grăbit moartea lui BONCZA Miklós. Acesta va
deceda în ianuarie 1917 la Pestlőrincz unde ar fi fost
înmormântat. Slujba, la care au asistat numeroşi oameni politici
maghiari, a fost oficiată de episcopul reformat HAJPÁL Benő, care
era în bune relaţii de prietenie cu decedatul.

După căsătoria lor din 27 martie 1915, tânărul cuplu se
stabileşte, pentru o perioadă de 2 ani, la Ciucea. Sănătatea
poetului este din ce în ce mai critică şi necesită supravegherea lui
de medici specialişti, fapt care va determina mutarea lor în 1917
la Budapesta. În memoria unora dintre locuitorii satului Ciucea
rămăsese ideea că prima întâlnire dintre ADY şi socrul său ar fi
avut loc abia atunci când acesta era deja pe catafalc. În vreme ce
se aflau la Ciucea, cei doi au fost vizitaţi în afară de părinţii lui
ADY de Bölöni György, Fenyő Miksa şi Rippl-Rónai, fapt care a
contribuit oarecum la colorarea existenţei liniştite şi cenuşii a
cuplului. Prestigiul şi faima extraordinare ale soţului ei, au
copleşit-o pe tânăra de numai 19 ani devenită soţia unui poet
naţional. Potrivit anumitor surse, căsătoria a fost pentru ea o
„mare încercare”. „Dar nici rolul său de văduvă nu a fost uşor.
Agravarea sănătăţii poetului, după cum se ştie bolnav între altele
şi de sifilis, dar şi starea extrem de incertă determinată de războiul
în plină desfăşurare i-a obligat pe cei doi tineri căsătoriţi să se

mute la Budapesta, unde, doi ani mai târziu, respectiv la 27
ianuarie 1919 ADY Endre va deceda, la vârsta de doar 42 de ani.

După pompoasa  (şi haotica) slujbă de înmormântare (în
cimitirul budapestan Kerepesy), Csinska a început simtă totul ca
o povară şi, ca urmare, a încercat să se descurce singură. S-a
apucat din nou de desenat. Aşa a găsit modalitatea de a scăpa de
povara văduviei”, notează unii din istoricii literari maghiari.

Odată cu moartea soţului său, frumoasa lui văduvă va trece
prin câteva semnificative încercări. Încă din 1918, pe când soţul
ei era într-o stare avansată a bolii, ea pare a se fi îndrăgostit de
scriitorul BABITS Mihály. Câteva luni mai târziu, respectiv la 11
aprilie 1918 ea îi declara pur şi simplu lui BABITS: „Te iubesc
foarte mult şi de aceea trebuie să ai mare grijă de tine. E mai bine
dacă ne întâlnim mâine. Mie îmi e totuna şi, dacă se poate, aş veni
pe la ora 7 să-ţi sărut mâna, dragă prinţule Miş. E aşa minunat că
te am.” Potrivit unor contemporani ai lor, cei doi nu erau potriviţi
unul pentru celălalt, lucru pe care îl constată cu precizie şi
BABITS. Cu toate acestea, doar câteva luni sau 1 an după alţii,
Csinska i-a fost parteneră şi amantă lui BABITS, încercând din
răsputeri, după moartea soţului, să legalizeze relaţia lor.

Fire boemă, BABITS a respins această idee, fiind speriat nu
atât de obligaţiile unei relaţii stabile, cât mai ales de teama
îmbolnăvirii sale de sifilis, dată fiind boala primului ei soţ.
Dorindu-l cu disperare, BONCZA Berta s-a pretat la tot felul de
jocuri, încercând să forţeze situaţia înclusiv prin publicarea într-
un ziar a unui anunţ despre căsătoria lor. Deloc stânjenit de
situaţia creată, BABITS a dovedit sânge rece şi a respins cu tact
ideea căsătoriei sale cu BONCZA Berta. Mai târziu el s-a căsătorit,
totuşi, cu TANER Ilona, o femeie la fel de frumoasă şi de tânără
ca şi Csinska. În urma eşecului înregistrat în tentativa ei de a
deveni soţia lui BABITS Mihály, deoarece ea avea doar 25 de ani,
BONCZA Berta se va recăsători curând cu pictorul MÀRFFY
Ödön, decizându-se să rămână pentru totdeauna la Budapesta,
deşi nu beneficia de resursele materiale şi financiare necesare. De
aceea, profitând de adoptarea Legii Optanţilor (iniţiată de
strălucitul jurist şi diplomat Nicolae TITULESCU), Csinska îi
trimite o scrisoare mai vechiului prieten al lui ADY Endre, poetul
şi politicianul Octavian GOGA, căruia îi solicită să-i cumpere
proprietatea de la Ciucea. Însoţit de secretarul şi colaboratorul
său apropiat Alexandru HODOŞ, Octavian GOGA se opreşte la
Ciucea în 1920, pe când, în calitate de ministru, se deplasa, în
interes de serviciu, la Oradea, şi găseşte proprietatea lui Csinska
şi a lui ADY într-o avansată stare de distrugere, atât datorită
ravagiilor războiului, cât şi furturilor şi sustragerilor de aici
datorită părăsirii sale încă din 1917. Deşi apostrofat de viitoarea
sa soţie, Veturia, pentru decizia luată, Octavian GOGA a afirmat<
„Cumpăr proprietatea chiar de ar fi să o dau cuiva. Văduva lui
ADY Endre nu se refuză.” Începând din 1921 el iniţiază lucrări de
reparare şi transformare a imobilului de aici, transformând Ciucea
nu numai într-o locaţie de petrecere a week-end-urilor şi
vacanţelor, ci şi într-un loc unde poetul îşi petrece, potrivit
dorinţei sale  testamentare, somnul de veci. Octavian GOGA şi
soţia sa se vor întâlni cu Berta şi soţul ei la începutul anilor ’30 la
Budapesta, prilej de rememorare a poetului dispărut înainte de
vreme. Csinska va înceta din viaţă în 24 octombrie 1934, se pare
în urma unei congestii cerebrale. Avea doar 40 de ani.

După înstrăinarea proprietăţii de la Ciucea, ea nu a mai
revenit niciodată pe meleagurile sale natale, fiind înmormântată
la Budapesta.
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Aurel Pop< Domnule Calistrat Costin, citindu-vă volumul
“Om fi greşit galaxia!” permiteţi-mi să vă pun câteva întrebări
care conţin unele versuri din poemele incluse între coperţile
volumului amintit. Pentru început v-aş ruga s-o pornim
“cătinel” cu prima întrebare: “Biografiile ni se umplu de
fleacuri / care mai de care” spuneţi într-un poem; în cazul
biografiei dvs. cum stau lucrurile ?

Calistrat Costin< Textul la care se referă „chestiunea” se
cheamă ÎNDELETNICIRE UMANĂ, şi mărunţişurile de care
se face vorbire sunt ale vieţii (şi morţii!) „la scara infinitului”,
lucru oarecum greu de perceput de noi oamenii (sau doar de
unii dintre noi!) care suntem toţi „o speranţă şi-un pământ”, de
unde îndemnul (mesajul!) autorului adresat
cui va binevoi să-l înţeleagă şi să-l asculte< „să
ne bucurăm aşadar de fleacuri,/ îndeletnicire
umană ca multe altele/ Ce-ar putea duce
undeva (unde?)”! În cazul biografiei la care
te referi, prietene AUREL POP, lucrurile stau
cum au stat şi stau… Da, cred că mi-am trăit
traiul (peste vreo doi ani împlinesc şaptezeci
de ierni…) ca oamenii (nu ca neoamenii!).
M-am bucurat de cele omeneşti, nu chiar de
toate, mi le-am însuşit, le-am degustat, le-am
provocat, cu bune şi cu rele, da, n-am făcut
nimănui niciun rău, chiar dacă nu puţini mi-
au purtat sâmbetele! Biografie de
„provincial”, de ins care a citit şi-a tot citit, a
mai învăţat câte ceva, a scris cât a scris, nici
prea mult nici prea puţin, ştiutor cam câte
parale face, sensibil la multe şi mărunte, un
fel de „liber cugetător” la neantul din care
ne-am ivit şi-n care ne vom întoarce – într-un cuvânt
„fleacuri”…

A. P.< “Ar părea c-am pornit cu dreptul” spuneţi în alt poem
din acelaşi volum “ să ne bucurăm aşadar” şi să vă pun
următoarea întrebare: “Întoarce, Doamne, roata vremii” acest
vers mă face să-nţeleg că aţi prefera un “alt destin”, chiar v-aţi fi
dorit un alt curs al vieţii ? 

C.C.< „Ar părea…” dar … se pare că la începutul
începuturilor „fantasticei aventuri terestre (cosmice?!)” s-a
strecurat în „plasma germinativă” o te-miri-ce eroare, ce nu se va
îndrepta nicicând! Nu, n-aş prefera „alt destin” (mortul de la
groapă nu se mai întoarce…)! Doar vreun alt „curs” al istoriei (în
care istorie a… curs prea mult sânge nevinovat), poate, vorba din
titlu, „om fi greşit galaxia”, şi altundeva „destinul” în chestiune să
fie mai de doamne-ajută!

A. P.< În poemul “Vieţi de vieţi” afirmaţi că< “rău că n-am
trăit-o şi nici n-am isprăvit-o cum mi-ar fi plăcut”. Chiar, cum
v-ar fi plăcut ?

C.C.< Sunt „neajungeri” într-o viaţă de om, neîmpliniri,

rateuri (ratări!), poticneli, ce mai, nefericiri care îl fac pe om să-
şi cam blesteme ceasul în care s-a (a fost) născut dar asta ţine de
steaua, de zodia fiecăruia! Fireşte, mi-ar fi plăcut (în ceasurile
mele de rătăciri în jurul craniului ori prin hrubele lumii în care
mi-a fost dat să bântui) o oarecare „alternativă” la „datul sorţii”,
să mai încerc şi alte feluri de „bucate”, dar acum cât sunt încă viu
sub soare, mă declar mulţumit, nu mai am ce schimba, păcat…

A.P.< “se cade, odată şi-odată, într-o viaţă să te lapezi de
toate câte le-ai adunat”. Ce vă-npinge să afirmati asemenea
stare ?

C.C.< „Lepădarea” cu pricina mi-am închipuit-o în sensul
aflării unui altceva, a unui „adevăr” altul decât
cel propovăduit de „criteriile” carteziene,
atunci când „ajuns pe buza genunii” (la
„spartul târgului”) – antecamera neantului –
descoperi că „tot ce ştii e că nu ştii nimic”…

A. P.< “Caut încă mai caut”. Când v-aţi dat
seama că scrisul dvs. a devenit literatură ?
C.C.< Când un cititor, un omuleţ pe care,

după aparenţă, nu prea dădeai multă valută,
întâlnindu-mă în nu mai ştiu care colţ de ţară,
aflând că mă cheamă cum mă cheamă (era
prin anii ’80 veac XX) mi-a spus că mi-a
răsfoit o carte de-a mea (SATIRĂ
DUHURILOR MELE), după care mi-a citat
(pe de rost!) câteva rânduri care i-au plăcut
lui, şi mi-a mulţumit frumos…

A.P.< Care dintre cărţile scrise vă sunt la “suflet” ?
C.C.< Câteva< SATIRĂ DUHURILOR MELE, ELEMENTUL

LUME, ŞI TOTUŞI NU SE MIŞCĂ, BÂRFITOR LA COLŢ DE
UNIVERS (versuri), ARŞIŢA, O ANUME FERICIRE (romane);
de fapt şi celelalte îmi sunt „la suflet” (şi la gând…).

A.P.< Se poate vorbi de o agendă a scriitorului Calistrat
Costin ?

C.C.< Nu cred! Oricum, de stat nu stau degeaba, mă bat
gândurile să mai public ceva-ceva, să fie acolo, pentru vreun
cititor, om curat „la suflet”…

A.P.< Trăim vremuri în care se scrie mai mult decât se
citeşte. Ne recomandaţi o reţetă pentru echilibrarea acestui
paradox ?

C.C.< Personal n-am scris mai mult decât am citit, poate
unde am avut parte de câţiva dascăli de literatură care m-au
învăţat unele lucruri de igienă a creaţiei. Reţeta? Şcoala să-şi
facă datoria şi să-i instruiască pe viitorii stihuitori ce să citească>

“Spiţa umană e în stare de orice, aşa că iluziile 
sunt binevenite, să nu lăsăm chiar orice speranţă!”

Aurel Pop în dialog cu scriitorul Calistrat Costin, 
preşedintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România

Calistrat Costin
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restul (cât, cum, când, ce să scrie…) e literatură!

A.P.< Până unde credeţi că poate merge vulgaritatea în
literatură ? în special în poezie ?

C.C.< Până foarte departe! Specialist în critica acestui „stil”
de a face „nouă literatură” e amicul poet VIRGIL DIACONU.
Spiţa umană e în stare de orice, aşa că iluziile sunt binevenite,
să nu lăsăm chiar orice speranţă!

A.P.< “V-aţi înfipt adânc, fraţilor colţii în sufletul meu”,
chiar are scriitorul Calistrat Costin duşmani ?

C.C.< „Fraţii” care şi-au „înfipt adânc colţii în sufletul meu”
nu-mi sunt duşmanii mei proprii, dar nişte monştri, duşmani
ai omului în genere. Voi fi având şi duşmani, să fiu şi eu în rând
cu… (ne)oamenii! Mă socot un muritor cu un puternic cult al
prieteniei (deh, „vărsător”!), aşa că eventualii duşmani nu văd
ce sens ar avea să mă lichideze! Aviz amatorilor de „duşmănire”
a mea: am avut patru duşmani veritabili, şi toţi, din nefericirea
lor, au dat ortul popii înainte de vreme… Lista rămâne deschisă.

A.P.< ... dar prieteni ?
C.C.< Prieteni buni am mulţi, „amici” şi mai mulţi…

Prietenia cere unele sacrificii, pe care, când te convingi că
trebuie să le faci, ea, prietenia devine lucru sfânt, până la…
nemoarte!

A.P.< De câţiva ani sunteţi preşedintele Filialei Bacău a
Uniunii Scriitorilor din România. Cunoaşteţi bine fenomenul
literar naţional; credeţi că se poate vorbi despre o nouă
generaţie de scriitori ?

C.C.< Nu ştiu dacă se poate, aici şi acum, valida „o nouă
generaţie”, dar de câteva nume, „oameni noi”, identităţi
oarecum conturate se poate! În literatură, valorile – aşa cred –
nu se impun „în echipă”, la grămadă, dar… la individual!
„Generaţia” lui Eminescu este… EMINESCU; asemenea stau
lucrurile cu ARGHEZI, BACOVIA, BLAGA, spre a nu-i
pomeni decât pe câţiva dintre ai noştri!

A.P.< Sunt ei pregătiţi să ... preia ştafetă ? 
C. C.< Ce „ştafetă” şi „de la cine”?! Înţeleg unde bate

întrebarea, dar în „cursa cu obstacole” care este literatura,
„ştafeta” sunt „obstacolele” înseşi… Poate ar trebui să fiu mai
clar însă ar fi foarte multe de spus…

A.P.< ... apropo, credeţi în fenomenul de generaţie ?
C.C.< Nu.

A.P.< Suferă scriitorul Calistrat Costin de complexul
provincialismului ?

C.C.< Relativ, dar nu cine ştie ce! „Provincialism” faţă de ce
şi de cine, când însuşi Parisul a devenit o nostimă aşezare
provincială (la scară planetară, totuşi!)?! Sigur, capitala
administrativă a unei ţări, are o seamă de „ascendenţe” faţă de
restul… „provinciilor”, dar asta nu înseamnă un avantaj în
absolut pentru creaţia artistică.

A.P.< În ultimul timp unii scriitori în special cei din tânăra
generaţie cochetează cu literatura în spaţiul virtual. E la modă
scrierea pe bloguri. Credeţi că acestă modalitate de manifestare

a creatorului literar e benefică pentru cititorul de rând ?
C.C.< Nu, nu, nu! Cartea trebuie să rămână carte! Cui îi surâd

„spaţiile virtuale” n-are decât! O bibliotecă înţesată de cărţi e
altceva decât una ticsită de „bloguri” scornicite de care mai de
care!

A.P.< În acest sens manuscrisele vor fi tot mai rare. Ce credeţi
că trebuie făcut ? 

C.C.< Nu „manuscrisele” sunt problema, ci cărţile tipărite!
Pare că vremea manuscriselor a trecut, acum se merge pe
„produsul finit”, dacă n-ai carte n-ai parte… (că unii au „partea”
leului fără de „carte” – asta-i altă mâncare de… rechini!).

A.P.< În majoritatea domeniilor există grupuri de interese şi
corupţie. Suferă domeniul culturii de un asemenea flagel ?

C.C.< „Interese” cu „grupurile” de rigoare vor fi cât lumea
(„lume”, nu se ştie încă, dacă procreată de cineva cu vreun
„interes” anume…). Iar „corupţia” (mare sau mică) e scrisă în
legile omeneşti, n-ai ce-i face! Cred că şi domeniul acesta al nostru,
al literelor, suferă de flagelul respectiv, dar e o „suferinţă” oarecum
suportabilă, era să zic aproape nevinovată (depinde la ce „nivel”
are loc „coruperea”…).

A.P.< Se vorbeşte acut despre geografii literare. E Bacăul un
punct distinct al momentului în geografia literară românească ?
dar a Europei ?

C.C.< Da, în geografia literară românească, Bacăul înseamnă
şi el ceva. Lăsându-i pe clasici deoparte, în pururea lor strălucire,
există la Bacău „condeie” de primă mărime. Nu dau nume aici,
vorba unuia, că suntem mai mulţi… Cât priveşte „geografia
Europei” – promovarea în acest spaţiu ţine de „politică”, de
generozitatea celor care ţin frâiele naţiei băştinaşe în mâini, dar şi
de iluzoria iniţiativă individuală a fiecărui aspirant la celebritate,
de farmecul personal, de „relaţii”, de câte şi mai câte omeneşti
„dedesubturi”! Şi o necesară menţiune: e nevoie şi de puţin talent,
dacă au chiar de mai mult…

A.P.< Ne apropiem de finalul acestui dialog. Chiar “Om fi
greşit galaxia !” domnule Costin ? mie “nu-mi vine a crede” / “oare
cine are dreptate”; poate reuşiţi să convingeţi cititorii acestui
dialog ?

C.C.< Da, domnule, am fost greşiţi! Singur Marele Arhitect al
Universului m-ar putea convinge de contrariul! În cărticica de la
care am pornit această şuetă – OM FI GREŞIT GALAXIA! –
cititorii vor afla toate argumentele pentru înţelegerea rosturilor
acestei greşite „concepţiuni”. Ceea ce nu înseamnă că în „galaxia”
în care am apărut nu mi-a plăcut să fiu OM şi să mă bucur de
multe din darurile naturii, şi să visez la o viaţă de apoi mai bună,
nu zic „imaculată”…

A.P.< La care întrebare aţi fi dorit să-mi răspundeţi şi nu v-am
pus-o ?

C.C.< Sunt atâtea semne de întrebare în orizontul
cunoaşterilor noastre, încât nu ştiu dacă vreodată vom avea
răspunsuri la toate… Să ne mulţumim cu puţin! Mulţumesc şi
eu…

A.P.< Vă mulţumesc.
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(în umbra altui soare)

Cât mai de cer aproape să te miri
în visul de nimeni visat
cum făclii de lemn rugos
cărăruiesc zăpezi pe sat

în visul încă nevisat de nimeni
şi-n umbra altui soare
cuvintele îţi fie îndrăcite
ca-n şamanic rit de sărbătoare

nisipul zestrei să îl porţi
cât mai de cer aproape
până ce îngerul de gardă
iubirea va veni să ţi-o dezgroape.

(lehamite)

De cetatea înţesată de hoţi de granguri
din te miri ce ponoare ori ranguri
sunt lehămiţit

cât despre extrapolare
la preajma întreagă
beelzebul vorbele-şi aleagă
el încă-i starletă 
unde visul prinde de urechi Pronia
unde sub pleoapele poemei distingeţi
fantome sodome şi pe zeul Dracului bătând 
toaca surdului...

sună banal
ştiu -
ca viaţa.

(nomazii iubesc pribegia)

Femeie-femeie cine te-a numit pe tine
viaţă-iubire viaţă-moarte
cine-ţi pune ochii cu sete a citi
despre<

- vedete masochiste
- punctele maximei plăceri
- alegerea canapelei perfecte
- partide de sex sfârşite-n ambulanţă
- ce geană e la modă
- cum să slăbim imediat
- cum să vorbim cu necuvântătoarele de companie
- ce spray de cameră e mai cu moţ

- cum se prepară un cocktail
- cum să aşezăm patul în dormitor 
după punctele cardinale
- cum să bem vin
- cum să facem amor
şi alte câte ce-uri şi cum-uri?

Cine femeie-femeie
zilnic mă face să muşc din piatra dorului
cu patima nomadului
ce îşi iubeşte pribegia.

(zilnic)

Zilnic murim puţin puţin
de necaz de pizmă de provincialism
de visul treaz cu atenţia aiurea
la necesitatea ca...
la obligaţiile care...
la îndatoririle ce...
ori la împrejurările când

vom sta şi la moarte la rând.

(nimeni)

Câtă iarbă neagră dogmatică întomnează
în inimile ce însufleţesc
derizoriul lumii

Câtă fâlfâire de licurici
pe măgura mută
din geografia acestui text sătul
de oricine
de orice
de oricând
de oriunde

nimeni nu poate cere poetului act
cum luna răscolitoare îşi scoate capul 
din sutienul iubitei sale.

(mai mult decât aripă)

iubire ură scârbă indignare
ploaie de stări asimetrice
gâlgâind în cele veşnice
inimi sub semn de-ntrebare

precum ai da cu pumnul în cer
geme a toamnă melancolia kaki
şi gândul e ducere la rostul de-a fi
mai mult decât aripă sfredelind în eter.

Vise fără somn

Ion BALA - 60
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A douăzecia elegie de pe strada mea

Viaţa trece pe lângă mine. O văd cu
coada ochiului. Am adesea senzaţia unui
déjŕ vu. La intersecţie aşteaptă o lumină,
se spune că e aceea chemată de
Dumnezeu, se spune că ar fi şi venit –
desigur sunt zvonuri neconfirmate
oficial, sursele de încredere sunt scrierile
apocrife însemnate cu alb pe liste negre

Lumina aia nu trece neam de
intersecţie! A rămas înţepenită acolo
parcă e bătută-n cuie. Am de ce să mă
întreb dacă este lumină cu adevărat – ce
înseamnă lumină? De unde până unde
se întinde? De ce nu e pentru toţi la fel? 

Biů are pielea arămie ea vine şi
luminează cu un vag crepuscul / eu aşa zic / ea susţine că e un
cântec de întâmpinare a zorilor, că violoncelul pe care-l aud
în spatele cuvintelor e sursa tuturor sentimentelor, ea vine pe
strada mea la începutul primăverii şi comandă înflorirea
mărului de lângă drum cel fără de gard, ea vine împodobită
cu o mulţime de nuri şi de dantele, are pulpe tronconice şi
gambe subţiri şi uşor arcuite în lateral

Biů trece pe lângă mine. O văd cu coada ochiului. Îşi
flutură rochia de iasomie lângă nările mele, bine că e dincolo
de geam, dincolo de dincolo, altfel pielea mi s-ar lichefia şi ar
curge râu în urmele ei şi m-ar robi cu acel lamento stins<
Mommy cries, Daddy lies  Everyday they die Everybody’s in
shock Losing control Daddy cries, Mommy lies What does it
feel like Discovering you’re stuck here?

Aceste cuvinte nu le-am auzit / oricum am pierdut
controlul, oricum sunt blocat aici cu căştile pe urechi şi cu
emma shaplin în playlist – ce să mai caute această biů? Ce să
mai caute atâtea clone ale clipelor vieţii mele trecând alene de
undeva spre altundeva?

Biů are pielea arămie ea vine şi luminează cu un vag
crepuscul. Îi dărui o minciună şi un gând minuscul. Mă-
ncearcă senzaţia de pahar gol, nostalgia aceea a vegetaţiei cu
miros de strugure – e un dar de la biů, un abandon du travail
pour toujours. Şi ce dacă dintr-odată totul pare să conteze? Şi
ce dacă-n noaptea asta vor muri la metereze toţi soldaţii mei
de abur, toţi soldaţii mei de vânt? Şi ce dacă viaţa asta mă va-
nchide în cuvânt?

Elegia a 26-a< câteva obsesii 

A deschide fereastra nu ar fi o greşeală, ar fi o trădare,

ultima, poate, căci plutonul abia aşteaptă
comanda foc! abia aşteaptă să-şi descarce
încărcătoarele şi să plece pe la casele lui,
unde-s nerăbdătoare nevestele cu copii
noi, proaspeţi, vioi jucându-se-n praful
uliţei.

Dar strada mea e într-un alt cartier al
inimii, undeva unde funcţionează toate
valvele şi fantezia se oxigenează
suficient ca să producă ceva ca un zbor
de fluturi. Aşadar nu am de ce să
deschid fereastra, nu am de ce să
iubesc la întâmplare, nu am de ce să
caut o ieşire spre tramvaiul 30 cu care
a avut ultima întâlnire Antoni Plŕcid
Guillem Gaudí i Cornet înainte de a-şi
părăsi Sagrada Familia. Era într-o zi de
luni din iunie, el vagabond zdrenţăros
părea pe străzile aglomerate ale
barcelonei şi după întâlnire chiar s-a

vrut la spitalul din mahala între săraci, joi ochii s-au stins,
când abia trecuse o săptămână de la ivirea fericită a lui
Irwin Allen Ginsberg - What sphinx of cement and
aluminum bashed open their skulls and ate up their brains
and imagination? – ah, ce călătorii vom face împreună de-
a lungul şi de-a latul continentului şi ce vom mai urla,
băieţi! (am văzut cele mai strălucite minţi din generaţia
mea distruse de nebunie, de foame, goi, isterici). 

Dar ce vină avea abia născutul Irwin Allen Ginsberg?
Sunt multe alte întâmplări fericite în acest cartier, multe
scrisori, mărturisiri, recunoaşteri, trădări de fluturi închişi
între geamuri. Iată ce am citit deunăzi<

Moi, Pierre Ménard, auteur du Quichotte, j’approcherai
Almotasim dans le jardin aux sentiers qui bifurquent. Je
pourrai aussi visiter la bibliothčque de Babel et les ruines
circulaires aprčs avoir gagné ŕ la loterie de Babylone. Je
n’oublierai pas Funčs, je réhabiliterai Judas et je mettrai en
scčne la mort du traître et du héros, car je fais partie du
Congrčs ainsi que de la secte des Trente et de celle du
Phoenix. Mais le livre des sables est infini, au contraire du
počme composé d’un seul mot...

Tot caut un refugiu. Cu masca pe figură, mă târăsc în
tranşeele unei realităţi închipuite, mângâi fecioarele uitate
în umbrele ierbii, stârnesc stoluri de cocori şi de vrăbii,
respir otrăvurile încă neinventate de doamnele de onoare
ale reginei – quelle traîtresse, belle traîtresse, plus
dangereux qu’il ne le paraît! – pentru bastardul care voi fi.

Poate că ar trebui să-mi schimb numele, după noaptea
aceasta strălucitoare, da, voi fi jorge luís! sau miguel? sau
antoni? sau alonso? Ei, lasă, zi-mi simplu< Maestre!

Florin DOCHIA - 60
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XXI
Amnezia dinozaurilor e pe sfârşite... 
Cu ochelarii orbului pe nas 
silabisim normele Spaţiului Schengen.
Nimic nou sub soare, doar sinuciderile 
pe internet şi catastrofele repetabile
din hipotaslamus...

Fratele siamez

Prevestiri şi semne 
despre tristeţea de a căra în spate oglinzi 
şi despre nostalgia
anotimpurile zilnice, mai ales toamne
trăite de fratele siamez
care întoarce mereu capul
şi te roagă să nu mai mori atât de repede
pentru că nu suportă viteza lacrimilor
tale.

Lepros al cuvintelor

Îmi cad  lacrimile în cuvintele, 
mă adulmecă ganglionii, mă latră 
singurătatea şi oamenii fug
să se ascundă de decapitarea mea lentă... 
Oglinzilor în care adorm li se dă foc, 
pe hainele mele de carne sfârâie varul nestins
al pereţilor, prietenii îmi bat scânduri în ochi, 
mă pipăie cu entropia distanţei şi eu, leprosul,
ca să mă apăr, inventez fericiriea...

Strada cealaltă

Azi a fost o zi nesfârşită
limbile cesasului au mers 
înainte şi înapoi
tu te-ai întors plictisită
la marea noastră iubire,
din lacrimile pe care le-am plâns
au răsărit copaci ornamentali,
oraşul e împodobit cu zgura magnoliilor
şi fericirea umblă hai-hui
pe strada cealaltă.

Cochiliile

Un copil îşi plimbă 
tristeţea pe ţărm şi
sufletul lui se răsuceşte
precum capul unei jucării stricate 

Pe urmă se aşează 
lângă propria-i umbră 
şi  şlefuieşte perle de apă sărată
în cochiliile ochilor…

Falie în oglindă

Acum, când lumina se cojeşte
pe luciul memoriei,
când fiecare trădare devine
o iubire sinucigaşă
acum, când cocoşii
cântă a treia oară şi 
mă prefac că-l aud şi că-l văd,
pe Cel înaripat cu o cruce,
acum, când mă aplec periculos 
peste rama duminicii
şi la radio se transmit ştirile nopţii,
câinele comunitar al singurătăţii
se strecoară iarăşi în cameră 

să se gudure la picioarele zilei de mâine...

Iertare pentru ochi

Iertaţi-i ochiului meu drept
Îndrăzneala de a-şi imagina 
Oameni zburători şi miracole!

Iertaţii ochiului meu stâng
inocenţa de a se deda amurgului
Şi singurătatea lui
Triunghiulară, de duminică!

Iertaţi-le, vă rog, ochilor mei orbi,
Încăpăţânarea de a vedea lumina!

Vina supremă
(Doamnei Mariana Ionescu)

Viaţa noastră se rostogoleşte pe povârnişul iertării...
De ce ne-am minţii? Am fost slabi şi nemernici,
Ne-am vândut bunătatea la tarabe de bâlci,
Am risipit timpul în cărţi, nu în viaţă...

Şi cât de mândrii ne numeam „Cei fără vină
şi fără prihană”, cum ne construiam colibele în viscol
şi cum ne ardeau buzele pe ruguri spunând adevărul 
pe care nimeni nu vroia să-l ştie... 

Doar iubirea conta, era mărul discordiei...
Speranţa că ne plăteam preţul cu lacrimi era importantă...

Acum ne privim icoanele în ochi, acum
trişăm ca şi cum am fi fost îngeri...

Lucian M{N{ILESCU
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Darul

Niciodată n-am înţeles ce-mi şoptea
totdeauna, pretutindeni

se isca din senin
ca o briză

învăluind
etajele superioare

acolo unde abia dacă unul — din când
în când

dintre capetele balaurului-aurului
mai rătăceşte

Acolo nu-i priceperea-aducătoare-de-
moarte

ci doar visătoarea ofrandă
a minţii suită în adâncimea

fântânii din inimă

Totdeauna-pretutindeni mă însoţea
dar, Doamne, neînţeleaptă-i făptura
omenească în care Ţi-ai zidit

comorile cele de preţ.

Toţi

— i-am auzit
în sfârşit.

Deloc grea limba lor îmi părea
I-am ales după înţeles

după cântare
după hrana cea de mâncare
Şi-abia apoi

după ecoul din noi.

Dar când vinul din cupă
s-a adăugat

peste setea cea de zburat
cu toţii /şi toatele

ne-am înălţat…

Dăruirea

A căzut
Lacrima

ca o boală, cântărită-ndelung

nu mai rămăsese din ea decât
zăngănitul mării de sare

de sus căzuse, tocmai din turn
unde zăcea de secole multe

frumoasa răpită
a răscolit în cădere

aerul serii de vară
deasupra grădinii cu vechi

trandafiri

se auzea dansul petalelor
desprinderea din coroana de

galeşe flăcări
şi, prin iarbă, cărăbuşul de seară
şi greierul ţanţoş lustruindu-şi elitrele

Lacrima ei a căzut
neştiută

Era prima cădere
Şi singura.

Presimţire

Car de raze.
înserarea

ca o presimţire
domoală se vrea /înfiorată-i

Caleaşca de lumină a cenuşăresei
iat-o

prin văzduh
nălucire

înainte de baterea
miezului nopţii

Numai
al cenuşii fiind

ţi se recunoaşte dreptul
căutării

diamantului
cel cu o mie de feţe.

Zicerea

Mintea joacă pe un tăpşan al ei
(zburdă sărăcuţa şi orfana de idei)

saltă uneori
cade adesea

hoinăreşte hăbăucită
pe tărâmul Gheonoaiei
unde — se zice — se trag învăţăminte

pentru minte
şi deprinderi de altminteri
paranteza : [de armindeni, bunăoară,
într-o primăvară mult asemănătoare zilei de azi,
într-o astfel de hoinăreală

(— mama mi-a zis : vezi c-o să cazi ! —
dar cum să „vezi“ că o să cazi
că dacă vezi, nu cazi

ş.a.m.d.)
crede-mă, am văzut

şi — totuşi — m-am lăsat căzut].

Monica ROHAN
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Iarba aceasta, iubire

Iarba aceasta n-a crescut> 
eu o ştiu înaltă dintotdeauna< 
bogată şi tânără, crescută din lut,
vrând parcă să-mbrăţişeze luna.

Iarba aceasta n-a crescut> 
pe mine m-a-ncercat dintotdeauna< 
ca un sentiment fără moarte, fără
început,
ce-n părul tău plin şi-a împletit cununa. 

Iarba aceasta n-a crescut> 
pieptul mi l-a pustiit dintotdeauna<
ca o plasmă cuprinde, confuz şi tăcut,
cum se risipeşte-n peşteri lumina.

Iarba aceasta n-a crescut> 
eu o ştiu a mea dintotdeauna.

Izvorul, tu…

De-ar şti pădurea
Câtă sevă fierbinte
- ca nişte meteoriţi fluizi – 
curge prin venele tale
preanobile
şi-ar împleti rădăcinile 
sub arcuirea sprâncenelor tale.

De-ar şti zăpada
câtă ninsoare caldă
aştern petalele ochilor tăi
şi-ar căuta mereu
sălbaticele dansuri
sub arcuirea sprâncenelor tale.

De-ar şti noaptea
câtă lucire se scaldă
în ochiul tău mov
şi-ar căuta de fiecare dată 
plutirea
sub arcuirea sprâncenelor tale.

De-ar şti oceanul
că o maree încinsă
e privirea ta de abur
şi-ar căuta cu fiecare briză
fântâna
sub arcuirea sprâncenelor tale.

De-ar şti luceferii

câtă lumină se ascunde
în ochii tăi
şi-ar căuta în fiecare seară
izvorul
sub arcuirea sprâncenelor tale.

Blues

E-atâta depărtare între noi
când irişii se zbat prea sterpi şi goi
şi ne hrănim cu trupurile noastre
din cimitirul de păsări albastre.

E-atâta depărtare ce-şi cere tribut
şi noi trecem ca nişte morţi fără de scut
cu pasul de aer prin zarea-n frământare>
e-atâta depărtare în aerul ce doare…

Fete din Nord

Vin fetele din Nord,
asprele, năbădăioasele fete vin
ca nişte sălbatice, fantastice ploi
dintr-un diluviu divin>
cu fulgere-n ochii lor negri 
vin
şi cu pletele aprinse aprinsă de lună
vin violându-mi retina> - 
ori ca nişte molcome, calde ploi,
biciuindu-mi câmpia din ochi
şi-mpovărându-mi lumina.
Şi-mi par uriaşe sălcii plecate,
cu rădăcinile înfipte
în străfundul cerului
- dincolo de viaţă şi moarte - 
Şi crengile, mii, mângâindu-mi ţărâna.

Testament

Sângerează-mă pe vise
Sângerează-mă pe lună
Sângerează-mă pe clipa
Care veşnic mă amână.

Răstigneşte-mă pe fulger
Răstigneşte-mă pe unde
Răstigneşte-mă pe vântul
Care mereu mă pătrunde.

Odihneşte-mă pe ape
Odihneşte-mă pe soare
Odihneşte-mă pe lutul
Care-ntr-una mă tot doare.

:tefan HAIDUC
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Gheorghe Grigurcu rămâne, după
cum afirmă şi confirmă nume
importante ale peisajului literar
românesc, un critic de excepţie, înzestrat
cu un real talent, atât în ceea ce priveşte
„radiografierea”scrierilor autorilor
contemporani, cât şi formularea unor
judecăţi juste, pertinente, menite să
stabilească ierarhii, dar să şi
redimensioneze coordonatele, atunci
când acestea, indiferent de culoare sau
zonă de provenienţă, scapă de sub
control. Pe de altă parte, neobositul
„cârcotaş” este unul dintre cei mai
prolifici autori de literatură critică,
pentru el scrisul fiind, după cum însuşi
mărturiseşte, un mod de viaţă, o
manieră de a relaţiona cu sine şi cu cei
din jur, o poartă de comunicare cu lumea. 

Trecând peste opera poetică, importantă şi ea, dar care
merită o discuţie separată, este suficient a se consulta
impresionanta listă a lucrărilor critice semnate de Grigurcu,
pentru a stabili consecventa şi rodnica aplecare asupra
scrisului a unui om ce, pe bună dreptate, poate fi socotit un
destin rar al culturii române. Pe linie critică, istorie literară şi
publicistică, are numeroase titluri publicate, printre ele
numărîndu-se< Miron Pompiliu şi Junimea (1969), Teritoriu
liric (1972), Idei şi forme critice (1973), Bacovia -  un
antisentimental (1974), Poeţi români de azi (1979), Critici
români de azi (1981), lista prelungindu-se până în deceniul
nostru cu Poezie română contemporană I- II (2000), Amintiri
din epoca de platină (2000), În răspăr (2001), Repere critice
(2001), În jurul libertăţii (2002), În pădurea de
metafore(2003), Post-texte 2003), Jocurile literaturii şi ale
sortie (2004), Din jurnalul lui Alceste (2005), De la un critic
la altul (2005),  La ce oră vine dentisul? (2005) şi altele.

Fiecare dintre volumele enumerate merită toată atenţia,
unul extrem de discutat fiind însă Amurgul idolilor. Interesul
pentru această culegere se datorează, in primul rând, faptului
că aici, ca şi în alte scrieri semnate de acelaşi autor, este
abordată atât de cunoscuta chestine a revizuirilor. Tomul,
consistent ca număr de articole, se deschide tendenţios cu o
lămurire a semnatarului, legată de necesitatea adunării lor
într-o culegere unitară, majoritatea cronicilor, polemicilor şi
interviurilor fiind publicate de-a lungul anilor (post-
revoluţionari!) în revistele de specialitate din ţară. De
asemenea, se subliniază nota dominantă, numitorul comun
al tuturor intervenţiilor< „demascarea” scriitorilor care, într-
un fel sau altul, au „gustat” privilegiile fostului regim. Se
anticipează astfel unghiul din prisma căruia vor fi ei discutaţi<
moralitatea sau non-moralitatea scriitorului.

Solitarul amarului târg este, de
altfel, primul dintre exegeţii
postdecembrişti care încearcă o
resemantizare a conceptului lovinescian
de revizuire. Din capitolele anterioare s-
a observat însă, că aceea care  a semnalat
vitalitatea unei asemenea necesităţi a fost
Monica Lovinescu. Se va remarca de-a
lungul dezbaterii o oarecare similitudine
de gândire a celor doi critici, dar vor fi
subliniate în special diferenţierile,
discuţia pe acest subiect îngăduindu-ne
a o rezerva secvenței finale finale.

În accepţia lui Grigurcu, idolii
sunt aceia care, „crescând” sub aripa
protectoare a partidului comunist, „
situaţi în afara criticii reale, slujiţi la
rândul lor de un veritabil
„aparat”celebrator, răsfrângeau o rază de
grandoare patronului.” Numindu-i
saltimbanci, bufoni de curte sau clovni,

criticul propune tranşant coborârea de pe un soclu nemeritat
şi supunerea tuturor unei adevărate analize, menite să
decanteze ceea ce rămâne sau nu viabil din creaţiile lor,
valoare sau nu, în spaţiul hibrid al literaturii. Demersul
implică o referire şi la spaţiul citicii, pentru că şi aici „apele”
trebuie „purificate”.

Aşadar, laitmotivul cărţii în discuţie este necesitatea
revizuirii poeziei, prozei şi criticii româneşti, misiunea aceasta
revenindu-le tuturor oamenilor de litere care mai cred în
ideea de dreptate şi adevăr, primul dintre ei fiind, evident,
chiar Gheorghe Grigurcu. Aceeaşi problemă este atacată şi
într-un alt volum de interviuri, publicat la editura Dacia, în
2001, si intitulat În răspăr. De aici, mai exact din dialogul cu
Marin Mincu, ni se descoperă o încercare orgolioasă de
revizuire a hărţii axiologice a poeziei românesti, gîndită încă
din 1972, când se presupune că ar fi existat un oarecare
dezgheţ ideologic. Culegerea în discuţie clarifică într-o
oarecare măsură viziunea radicală a revizuirilor, propunînd ,
pe lîngă un ton mai conciliant, un punct de vedere echilibrat.  

Până atunci însă, luându-şi în serios datoria, criticul
declanşează un adevărat război la adresa celor care, susţinuţi
de un un regim ostil artei autentice, s-au bucurat de laurii unei
glorii nemeritate. Referindu-se la poezie, formulează
următoarea observaţie care ar pune pe gânduri orice lector cu
adevărat implicat< „O simplă ochire asupra trecutului celui
mai apropiat ne dezvăluie imaginea unui vast cimitir de
„succese” (...) Cine se mai interesează acum de A. Toma,
Eugen Frunză, Cicerone Theodorescu, Marcel Breslaşu,
Veronica Porumbacu, Mihu Dragomir, ori de Ion Brad,
Tiberiu Utan, Vasile Nicolescu, I. D. Bălan Corneliu Sturzu?
Râzgâiaţi odinioară, barzii de conjunctură trebuie a se
resemna, aliniindu-se unor recentissimi avortroni ai unui

Gheorghe Grigurcu şi sarabanda revizuirilor

Elena VIERU
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realism socialist crepuscular, precum Pavel Pereş ori Geo
Ciolcan”.

Trecând în revistă aceste nume, sonore de altfel în
panorama proletcultistă, afirmaţiile critice nu sunt lipsite de
temei. Altele precum< „În fruntea coloanei de mercenari, (pe
atunci bine răsplătiţi), mărşăluiau, pe lângă cei amintiţi mai
sus, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Radu Boureanu, Dan
Deşliu, Maria Banuş, Nina Cassian, A.E. Baconsky”, îşi găsesc
argumentele în chiar biografiile celor mai sus menţionaţi. Dar
judecăţi de tipul: „diversele stalinisme şi indicaţii ideologice,
comenzile sociale executate cu promtitudine, ţineau loc de
inspiraţie, în aşa măsură, încât George Călinescu (primul
scriitor român de seamă, care s-a grăbit a-i închina, încă din
1944 un panegiric lui Stalin) i-a binecuvântat”, merită o
evaluare atentă, pentru că, după cum lesne se observă, sunt
luate în discuţie mari personalităţi ale literaturii.

Din lista destul de lungă a „figurilor cenuşii”, se inpun a fi
discutate câteva, ce ocupă un spaţiu
destul de amplu în dezbaterile
criticului de la Tîrgu Jiu. Acestea
sunt< Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Marin Preda, Eugen Barbu,
Eugen Simion şi Ovid S.
Crohmălniceanu. 

Primul asupra căruia Gheorghe
Grigurcu îşi răsfrânge mânia
justiţiară este Nichita Stănescu, pe
care îl numeşte, ironic, fără îndoială,
„supraomul poeziei româneşti”.
După ce analizează meticulos
originile poetului, găsind aici surse
ale atitudinii lirice, după ce pune în
relaţie evoluţia sa spectaculoasă cu al
său caracter cameleonic, ce l-ar fi
ajutat în perioada dictaturii,
Grigurcu situează sub semnul
întrebării însăşi creaţia acestuia,
considerând că< ”Poezia lui Nichita
Stănescu (...) decepţionează, întâi de
toate, prin neînţeleapta sa extindere. (...) Necunoscând chinga
intensităţilor, chinul facerii se îndoieşte la fiecare pas de sine,
eul creator s-a agitat într-un spaţiu mistificat al facilităţii, într-
un câmp navigaţional suspect, ce ar fi alarmat o conştiinţă
estetică trează. Un poet cu răspundere de sine nu scrie atât de
mult, când are atât de puţine de spus.” Duşurile reci alternează
cu cele mai călduţe însă. În ciuda revoltei care s-a propagat în
rândul admiratorilor poetului, criticul n-a încetat niciodată
să-şi exprime antipatia faţă de un creator a cărui ţinută poetică
i se pare îndoielnică. O oarecare invidie transpare din modul
în care Grigurcu vorbeşte de farmecul personal al autorului
celor 11 Elegii, găsind în acesta o altă sursă a succesului său:
„Statuia lui Nichita,  de care vorbiţi, era mai întâi una de carne
şi sânge a blondului irezistibil, care devenise un fel de marotă
a capitalei anilor 60-70. Era astfel construit, încât inimile,
conştiinţele şi uşile i se deschideau de la sine.” Cu destulă
rezervă, el recunoaşte totuşi că „Nichita s-a dovedit o

personalitate caracteristică spaţiului nostru cultural care, chiar
dacă nu ar consta în atenţia ce i se acordă, urcând până la
cotele mitului, n-ar fi neglijabilă”.

Un alt scriitor „atacat” este Marin Sorescu, pe care îl
numeşte „ un Topârceanu în „ediţie modernizată, trecând
prin unele tehnici ale absurdului.” Aducând în discuţie
„echilibristica” pe care ar fi exersat-o autorul Liliecilor în
perioada comunistă, reuşind astfel să rămână în centrul
atenţiei, poetului i se reproşează mai des compromisul din
perioada postdecembristă. Una peste alta, creaţia
„geniului”din Bulzeşti ar fi una diminuată valoric, în sensul
apartenenţei inevitabile la o aşa numită „serie minoră”. O
concluzie suficient de violentă loveşte ca un bumerang
imaginea consacrată a creatorului piesei Iona< „Marin Sorescu
e un poet pentru ingineri, concentrându-se în această formulă
grandoarea şi derizoriul lui.” Se recunoaşte poetului faptul că
„stilul lui e indiscutabil original şi ingenios în unele bucăţi,

dar, în orice caz, e net inferior
ludicului de subtilitate şi conştiinţă
estetică (...) practicat de Şerban
Foarţă, după cum e inferior fanteziei
lascive, gongorismelor surâzător
eterate, imaginilor fals teribiliste ale
lui Emil Brumaru”.

O dezbatere prelungită are
menirea de a spulbera laurii unui alt
autor de succes şi anume Marin
Preda. În prim plan apare ţinuta
imorală a creatorului Moromeţilor
care „nu a avut tăria unei retrageri
sacrificiale, a unei asceze prin scris”.
Cercetându-i-se şi descoperindu-i-se
pledoariile în favoarea partidului,
imputându-i-se preţul „conformis-
mului”, se ajunge în final la operă,
căreia îi sunt recunoscute, ca valori,
doar câteva „piese de rezistenţă”,
restul fiind infestat de elemente
strecurate direct din „bucătăria”

C.C.-ului, care ar fi făcut din el un discret purtător de cuvânt.
Şi totuşi, replicând apărătorilor înverşunaţi, Grigurcu
recunoaşte că, „Desigur, nu-i putem refuza lui Marin Preda
calitatea sa de prozator de prim plan!”

Eugen Barbu este în mod radical şi definitiv anulat, atât
pentru faptul de a fi reprezentat, în contextul anilor grei „un
trubadur al dictaturii”, cât şi pentru derizoriul unei opere din
care nu a mai rămas viabil aproape nimic. Dacă Groapa, ca şi
nuvelistica inspirată de Calea Griviţei, sunt „punctele estetice
cele mai înalte atinse de acest prozator neîndoios talentat”, în
ansamblul ei, „opera lui Eugen Barbu, cu toate insulele sale
seducătoare viabile, trădează lipsa unei inteligenţe artistice
care s-o fi proiectat în cercul marilor realizări”.

Poposind pe terenul criticii, marele exilat la Târgul Jiu, îşi
fixează „lupa” asupra lui Ov. S. Crohmălniceanu, descoperit
ca fiind cel mai „adaptabil” exeget din perioada postbelică<
„după un început normal în tinereţe, urmează masiva

Gheorghe
Grigurcu
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oficializare comunistă, slujită cu o râvnă care l-a promovat în
rândul înalţilor ierarhi ai criticii realist-socialiste”. În lumina
noilor argumente, opera lui Crohmălniceanu va rămâne
pentru totdeauna umbrită de trecutul său proletcultist, mai
ales, de faptul că „Niciodată, Ov. S. Crohmălniceanu nu şi-a
făcut mea culpa, nerecunoscând, în felul lui Petre Dimitriu ,
de exemplu, aberaţia „criminală”, în ordinea valorilor
culturale,  la care s-a pretat atâta amar de vreme”.

Lui Eugen Simion îi sunt „dedicate” suficiente pagini . S-
a vorbit chiar despre un adevărat război între cei doi confraţi,
fostul preşedinte al Academiei, nefiind niciodată de acord cu
pretenţiile revizioniste ale criticului în discuţie. La rândul său,
Grigurcu nu poate accepta compromisurile pe care autorul
Scriitorilor români de azi le-a contractat atât cu regimul
comunist, cât şi cu cel post-decembrist, situat cu nimic mai
presus decât primul.

Alţi scriitori radiografiați sunt< A. E. Baconsky care ar fi
tecut de la începuturile avangardiste la realismul socialist cel
mai grosier, Geo Bogza, oficializat de regimul comunist,
Mihai Beniuc, un năpraznic vechil al partidului, Miron Radu
Paraschivescu, dedublat prin cele două ipostaze, de aderenţă
la comunism şi de respingere a lui, Adrian Păunescu,
ocupantul unui loc întâi în ierarhia linguşelii şi demagogiei,
ajungîndu-se, inevitabil, şi la o aşa numită latură caragielescă
a domnului Pleşu. 

Dacă ar fi să lansăm o replică fiecărei situaţii mai sus
prezentate, cunoscând de altfel şi revenirile criticului asupra
„etichetelor” sale, tabloul nu ar fi, în mod radical, cu totul
altul. Aceasta pentru că, în cazul analizelor grigurciene, se
observă următorul fenomen< după ce domnia-sa demontează
un scriitor, din perspectiva ţinutei sale morale, finalmente îi
recunoaşte totuşi meritele literare, precizând conclusiv că,
locul lui în topul literaturii n-ar fi tocmai acela pe care îl
ocupă. Lui Stănescu nu i se potriveşte statutul de geniu, Marin
Sorescu nu este o glorie peste hotare, Marin Preda nu poate fi
considerat singurul mare prozator postbelic viabil. În legătură
cu acesta, criticul recunoaşte că Marin Preda „are şansa de a
rămâne în ciuda slăbiciunilor sale omeneşti şi a denivelării
operei sale, (...) un scriitor fundamental”. De asemenea, lui
Eugen Barbu nu-i contestă romanul Groapa, o carte
importantă în contextul prozei româneşti.

Rămân totuşi câteva probleme care se desprind din
întregul conţinut al volumului „Amurgul idolilor”. Poate fi
moralitatea sau non-moralitatea autorului un criteriu de
ierarhizare, în sens valoric, al operei acestuia? Parţial,
răspunsul îl dă tot Gheorghe Grigurcu prin culegerea În
răspăr< „Nu  contest o clipă că ar fi o mare greşeală să
propunem eliminarea din literatură a unor scriitori de mare
valoare, pentru perioada lor, în genere finală, de concesii
ideologice. De fapt, nici un exeget, oricât de exigent, n-a cerut
acest lucru.” Mai mult, completează criticul,” Se impune , în
egală măsură, o diferenţiere, atât sub unghiul valorii, cât şi sub
cel al gradului de compromis.” Considerăm că, indiferent de
macularea sau imacularea profilului biografic al creatorului,
ceea ce impune rezistenţă la nivel estetic, ar trebui să se
constituie ca valoare neperisabilă şi în spaţiul literaturii. Să

fim realişti< câţi indivizi ai zilelor noastre (să nu vorbim
neapărat de scriitori!), îşi mai permit să repete gestul cristic
săvârşit de Vasile Voiculescu?

Credem că, dimpotrivă, ideea de imoralitate vehiculată de
Grigurcu ar trebui revizuită puţin. Criticul are dreptate să fie
revoltat, dar să nu uităm că, la rându-i, a tebuit să-şi
„cumpere” dreptul de a fi publicat într-o revistă. Chiar dacă
el regretă sincer cele câteva poezii dedicate „epocii de aur”,
faptul rămâne consumat.

În circumstanţele sufocante ale comunismului, se poate
aplica eticheta imoralităţii doar celor care, prin faptele lor,
orchestrate sau nu de la „centru”, au produs, în mod ireparabil,
un rău cuiva. În măsura în care,  compromisurile au facilitat
unei persoane capacitatea de a se exprima, sau chiar de a trăi
(decent sau nu), gesturile acestea, omeneşti până la urmă, nu
pot fi incluse în categoria faptelor oribile şi reprobabile, care
atrag după sine necesitatea unui poces al comunismului.

Luând în consideraţie faptul că, pe lângă numele discutate
anterior, există o altă duzină de scriitori vinovaţi de a nu-şi fi
păstrat integritatea morală, (Geo Bogza, A.E. Baconsky, Mihai
Beniuc, Miron  Radu Paraschivescu, Adrian Păunescu, D.R.
Popescu, Augustin Buzura etc.), întrebarea care se impune
este< oare nimic din opera lor nu mai poate fi considerat artă?
Nimic nu mai poate rezista în faţa judecăţii exclusiv estetice?

Cu siguranţă, fiecare din aceşti autori impun o rediscutare
a creaţiei, la nivelul căreia există elemente de poezie sau proză
veritabile, capabile să stârnească interesul unui lector avizat.
Revizuirea despre care vorbeşte domnul Grigurcu se va face
în timp, de la sine, pentru că fenomenul este în directă
legătură cu orizontul de aşteptare al cititorului. Iar lista pe care
o propune domnia-sa ca punct de reper, incluzând autori
precum Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Emil Brumaru, Petre
Stoica, Constantin Albăluţă, Şerban Foarţă, Cezar Iănescu,
Florin Mugur etc., pertinentă de altfel, nu trebuie să anuleze
pe nimeni, penrtu că,  la „sânul” încăpător al literaturii
române, este loc pentru fiecare. De altfel, autorul Fişelor unui
memorialist concluzionează< „Reaşezarea valorilor literare
constituie un proces continuu. Ea intră în logica vieţii însăşi,
care nu admite stagnare. A o respinge în principiu e absurd.
Uneori această reaşezare sau, spre a folosi termenul consacrat
de catre Eugen Lovinescu, revizuire, se petrece fără dramatism
aparent, silenţios.(...) Sunt momente în care refacerea scării
de valori se impune în mod imperios, din pricina aglomerării
unor falsităţi, clişee, convenţii lipsite de vlagă, ori a unor
jocuri de interese resimţite ca evidente.”
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Multe se pot spune despre întâlnirile
în lumea ideilor< cred că există un timp
al întâlnirii dintre carte şi cititor, după
cum şi dintre autor şi cititor. Tot aşa cum
autorul încearcă să decodifice
misterioasele semnale ce i le transmite
muza, la fel şi cititorul încearcă, la rândul
său, să decodeze mesajele pe care le
trimite cartea, întrebându-se dacă are
puncte comune, pentru a intra într-un
dialog. Fiecare se exersează în a traduce
acest mesaj în propriul său fel. Textul
devine astfel un prilej şi un mijloc de a
mă întâlni într-o lume a ideilor şi de a mi
se revela misterioasele universuri ale
creaţiei celuilalt, acele locuri unde
emoţia mă transportă, sub influenţa şi la
propunerea acestuia, aşa cum rezultă din
text. Voi înţelege  în ce măsură experienţa personală a unui
autor rezonează cu propria mea experienţă, dar şi cu modul
în care mi-am format, prin educaţie şi cultură, preferinţele şi
exigenţele… 

Nicolai Tăicuţu< „Pasămite”, Ed. Valman, Râmnicu-Sărat,
2008

Îl văd pe poet ipostaziat între coborâre întru duh şi
înălţare, după cum îi dictează succesiunea stărilor sale poetice,
sau, dacă este să notăm propriile observaţii folosind propriile
sale cuvinte< „e bine să acceptăm şi faţa frumoasă a
morţii/adică acea parte din viaţă când în loc/să mâncăm
struguri copţi (naturali sau conservaţi)/consumăm
stafide//la fel cum, numai pe la noi, în loc de prune
coapte/brumării (naturale sau conservate)/consumăm prune
lojnite.” („coborârea şi înălţarea – sinonime într-un spaţiu
limitat”). Întreaga sa carte respectă aceste simetrii bine
surprinse – dacă nu chiar controlate prin desemnul poematic<
„se porneşte vijelia cu pomi culcaţi la pământ/cu oameni
cocârjaţi contra curentului cu acoperişuri / desprinse – roţi
zimţate tangente pământului // totul fix, de-o simetrie
precară//păsările nu mai sunt pe cer / apele învolburate sunt
pe alt tărâm//iar eu/ajung la concluzia că nu am puterea să
mă implic” („uneori cad în dorul de nimic”). Stările diferite
pe care le traverseasă se află în conjuncţie (sinonimie) cu
peisajul, fie o câmpie, cu natura, fie salcâmul, cu
anotimpurile… iată o mostră de o astfel de simbioză
interregnală< „…poarta mi-e ferecată de zorele, aceleaşi
care,/împletite prin coroane, în miniatură,/boltă cerească
îmi fac//mi-e lăsată liberă doar mâna dreaptă. ea
transcrie/acest început de poem, nu înainte de a saluta,/în

grădinile de vis a vis, austeritatea
salcâmului,/ visul caisului îngălbenit şi
statura impozantă/a nucului ce-şi
expune coiţele verzi pe cracă, două/câte
două, la soare, acum în plină zi de
septembrie//spre capătul dinspre răsărit
al spaţiului/numai orientativ stradă, un
bătrân adus din şale spre/pământ, ce
parcă aduce cu mine (ptiu, îmi scuip/în
sân) împinge într-un cărucior / un
coşciug /deocamdată gol.”
(„interregnale”) – câtă luciditate asupra
propriei condiţii şi ce abordare filosofică
a uriaşei, fundamentalei teme care este
condiţia umană! În virtutea (de)formării
sale profesionale, criticul va obiecta că
totul a fost deja scris, nimic nu e nou si
că rămâne interesant numai modul cum
se scrie. Nicolai Tăicuţu tocmai prin
armonia interioară a identităţii sale
devine interesant pentru mine, cititorul

la prima întâlnire. 
În alte poeme, peisajul clasic, uşor patriarhal şi arhetipal

este înlocuit cu compoziţia modernă din, spre exemplu, un
schimb de expresii „imitându-l pe chagall”<  „din sufletul meu
/ acum călătorii coboară pe peron/precum literele, reunindu-
se câte două-trei în silabe, /silabele în cuvânt şi tot aşa mai
departe (…)//alţii urcă în tren / tot litere, unul câte
unul/dintr-un poem mai vechi, pe nedrept dat uitării”.  

Nicolai Tăicuţu are seninătatea sapienţială a celui împăcat
cu sine, aşadar iubind necondiţionat şi fiind dedicat vieţii cu
toate forţele posibile de adunat< „am transmis pe calea
undelor veste că astăzi/am liber de la Dumnezeu şi vreau să
mă întâlnesc/cu poemul, aici, la mine acasă, sub cerul
liber/să ne facem de cap (…)//acum îl aştept sub
măr,/precum mi-e obiceiul,/cu cana de lut ars cu vin roşu
umplută//îl aştept destins ca o pagină de carte/ce-şi aşteaptă
transcrierea / prescrierea” („totul începe de la deziluzie”).
Delicateţe, clasicism, fineţe a detaliului ce surprinde clipa, dar
şi bătăile aripii timpului. Coloratura acestor acuarele poetice
reflectă starea sufletească a poetului, foarte atent cu nuanţele
şi nuanţările. El este cel ce îşi face timp pentru orice şi se
dăruieşte universului. 

Aristocrat al cuvântului, vocea poetului evoluează în toate
registrele, grave şi uşoare, serioase şi duios ironice. Este vocea
interioară a unui copil dublată de înţelepciunea unui filosof
ce are răbdarea de a privi, înnobilată de senzualitatea celui
veşnic îndrăgostit, privind cu aceeaşi candoare primă, plus
libertatea câştigată printr-o vastă experienţă a celui împăcat
cu lumea şi cu sine. Omul mântuit dublat de poetul întrebător,
omul sensibil şi candid îmbogăţit de poetul matur şi rafinat şi

Jurnal de poet la prima întâlnire 
(decembrie 2009 – ianuarie 2010)

Monica MURE:AN
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filosoful răbdător. Îl regăsim şi în ipostaza de autoconfesiune<
„- în faţa mea, aproape, poemul se desfăşoară pe drum/în
penumbră, printr-un superb punct de reper feminin//în
spatele meu, aproape, am simţit un altul,/dintr-o altă locaţie
şi cu alt ţel decât al meu,/ce scurt emite fluierat parşiv//între
cei doi mă aflu eu… vai, visătorul de mine …//cu o rotire
completă pe tocul fin mă-ntâmpină poemul/şi cu o graţie
nedisimulată de gimnastă îmi oferă/plesnetul palmei, jocul
de stele verzi şi ţiuitul în ureche…//fără vreo scuză, fără
regret, învăluit în uluirea mea/poemul se desfăşoară, în
continuare, în penumbră.” („antilirism sau duritate sub
acoperire”).

Cartea te aşteaptă ca o livadă plină de cuvinte – unele
înflorite, altele – ca fructul în pârg, prilej de a face un popas
de câteva ore ce te vor încărca spiritual, făcându-te să zâmbeşti
şi aducându-ţi o răcoritoare bucurie sufletească şi estetică.
Până o citeşti, apar şi roadele grele şi pline de sevă mustoasă,
aromite de soarele ce în poezia aceasta nu apune niciodată,
numai dacă nu dispare, din când în când, să se uite pe furiş la
lună, cât un răgaz să li se mângâie clipele. Şi cât distanţa până
la înflorirea clipei…

Grigore Grigore< „Noaptea Miracolelor”, poeme, Fundaţia
Culturală Antares, Galaţi, 2009

E întotdeauna ceva care îţi scapă din acest metalimbaj al
lui Grigore Grigore. Ai senzaţia că îl ştii bine, că îl înţelegi şi
că, gata, i-ai făcut un portret destul de asemănător cu cuvintele
lui, cu sintagmele lui, cu jocurile lui semantice, semiotice, cu
liniile frânte ale poemelor sale structurale… şi totuşi, ceea ce
ai haşurat se transformă în praf de grafit din cel rezultând din
ascuţirea unui creion, uşor risipit de o răsuflare, la simpla
emitere a unei singure vocale. Curios lucru, deşi au titlu,
poemele din Noaptea Miracolelor par a fi un singur poem,
scris dintr-o respiraţie, ce-şi pretind autonomia părţii din
întreg. Înţelegi în cele din urmă că e mai bine a-l lăsa pe poet
să se autoportretizeze singur, într-o suită de ideograme ale
propriei identităţi în evoluţie. O aceeaşi suită de ipostaze se
panotează pe simeza cărţii. 

Iată-l pe poet copil< „Copilul din mine/s-a plâns
întotdeauna/că niciodată luna/nu i-a îndeplinit visele/ci
doar/a suflat peste ele/cu cenuşă de stele/ca să crească/cu înc-
o durere cerească/copilul din mine…” („copilul din mine”),
apoi în stare de reculegere< „La aceeaşi icoană/mă închin cu
ce am/mă închin cu ce n-am/cu mine/cu gândul/cu
pleoapele/cu lacrimile/cu recunoştiinţa/mă-nchin pentru
că/în rama ei nu e loc/şi pentru întrebările mele…” („la
aceeaşi icoană”),  pentru ca după aceea să-l regăsim într-o
stare a deplinătăţii lirice masculine – de ce nu? – dar a cărei
cale de acces este controlată cerebral< „Fac dragoste cu
cartea/la care lucrez/cum face cu mine femeia/care mă
învaţă/căci m-a citit/şi m-a ghicit/de la prima-ntâlnire/…
/între noi două cuvinte ciudate/ca o punte/părăsit de râu/fac
umbră pământului/cât bobul de grâu/fac dragoste/pe
soare/din două în două picioare/mâncând litere/crezând că
mănânc fecioare” („fac dragoste cu cartea”).

Şi apoi citeşti o poezie adresată eternului copil din tine, în

care tu şi ceilalţi existaţi în stare omogenizată, dospită eteric.
Sigur, mesajul e acela al dăruirii de sine până la atingerea sau
depăşirea acelui prag al sacrificării de sine, al jertfirii propriei
fiinţe până la şi prin nevoia de a te lăsa furat, a te lăsa pradă
Ideii, într-o lume atât de misterioasă când erai tânăr şi fără
experienţă, însuşi furtul – desigur afectiv, practicat de
maturitatea cea hoaţă – este oarecum iertat sau absolvit de
frenezia şi intensitatea receptării şi identificării fiinţei cu ideea,
cu frumuseţea ei, ce te face să te laşi iar şi iar furat de aceasta,
chiar să-ţi doreşti aceasta. Ori să te abandonezi, cu deplină
cunoaştere asupra acestui fapt. Sunt foarte interesante aceste
poezii ce declanşează sugestii şi posibilităţi multiple de
receptare… şi chiar inspiraţie, motivându-te să redevii şi tu -
din nou– tânăr prin Poezie.

Aurel Pop< „semne dintr-un trunchi de cuvânt” – 40 de
poeme - Ed. Citadela, Satu Mare, 2009

Din volum rezultă că s-au ars nişte etape de existenţă
umană şi scriitoricească, iar jertfa făcută de autor – când
acestea, biologic şi biografic, nu sunt întotdeauna sincrone –
echivalează cu o dăruire de sine cu deasupra de măsură, în
mod conştient, deşi aproape până la epuizarea energiilor
creative proprii< „ Înainte de cântatul cocoşilor/Dă un enter
şi intră pe site/…/Şi vezi dacă pomul oprit nu s-a uscat/Chiar
dacă i-ai pus apă rădăcinii/Şi vezi videoclipul – vezi
dacă/Eva-i mai sexy/Fă-i ochi dulci …/…/Acum mai bine de
două mii de ani/A căzut în plasa Şarpelui/Şi vezi câtă şpagă
se mai dă la vamă/La Judecata de Apoi/Pune-i cititorului
cele şapte vocale – de câte/Şapte ocale – în gură/În locul
paharului de vodkă ordinară/Sau mărul lui Adam/Pe care-
l mai am/Şi nu l-am dat afară din/Vorbă – din Verb-/…/În
clinici se mai fac beţii/Iar duminica/Adună sticle golite la
Cina de Taină/Vândute la aprozarul din colţ/…/Şi-ţi
tremură mâna/Încât nu mai poţi scrie Poemul Vieţii… - să
rămână/Agăţat în/Pomul Vieţii şi/Morţii…” („Dă un enter
şi intră pe site”)

Ce a rămas este acel izvor de suferinţă şi mântuire… de
căutare şi mântuire, de căutări şi regăsiri de sine, ce poate seca
din când în când, dar niciodată definitiv. Câteodată firul de
apă se amplifică şi se transformă în şuvoi, îşi face albie şi
inundă, coborând cu nerăbdare din înălţimile mentalului
superior, inundă aşadar grăbit şi fără a sta prea mult pe
gânduri, nemilos, smulgând ori doar culegând şi trăgând după
sine, alandala, într-o clipă, lucrurile de suprafaţă, sentimente,
gânduri, ce zăceau în sedimentări de ani pe traseul existenţial
aglomerat şi îmbâcsit. Astfel se curăţă, prin acest tumult ce
mugeşte furios, ori prin această ieşire violentă şi urgentă din
matcă, însăşi conştiinţa încărcată de vine – reale ori imaginare
– ale poetului, astfel se mântuie el prin acestă inventariere a
tuturor celor de prisos şi superficiale. 

Are astfel loc o autoevaluare, întocmai cum, după
inundaţie, se inventariază pagubele şi se face apoi marea
curăţenie, apoi se primeneşte şi se purifică din nou totul.

Cartea este întocmai acestei conştiinţe a acelei forţe vii,
cum o revoluţie – necesară apariţiei schimbării şi evoluţiei
interioare ulterioare. Şuvoiul acesta a curăţat tot ceea ce a
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putut smulge din fizic, emoţional, mental, ducând departe tot
ce era de aruncat. 

Criza de autocunoaştere este dublată de cea a identităţii,
tot aşa precum ploaia rupe zăvoaiele, umple albia goală şi
devine pericol de inundaţie (un bun gospodar se va învăţa
minte şi va săpa însă canale de scurgere de siguranţă chiar şi
pe seceta cea mai mare!). 

Iată „tăcerea, precum oul spart al păsării phoenix”<
„despotic e cuvântul tăcere şi hulpav -//de pe scândura
negeluită a tronului căzut sub înserare/bagă totul în
burdihanul lui fără bretele, fără oprelişte,/adulmecă muguri
şi zdrenţe viu colorate/mort colorate/şi le împinge pe gât cu
pumnul, încât printre degete/i se scurg litere deformate /
litere rupte…//ce hrană-i asta şi pentru cine exist?/strigă
anemic poemul, alunecând pe sticla zorilor/în haznaua
publică.”. Atunci este şi vocea interioară auzită. Omul se
smulge din izolarea autoimpusă şi se lasă dus de valul cel nou

spre orizontul seninului. El ştie că este apărat, de-acum încolo.
El, care se cunoaşte cel mai bine, poate negocia cu viaţa un
nou capitol al propriei povestiri. Tot aşa cum, departe de
izvoare, apa îşi ramifică braţele, devenind tot mai mare, întinsă
şi bogată.

Regăsim aşadar în acest volum de poezie toate marile teme
clasice într-o transcripţie modernă, actualizată după
principiul sincronicităţii, de unde aerul de peren şi
continuitate valorică ale acestora< „Cineva dintre cititori/Mă
va vinde/Pe un pumn de cuvinte/Apoi mă vor prinde/Voi sta
până-n zori/De-a stânga/Şi de-a dreapta Lui –
Cuminte//Privesc/Prin fereastra poemului/Cuvintele/Îşi
dispută/Prioritatea/Oare/Care dintre ele/A fost primul”
(„Era târziu”).    

De bună seamă, să-ţi menţii prospeţimea creativă
înseamnă a te motiva în evoluţia ta creativă, a îţi exersa această
capacitate de regenerare… prin impetusul poetic.

* Poesis Intena\ional, Satu Mare, Anul I, nr. 1, iunie 2010,
Dumitru P[curaru (director), Claudiu Komartin (redactor-;ef)

* Cafeneaua literară, Piteşti> Anul VII, nr. 4(79), apr. 2010,
nr. 5 (80) mai 2010, nr. 6 (81), iunie 2010, Virgil Diaconu
(director), Marian Barbu (redactor-şef).

* Caietele Oradiei, Oradea, Anul III, nr. 5, apr. 2010, Mircea
Popa Papiu (redactor şef)

* Timpul, Iaşi> Anul XI, nr.  4 (136), apr. 2010> nr. 5 (137),
mai 2010, şi 6 (138) iunie 2010)>  Gabriela Gavril (redactor-
şef).

* Dacia literară, Iaşi> (serie nouă din 1990) Anul XXI,
nr.90(3) mai 2010,  Alexandru Zub (director de onoare),
Lucian Vasiliu (iniţiator şi coordonator al seriei noi).

* Spaţii culturale, Râmnicu Sărat> Anul III, nr. 10/ 2010,
Radu Cârneci (director de onoare), Valeria Manta Tăicuţu
(redactor şef)

* Revista nouă, Câmpina, Anul VII (seria a patra), nr. 3 (60)>
nr. 4 (61)> nr. 5 (62) 2010,  Florin Dochia (redactor-şef)

* Caiete Silvane, Zalău, Anul VI, (serie nouă), nr. 5(64), mai
2010> nr. 6(65), iunie 2010, Cristian Contraş (director), Daniel
Săuca (redactor-şef)

* Sud, Bolintin Vale, Anul XIII, nr. 3-4 (127-128) martie-
aprilie 2010, Constantin Carbarău (redactor şef-fondator)

* Dunărea de Jos, Galaţi> nr. 99 mai,  nr. 100 iunie. şi nr. 101
iulie 2010 (serie nouă), Răzvan Avram (director general),
Florina Zaharia (redactor-şef)

* Axioma, Ploeşti, Anul XI, nr. 5, (122) mai 2010> nr. 6 (123)
iunie 2010>  Marian Ruscu (director), Ieronim Tătaru (redactor
şef).

* Tomis, Constanţa, Anul XLV, nr. 481, apr. 2010> nr. 482, mai
2010> nr. 483, iunie 2010, Ion Ţiţoiu (director), Bogdan
Papacostea (redactor şef)

* Pro SAECULUM, Focşani, Anul IX, nr. 3-4 (63-64) 15
aprilie-1 iunie 2010, Mircea Dinutz (redactor şef).

* Litere, Târgovişte, Anul XI, nr. 3 (120), martie 2010> nr.5-6
(122-123) mai-iunie 2010, Tudor Cristea (director), Mihai Stan
(redactor-şef)

* Plumb, Bacău, Anul  V, nr. 37, aprilie 2010> nr. 38, mai 2010
şi 39 iunie 2010> Ioan Prăjişteanu (director), Petru Scutelnicu
(redactor-şef)

* Nord literar, Anul VIII, nr. 4 (83), aprilie 2010 şi nr. 6 (85)
iunie 2010>   Baia Mare; Gheorghe Glodeanu (director), Săluc
Horvat (director executiv)

* Fereastra, Anul VII, nr. 50 martie 2010, nr. 53-54, iunie-
iulie 2010, Mizil, Emil Proşcan (director), Lucian Mănăilescu
(redactor şef).

* Contraatac, Adjud> Anul XI, nr. 24, mai-iunie - 2010>
prof.dr. Adrian Botez (redactor coordonator)

* Caligraf, Anul X, nr. 1 (91), aprilie 2010, Drobeta Turnu
Severin, Nicolae Jinga (director), Delia  Rîmniceanu (red. şef).

* Singur, nr. 22-23-24-25, ian.-apr. 2010> Ştefan Doru Dăncuş
(fondator)

Reviste primite la redacţie
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Volumul de poezie religioasă ,,
Întâmpinare Luminii’’ - Sibiu, Ed.
Agnor, 2010 - semnat de preotul
Nicolae Stoia, cunoscut cititorilor din
cele patru volume de predici, anterior
publicate, a apărut cu binecuvântarea
P.S. Iustin Hodea Sigheteanul, Arhireu
vicar al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului  care-l apreciază în prefaţă
ca fiind ,,de înaltă ţinută teologică şi
culturală’’.

Poezia în sine este pentru poetul
Nicolae Stoia ,,un zvon de frumuseţe’’(
Smerire) şi se raportează la om şi la
divinitate într-o modalitate religioasă
, conceptual modernă.,, Întâmpinarea
Luminii’’ este un demers poetico-
religios  de o deosebită sensibilitate care afirmă libertatea
de cunoaştere şi de comunicare a omului cu divinitatea şi
cu semenii prin iubire, un demers  care-şi propune  să-l,,
lumineze’’ pe,, Tristul fratele om, însingurat ins’’ şi să-i
aducă mângâierea  în ,, realitatea tristă’’, ,, în lumea orfană
de oameni’’. 

Poetul dialoghează cu adevărurile sfinte, caută
“obârşia’’ în care cerul se împleteşte cu pământul, cu
,,suavele taine’’, cuvântează fiecăruia dintre noi cei care
vieţuim sub semnul de “om/plăpând” “om/ lumină
frântă’’( Frângeri), prea împovăraţi de vitregiile vremii, ale
căror gânduri ,, cad fără aripă’’. El vrea,, să lumineze’’ calea
omului spre râvnita-i eternitate, suferă
pentru,, irosirea sa’’, a omului, în ,, zări
neştiute’’, ,, închis în pustia din sine’’ ,
într-un ,, amarnic tun de singurătate’’
şi vrea să-l pregătească pentru
“Întâmpinarea Luminii” şi
deschiderea de sine spre Înalta
spiritualitate. “Dorul de Lumină’’  are
toate datele aspiraţiei superioare,
eterne, a celui care doreşte ,şi a dorit,
să se desprinde de ,, condiţia de lut’’,să-
şi umple abisul interior care închide în
sine ,din necunoaştre şi neiubire ,o
existenţă pământeană care se mistuie
,, fără de har’’. Regăsim în consecvenţa
acestui demers artistic cu argumente
religioase, sugestive, întru
“întâmpinarea Luminii”, ceva din
încrâncenarea atitudinii poetice

argheziene lipsită, însă,  de îndoială ,
negare şi de tragism.,, Năuc’’ şi ,, orb’’,
el însuşi, poetul,,însetează’ după
cunoaşterea divină, superioară, care
nu i se relevă decât prin,, stăruinţă’’,
ne-o luminează celorlalţi cu dărnicie.
Poetul tinde să se prezinte cititorului
ca o fiinţă duală<,, cestălalt’’, cel care
priveşte spre  viaţa,, bolnavă’’, ,,
boleşte’’ fără să dramatizeze,şi ,,
celălalt’’ cel care “înşfacă cuvintele’’ ,
adică scrie, strigă şi suferă (Apa).Este
interesant şi dialogul poetului cu
moartea care ne sălăşluieşte în
“genunea trupului’’, vecină cu ,,dorul
de eternitate’’> definirea ei metaforică,
sugestivă, asociată puterii de rostire
poetică o regăsi în poezia “Obârşie”<
“Însângerat/ Cuvântul/ Şi întristat/ S-
a dus/ Sfârşitul/ E obârşia/

Frângerilor’’.
Inteligent, bun cunoscător al scrisului, poetul

strecoară în discurs imagini terne,menite să anihileze
elanurile teziste care  ar putea-o transforma într-o banală
carte de învăţătură. El angajează un ingenios joc de
speculaţii în termeni propriu poetici, fără încărcătură
călăuzitoare forţată, aşa încât poezia sa satisface atât
emoţiile cititorului genuin, cu aplecare asiduă spre
biserică, cât şi interesul celui cu simţire poetică sofisticată
.Este o  poezie care se revarsă firesc, dintr-o sensibilitate
profundă, cultivată şi un mod sensibil al  preotului-poet,

bun cunoscător de literatură, de-a se
raporta la oameni şi la viaţă.

“Întâmpinarea Luminii’’ este o
carte frumoasă despre om, divinitate,
cunoaştere,timp, aspiraţie,durere,
iubire şi încredere, într-o rostire
poetică adesea tumultoasă, nu lipsită
de zbatere, interogaţii, meditaţie şi
tristeţe, dar mai ales de optimism şi
încredere în omul care poate deveni
stăpânul destinului său prin ,,
întâmpinarea Luminii’’.

,,Să ne pribegim  gândurile’’
din  vremuri ce nu se mai,, se năruie’’
în ore şi să curgem spre vecie cu
Lumina în suflet, împovăraţi de
frumuseţea acestor poezii care
înfloresc sfios dintr-o inimă frumoasă
şi preaiubitoare de oameni, cea a
preotului - poet Nicolae Stoia!

Nicolae Stoia - “Întâmpinarea Luminii”
Livia M{RCAN
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Venită după mulţi ani de la volumul
de debut („Dinspre ieri spre nicăieri”-
editura Dacia, 1994) cartea „Dulceţuri
din fructe târzii de pădure” (editura
Brumar. 2010) a lui George Achim este
rodul unor îndelungi combustii sublimate
într-o lirică plină de efluvii şi imagini
atent căutate. 

Volumul are două părţi aparent
despărţite, dar subtile inserţii leagă cu fire
nevăzute marginile unei lumi polimorfe
care ni se dezvăluie exfoliant după o
mecanică internă care doar în aparenţă
pare a fi lăsată la mâna rece a hazardului.
Avem în prima parte o subtilă
transgresiune a tensiunii erotice înspre
simţurile „adiacente”< miresme, gusturi,
arome, efluvii, esenţe. Iubirea progresează
dinspre fizic spre metafizic, iar
mecanismele seducţiei, îndelung elaborate, sunt decantate în
retorte fine, unde esenţele primare sunt tulburate provocator
de miresmele paradoxurilor greu accesibile.

Serile nu-s doar metafora grăbită a unui crepuscul ci şi un
spaţiu al „minunilor”, dar vai!, vraja se sfarmă< “viaţa … se
cicatrizează brusc” şi rana fertilă născută în iureşul existenţial
al unui scenariu acaparant, se ermetizează sub un torent de
trăiri fastuoase, iar vindecarea pare mai degrabă un compromis
decât o izbăvire. Întâlnirea în cealaltă fiinţă capătă forme de-a
dreptul tehnice< “şi totul se întrepătrunde şi se/ suprapune la
fix, şurub cu şurub”. Actul iubirii pare suav dar el este clar
premeditat, iar estuarul final nu-i decât vaga consecinţă a unei
tristeţi periferice< “firicelul roşu supraîncălzit”. 

Uneori fluxul acela de necuprins în cuvinte capătă arome
cvasi - exotice (Fado) unde atingerea coapsei străinei se prinde
în filigranul unei muzici a simţurilor. Dar dincolo de această
jubilaţie poetul simte „semnul de umbră-n cadrane”, iar
misterioasa femeie cu ochi verzi, obsesiv mutată în faldurile mai
multor poeme, îşi mută tiparul privirii în orbirea patimii lui,
cel care „ a rămas doar o plasmă aromată care bolboroseşte
ininteligibil ceva”.

Metamorfozele iubitei urmează cuminţi fabuloase ipostaze
diurne şi nocturne, până la urmă ea umple lumea lui cu toate
accesoriile unei trăiri superioare.

Refuzul trăirii „de obşte” vine dintr-o suprasaturaţie< “aţi
auzit prea multe, aţi depăşit pragul critic” iar salvarea, un soi de
turn de fildeş auditiv, este găsită  într-o a treia ureche, absolut
selectivă.

Poetul disecă traiectul existenţial< “bătrâneţea te leagă
implacabil de lucruri” în antiteză cu tinereţea întâmplărilor
uimitoare iar moartea este văzută ca o „inevitabilă despărţire
de lucruri”. 
Autorul ia părtaş lectorul la jocurile sale filosofice< convenţiile

lirice nu-s doar un pretext ci şi un soi de
axă în jurul căreia se clădeşte universul
plin de arome şi franjuri pe care poetul îl
surprinde temporal şi esenţial:
„momentul/ ar putea să conţină sublimul
din cărţile toate”. Fiinţa iubită e uneori
asemenea unui ţinut bogat în metale
preţioase, alteori, o jucărie fixată în
şurubărie scumpă, mântuită doar de „un
cireş înflorit, cu miresme şi albine cu tot”.
Până la urmă, poezia nu-i decât efectul
unor rafinamente existenţiale împrăştiate
meticulos peste lucruri dar totul se
transformă brusc o generoasă butaforie
unde „decorul îşi celebrează propria
biografie secretă”. Iubirea e asemenea unei
licori amărui sorbită din pocale bătute în
jad şi briliante.  

Al doilea ciclu, „Marmaţia”,
cuprinde douăzeci şi patru de poeme,
toate titlurile sunt  numele unor
personaje, în afară de prima, care poartă

numele ciclului, unde poetul trasează exact dimensiunile unei
„provincii imperiale” dincolo de orice reper geografic sau
istoric. Locuitorii acestei lumi sunt fără osebire „vii sau sunt
umbre”. Iar prin sublimare „au căpătat blazon nobil”. 

Eboşa acestei lumi este prezentă încă în volumul de debut
din 1994, în poemul „Scrisoare din Marmaţia”, numai că de data
aceasta poetul apelează la un altfel de retorică lirică, mult mai
profundă şi mai limpede. Avem aici un basorelief cu o lucrătură
extrem de elaborată, cu o ascuţită fineţe a detaliilor. Poetul
aşează în viaţa lui o lume filtrată prin deturnante nostalgii.
Personajele „marmaţiene”, căci sunt cu toatele adevărate
personaje, trudesc, cărămidă cu cărămidă, la credibilizarea unui
univers eteric. E o lume sperios de adâncă, cu destine prinse în
brocartul greu al unor finalităţi aproape imposibil de decelat. 
Marmaţia este o provincie spirituală ai cărei locuitori suprapun
secvenţele temporale şi spaţiale cu un meşteşug numai de ei
ştiut, iar barierele sunt simple jaloane orientative şi pentru că
universul acesta nu are nici un fel de hotare – aşa cum ne
avertizează poetul în poemul „Marmaţia” - nici nu-i de mirare
că Moşu Grigore duhăneşte din pipă pe Nussdorferstrasse din
Viena, cătană bătrână cu „misie să dansez cu moartea pe străzi
ein Todeswaltz”. 

Dialogurile cu antecesorii săi sunt pilduitoare, poetul îşi
raportează mereu identitatea la etalonul uneori tulbure al
genealogiei sale. De multe ori lucrurile se află sub semnul unei
sumbre fatalităţi, iar sigilul destinului nu poate fi ştirbit
nicicum: „ Şi a fost cum a fost. Cât a fost/ Da bine n-a fost”
(Baba Onica). Întâlnirile poetului  - într-un spaţiu dogorât de
simboluri - sunt toate iniţiatice, mesajele au un parfum criptic<
„mai ai mult până să poţi pătrunde în lucruri”, „pe semne încă
n-a venit vremea” sau „ când va fi de ajuns, îţi dau eu de ştire./
Dar până atunci, pasă repejor înapoi!” ( Ioan). Simbolurile unei
mitologii ancestrale răsar ca nişte lumini orbitoare pe cerul

Orfevr[rii din Septentrion

Felician POP
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negru al îndoielilor şi al amânărilor. Baba Ilca este un amestec
între Ariadna şi Penelopa. Bătrâna matusalemică spune<
„vremea mea a zburat undeva sus”.

De fapt, Marmaţia este o împărăţie atât de mare încât încap
în ea toate miturile şi misterele transfigurate meticulos în
rosturile şi sensurile unei lumi aparent agreste. 
Mitru, un personaj care simte cu picioarele mersul lumii, e vrăjit
de fata pădurii, moş Simion, noctambulul născut „când se bătea
miezul nopţii” nu poate fi smuls din noaptea vieţii sale nici
măcar de moarte. 

Evident, răsturnarea lumii îşi găseşte stranii reverberaţii în
viaţa marmaţienilor. Victoruţ Hossu nu-şi poate afla echilibrul
în universul său devastat şi pune o furcă de fier stavilă peste
toate. Avem apoi în „Anişca” o
interogaţie a refuzului unde golul
iubirii este umplut cu „o flacără albă,
ca o mătase fierbinte”, acest simbol
fiind invocat şi în „Domnişoara
Letiţia”: „flacăra sfântă Sakhara”.
Flacăra albă, simbol suprem ezoteric,
este hrănită din bulbii dragostei.
Găsim tot aici mesajul bovaric al
unei existenţe clocotitoare,
ermetizate însă cu grijă în
„îndestulare deplină”. Drumul
iniţiatic - cu toate jaloanele sale de
simboluri - este mereu oprit undeva.
Personajele ajung într-un punct
dincolo de care nu trece deocamdată
nimeni. Amânarea desluşirilor este
evidentă şi în „Schnellenberger Andrei”< evadarea este oprită şi
simbolul teluric al butoiului din şură care reprezintă lumea îl
readuce pe iscusitul măcelar şvab înapoi la nevoile şi obligaţiile
sale< “Dar ce-am văzut, de v-aş spune acum, tare mă îndoiesc

că m-aţi crede” Există şi o galerie de personaje care citesc în apă
(Ileana), sau în lemne (Indrei) unde prezicătorii văd că „are să
se mişte din ţâţâni poarta lumii”, dar „ce-am înţeles eu în sine-
mi, nu mi-e îngăduit nicidecum să vă spun”. În itinerariul său
iniţiatic eul poetic se opreşte mereu la marginea tâlcurilor. A
lucrurilor ce nu-s îngăduite a fi cunoscute încă. Poemele sunt
prinse într-un melanj de simboluri şi mituri eterne revărsate
într-un spaţiu fără contururi geografice clare. Poemele au o
muzicalitate aidoma scandărilor latine, iar poetul are ştiinţa şi
conştiinţa unei lumi cu rosturi grele. Faţă de „La lilieci” de
Marin Sorescu care este o incursiune parodică în universul natal
din Oltenia, cartea de faţă este una masivă, ca o lucrare de
orfevrărie, ca o unealtă temeinic făcută, aşa cum ştiau să

făurească doar marii meşteri din
Marmaţia. Aici avem un spaţiu
transcendental, cu arome lingvistice
arhaice nord - transilvane, riguros,
precis şi solemn chiar şi în registrul
ludic.

“Dulceţuri din fructe târzii de
pădure” este o carte remarcabilă şi
George Achim a dovedit că este un
poet cu uluitoare resurse lirice,
reuşind să împletească eleganţa şi
rafinamentul cu vrejurile viguroase
ale lumii sale natale, iar iluzoria
Marmaţie devine astfel un reper solid
al unei geografii spirituale despre
care poetul n-a avut cutezanţa ori
îngăduinţa să spună chiar totul. 

Fără îndoială cartea aceasta reprezintă un eveniment
editorial şi poezia noastră va fi obligată să ţină seamă de liniile
de forţă pe care lirica lui George Achim le trasează  într-un
spaţiu ideatic de o înviorătoare iconoclastie.
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Pe 20 aprilie 2010, la Colegiul
Naţional „Ion Creangă”, din Bucureşti, au
avut loc lucrările Simpozionului
Internaţional, Ediţia a III-a< Lectura –
sub presiunea canonului? Referatele
prezentate, cu această ocazie, la cele patru
secţiuni ale Simpozionului (Secţiunea I –
Canon/Anticanon/Dincolo de canon;
Secţiunea a II-a – Lectura – între bucurie
şi obligaţie; Secţiunea a III-a – Primii
paşi spre lectură; Secţiunea a IV-a –
Bibliotecă, internet sau televizor?) au fost
culese cu hărnicie şi judicios organizate şi
echilibrate, într-o carte, de către doamna
prof. dr. RODICA LĂZĂRESCU. 

Toţi autorii referatelor sunt
profesori/pedagogi, dascăli şi bibliotecari
(dimpreună, FORMATORI DE
SUFLETE!), cu lungi „stagii” de
îngenunchere la Altarul Revelator al Cărţii. Adică, îngrijoraţi că
învăţământul mondial şi naţional actual hiperbolizează maladiv
latura informativă a educaţiei şcolare (creând premizele apariţiei
unor generaţii de „roboţei” şi de monştri gelatinoşi, „tobă” de
informaţie haotică, neselectată valoric, paralizantă intelectual –
dar complet lipsiţi de afecte, de empathie şi de un spirit de
discernere activă şi reactivă, în cadrul Cetăţii sub Asediu!) – şi
eludează aproape complet latura moral-formativă din educaţia
tinerilor intraţi în „tocătorul de suflete, voinţe şi minţi” al şcolii,
până la nivelul la care se poate bănui o strategie a deformării şi
imoralităţii, infiltrată, pe căi cu totul „neortodoxe” (de către
liderii sociali şi politici ai lumii), în zona învăţământului. 

A înlocui Biblioteca, cu televizorul sau cu Internetul – e
totuna cu a înlocui Biserica, cu crâşma< “Sufletul bibliotecii este
un cuantum de suflete ale celor care îi trec pragul. Biblioteca este
un spaţiu însufleţit. Şi aşa trebuie să rămână!” – afirmă, pe bună
dreptate şi cu mare acuitate, doamna bibliotecar Georgeta Tenea
(cf. Biblioteca – un spaţiu însufleţit, p. 349).

Din fericire, cine este lucid şi citeşte, cu răbdare,
consemnatele luări de cuvânt, are satisfacţia de a se afla în faţa
unor alegaţii extrem de curajoase, chiar tăioase, în care Adevărul
este rostit cu gura întreagă. Căci numai aşa se mai poate
îndrepta, măcar câte ceva, din ceea ce au stricat, unul după altul,
miniştrii postdecembrişti ai... „Educaţiei”!

Secţiunea I conţine 41 de referate, Secţiunea a II-a conţine
32 de referate, Secţiunea a III-a conţine 21 de referate, iar
Secţiunea a IV-a conţine 33 de referate. Total< 127 luări de
atitudine, faţă de realitatea Duhului Românesc, la momentul
2010. În loc de Prefaţă, inventiva coordonatoare a plasat referatul
dlui conf. univ. dr. Valeriu Marinescu: De ce să [mai] citească
tinerii de astăzi...< „În primul rând, tinerii ar trebui să [mai]
citească   din nevoia de cunoaştere (...) În al doilea rând, întrucât

au vocaţie euristică – a descoperirii. Apoi,
pentru că specia umană are vocaţia
desăvârşirii (...). De frică, nu protestăm
decât timid împotriva faptului că, de doi
ani, adevăraţii scriitori numiţi <<canonici>>
– au fost daţi afară de la proba orală a
examenului de bacalaureat, iar la proba
scrisă, subiectele formulate din operele lor
au o importanţă minimă (...). Artistul are
puterea să scoată din sine starea sufletească.
(...) Călinescu socoteşte că <<a înţelege
înseamnă a recunoaşte că, dacă am fi
executat noi opera, am fi urmat norma
artistului>> (...). Acestea sunt realităţile de la
care cred că trebuie să pornim discuţiile în
cadrul simpozionului nostru. Totodată,
acestea sunt realităţile cu care trebuie să
ne luptăm (s.n.), în calitatea noastră de
educatori, a căror misiune este
perfecţionarea, desăvârşirea fiinţei umane”
– iar în loc de Postfaţă, este postat, în mod
deosebit de inspirat, referatul dlui insp.

prof. dr. Dan Gabriel Onţelu> Despre lectură< “Deprimantă apare
(...) imposibilitatea şcolii de a mai schimba lucrurile. Când
evaluarea instituţiilor de învăţământ se face exclusiv după criterii
financiar-contabile, discuţia despre <<criza lecturii>> cade în ridicol.
Când modele mediatizate devin maneliştii şi piţipoancele, atunci
savanţii şi artiştii le apar copiilor drept nişte ciudaţi (s.n.). (...)
Dar dacă această educaţie provoacă, prin efectele sale perverse, în
sec. al XX-lea, două conflagraţii mondiale şi două regimuri
totalitare criminale, iar în sec. al XXI-lea, relativism cultural şi
banalizarea răului şi a păcatului, atunci cum mai este posibilă
optimizarea cotidianului prin citit? În acest context, cât de
simpatică apare moda textelor citite cu ajutorul programului
PowerPoint al firmei Microso!... Avem aici o ilustrare perfectă a
îmbinării dintre comoditate şi superficialitate, specifică lumii de
azi. Estetica şi argumentarea, mijloace prăfuite ale umanismului
– sunt înlocuite prin design inspirat şi litere boldite, în stil Times
New Roman!.. .(...) Dincolo de imperialismul vizual, sub semnul
căruia trăim (...), bucuria lecturii trebuie să fie, invariabil, un
deziderat al autoformării oricărei persoane. (...) În pofida
obstacolelor şi a iraţionalului din noi şi din afara noastră,
lectura este calea afirmării consecvente a nobilei umanităţi.
Oricât de insidioasă ar fi obsesia acumulării şi consumului,
farmecul parcurgerii unei pagini de poezie eminesciană, a unui
roman dostoievskian ori a unui text de popularizare a ştiinţei
nu poate fi înlocuit cu altceva (s.n.)”.

Credem că, după aceste citate, nu este nevoie să insistăm
asupra valorii acestei cărţi şi a unicităţii ei, în peisajul cultural
românesc actual (cel puţin noi nu ştim să existe în România, scris
pe hârtie şi „înrămat” între coperţi, un ARSENAL DE DUH mai
important, mai vast şi mai expresiv-sintetizant al pericolelor care
izbucnesc, când de ici, când de colo, dar în cadrul unui „spectacol”
bine coordonat, dat de Forţele Socio-Terestre ale Entropiei

O carte contra prezentului ;i `nvior[toare pentru
speran\ele viitorului< “Lectura - sub presiunea canonului”

Prof. dr. Adrian BOTEZ
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Spirituale). Cartea aceasta are valoarea, eficienţa şi impactul
revelatoriu al unui veritabil manual de „artilerie/balistică
spirituală umano-divină”, manual de combatere a lumii
antispirituale de azi, în care s-au constituit referatele acestui
Simpozion – pentru a spera la victoria Spiritului Umano-Divin
de mâine. Această plăsmuire sintetică despre primejdii de moarte
ale sufletului şi nădejdi îndumnezeite vine la un timp  atât de
potrivit, încât credem a se asemăna cu şi a potenţa într-însa,
oarecum („mutatis mutandis”...), valenţele metafizice ale rugilor
de exorcizare, datorate Sfântului Vasile cel Mare...

...Deci, o idee extrem de valoroasă şi generoasă conţine însăşi
iniţiativa Colegiului Naţional „Ion Creangă”, a organizatorilor şi
coordonatorilor, de a fi gazdele şi stimulii unui astfel de
Simpozion, cu tema de dezbatere centrată pe criza contemporană
a lecturii, în faţa ofensivei, deosebit de agresive şi cu rezultate
dezastruoase (mai ales din partea televiziunii şi a Internetului),
asupra mentalului uman, în special asupra tinerilor/copiilor. Iar
a face publice îngrijorările, precum şi soluţiile benefic-
ameliorative, venite din partea şi exprimate de către nişte autentici
specialişti ai lecturii (profesorii şi bibliotecarii, de liceu şi
universitari) – acest fapt se constituie chiar într-un capitol cvasi-
eroic (în aceste vremi) din războiul contra tembelismului,
pasivităţii/pasivizării vinovate, inoculate de către cei care sunt
responsabili (în guvernele ţărilor lumii!) de formarea unor
generaţii umane vii, activ-reactive, responsabile, inovatoare şi
sănătoase (din toate punctele de vedere, dar, în special, sănătoase
spiritual!), generaţii care să nu poarte stigmatul involuţiei
Duhului, ci să se dovedească demne de numele de „om/umanitate
terestră”, de origine şi esenţă divină.

Trăim, azi, printre ruinele produse de atât de
contraproductivele idei ale postmodernismului şi ale
„liberalismului” libertin, ale pozitivismului/tehnicismului
ucigător de suflete, toate aceste năpaste fiind combinate cu fixaţia
mentală periculoasă, a „progresului tehnic continuu”. Adică, a
dezumanizării şi vidării de sacral a omului. Şi una dintre
principalele vini ale acestor curente de gândire (de fapt, de
destructurare a gândirii!) este escamotarea Legii, a Necesităţii de
Organizare, ca factori vitalişti şi vitalizatori. Alături, fireşte, de vina
rupturii, aparent ireversibile, dintre CULTURĂ şi CULT!!!

“Canonul” este, de fapt, ceea ce fizica numeşte ca fiind „starea
de neg-entropie”. Împotrivirea faţă de haos şi acceptarea
condiţiilor păstrării Luminii-Logos Ordonator. Deci, o şansă dată
omului de a-şi reaminti esenţa divină a făpturii sale. 

Evident, „canonul” trebuie stabilit prin referinţă axiologică
foarte profund responsabilă. Cel/cei care „presează”, în şcoală,
prin Programe, manuale, lecţii, pentru a afirma un anume
„canon” structurant fiinţial, trebuie să fie deplin
conştient/conştienţi că poate/pot, în egală măsură, să formeze,
prin propunerea unor modele canonice pozitive, generaţii de
oameni întregi şi vii spiritual, sau să de-formeze/degenereze,
grav şi ireversibil, generaţiile de duhuri fragile, prin propunerea,
în cadrul „canonului”, a unor modele pernicioase, sub-
culturale/anti-culturale şi destructuratoare de spirit. Este
deosebit de dificil de evaluat valoarea propusă de vreun „canon”,
atâta timp cât societatea umană contemporană s-a secularizat şi
mercantilizat excesiv: în lipsa unui reper stabil,
DIVINITATEA, variabilele „canonului” sunt/devin periculos
de multe, instabile, josnic-negociabile şi, deci, extrem de

relative: în pendularea lor spirituală tot mai largă, chiar şi cei
mai buni, chiar şi pedagogii animaţi de cele mai bune intenţii,
pot pierde din vedere ESENŢA – deci, se pot, deseori, înşela... –
ŞI POT UCIDE, ÎN LOC DE A EDUCA!

Da, rezultatele înşelării lor (aducătoare de grave,
ucigaşe/sinucigaşe erezii ale Fiiţei/fiinţării!), chiar non-voite, pot
distruge umanitatea întreagă, cu tot cu planeta Terra!
...Spre exemplu, una este să propui şi chiar, persuasiv, să impui
„Canonul Eminescu” (generativ întru Divin şi călăuzitor de
Neam) – şi cu efecte perfect inverse (catastrofale, din punctul
de vedere al formării spirituale a tinerilor din România!) se va
solda propunerea şi impunerea (prin decizia imperativă sau
insidioasă... depinde de „momentul lui Iuda”! – venită din
partea unor aşa-zise „autorităţi culturale”, de soiul lui Nicolae
Manolescu sau Alex Ştefănescu...) „canoanelor”, grav-
degenerative de Logos şi Neam, tip „Mihai Gălăţanu”, „Ioana
Bradea”, „Ovidiu Verdeş” sau „Mihail Vakulovski”...

Vom încheia acest semnal (dat în legătură cu apariţia, în
România, a unei cărţi de excepţie, în care sunt reunite forţele de
apărare şi atac ale celor mai avizate Duhuri de intelectuali
(români din România şi români din Basarabia/„Republica
Moldova” – forţe şi personalităţi avizate din punct de vedere al
sensului cuvintelor „educaţie”, „grijă faţă de viitorul Neamului”
– Duhuri profund şi autentic veghetoare  asupra destinului
generaţiilor tinere, care va trebui să nu irosească ceea ce
umanitatea întreagă a strâns, printr-o evoluţie spirituală extrem
de anevoioasă, timp de mii de ani) cu un citat, deosebit de
inspirat şi de grav, cu energii interioare bine temperate, din
referatul Lectură sau studiu? (cf. p. 249), al cercetătorului
bucureştean George Liviu Teleoacă: „Cataclismele istoriei (...)
ne-au smuls pământul nostru, ne-au smuls grâul, mierea şi aurul
nostru, am dat tribut de copii pentru a deveni ieniceri, iar astăzi
ne sunt absorbiţi absolvenţii cei mai dotaţi şi riscăm să pierdem
totul, dacă mai stăm cu capul în pământ, privind la ceea ce spun
unii şi alţii despre noi (...). În jurul nostru s-a ţesut un păienjeniş
de neadevăruri care trebuie şi poate fi înlăturat (...). Parcă ne
jenăm să le spunem tinerilor adevărul, deşi legătura dintre
politicianismul ruinător şi derizoriul în cultură a fost
demonstrată, cu peste o mie de ani în urmă, de Const.
Rădulescu-Motru”.

Nu, n-avem timp să mai greşim, nici să mai şovăim, amânăm,
tândălim pe Calea Lactee – sau să mai tolerăm Minciuna! 
Cei cărora li se adresează azi, în primul rând,  cartea coordonată
de doamna RODICA LĂZĂRESCU (remarcăm, cu superlative,
iniţiativa domniei sale, prin care a focalizat „flăcările” Ideii
Soteriologice, plutitoare printre paginile volumului!) – adică
TINERII, dar şi părinţii şi educatorii lor, prea puţin conştienţi
şi responsabili... – vor deveni, mult prea curând, dacă nu veghem
(câţi vom mai fi rămas treji... – şi numărul mare de luări de
poziţie/atitudine, dintre paginile cărţii, nu dovedesc altceva
decât că guvernanţii ţării şi ai lumii privesc în cu totul altă
parte, decât ar trebui... – căci prin privirea „inversată”, faţă de
cea de azi, ar putea aduce Binele şi Eliberarea Spirituală a
României şi Terrei!) – ...vor deveni, aceşti aparent şi/sau încă,
poate, inocenţi tineri – enorme stive de bombe nuclerare
amorsate, care vor spulbera până şi amintirea unei fiinţe
terestre, pe care un Dumnezeu a numit-o, într-un imemorial
„cândva”, cică< „om”...
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~n viziuni si tehnici prozastice de
calibre deosebite, tranzitia cu intregul ei
cortegiu de manifestari a facut obiectul a
numeroase romane contemporane. Unul
dintre acestea este TORINARU [Ed
Ardealul, Targu Mures, 2008] semnat de
Zeno Ghitulescu.

Romanul se înscrie în problematica
social-politică şi morală oferită cu
genorozitate de societatea românească
aflată în chinurile trecerii de la societatea
comunistă totalitară la societatea
capitalistă. Tranziţia — argumentează
romanul lui Zeno Ghiţulescu — e parşivă,
dramatică şi lungă; e o trecere ce înalţă şi
coboară fiinţa umană pervetindu-i
idealurile, acolo unde există, trasformînd-
o într-o jucărie sau favorind-o în mîrşăvie,
egoism antiuman şi antisocial. Altfel spus,
romanul are o supra temă: tranziţia cu întreaga ei trenă de
maculare. Pentru a surprinde reţeaua mafiotă a autoproclamaţilor
revoluţionari imaginează o faună variată care are drept centru de
greutate BANUL—puterea fie ea cît de mică şi limitată.
Conştiinţa, comportamantul, traiul cotidian ale acesteia există
doar prin raportare la ban. Banul şi puterea au răsturnat scala
valorilor.

Urmînd tradiţia romanului realist-clasic, prozatorul
imaginează scene gen (de familie, întîlniri amicale, banchete,
ceremonii) menite să susţină problematica romanului.

Incipit-ul romanului aşează în timp şi spaţiu, conform
realismului balzacian, intriga romanului< “La mai puţin de un
kilometru de vatra satului, un drum şerpuitor de curînd construit
urcă printre hăţişuri de porumbari şi lăstaeri de alun spre o
clădire ipozantă, etajată, de culoarea carmin, în mijlocul unui
parc […] [s.n.-IP] După acelaşi canon urmează biografia
protagonistului, Mugur Torinaru, pînă în prezentul naraţiunii.
De la canonul invocat prozatorul săvîrşeşte mici abateri< incipit-
ul nu conţine nici o denominaţie (cu excepţia numelui <Vila
Florica> şi fraza încărcată cu simboluri) în scopul de a da textului
putere de generalizare.

Naraţiunea în ritmul ei molcom este cuminte conform
romanului realist-tradiţional, discursul epic desfăşurîndu-se
după principiul pozitivist cauză-efect-cauză. Naraţiunea, cu toate
caracteristicile semnalate, se desfăşoară ascendent, dar din păcate
cu  momente disproporţionate. Mimesul şi veridicitatea sunt
condimentate cu tuşe de nuanţă caricaturală, mai ales în cazul
portretelor. În spatele observaţiilor naratorului se află aversiunea
morală a scriitorului la adresa lumii. Intenţiile moralizatoare sunt
prezente peste tot. Inconvenientul este acela că nu totdeauna sunt
suficient integrate epic. Lumea descrisă e uşor cognoscibilă,
ficţiunea fiind doar o ramă care o încadrează. Sub acest aspect
autorul romanului Torinaru repetă experienţa lui Cezar Petrescu.

Construcţia epică este simplă, liniară fără complicaţii
moderniste; în mod voit scriitorul evită jungla epică

asemănîndu-se cu unele romane din
posmodernismul românesc practicat de
cîţiva din prozatorii tineri ai momentului.

Romancierul pune accent pe
tipologia personajelor urmărind să le facă
ilustrative pentru diferite categorii socio-
morale. Biografiile sunt sumare, dar exacte,
verosimile. În portrezarea personajelor
scriitorul se foloseşte îndeobşte de ironie şi
nuanţele caricaturale. Moral şi psihologic
personajele vor să-şi mascheze, dar şi să-şi
răzbune complexul de inferioritate
afişîndu-şi “nobleţia” profesională,
intelectuală şi sufletească. În final toate
ratează. Ele nu acced la spirit. Toată
existenţa lor se reduce la trup< înfruptare şi
sex Ceea ce le adună laolaltă şi le
caracterizează în genul proxim al
momentului istoric sunt cîteva trăsături
identice definitorii< poa de parvenire,
ipocrizia, egoismul, lipsa de onestitate,
invidia, toate generînd ură şi răzbunare.

Viaţa personajelor e un kitsch, totul e convenţie. Să amintim doar
revederea dintre soţi la întoarcerea “doamnelor” din escapada
turistică la Veneţia via Viena. Excursia e un moment epic în care
se confruntă eul socio-moral presupus onorabil şi eul ascuns
plămădit în inconştient, care se manifestă prin instictul erotic.
Pentru aceste personaje erosul în afară de instict, şi acesta
perceput vulgar, nu implică în nici un fel psihicul, eticul,
transcendenţa. Iată spre exemplu “gîndul” intim al lui Felix,
organizatorul excursiei, în momentul final al întoarcerii în ţară:
“Cînd Nadina dădu semnalul de întoarcere în ţară, Felix nu-şi
mai putea încăpea în piele de bucurie deşi afişa o mină de regret
şi amărăciune. În fond îşi atinse ţelul, se culcase cu şefa sa, era o
victorie importantă în palmaresul său, de care putea profita în
viitor şi pe plan material(…)”

Procesele de conştiinţă şi atunci cînd există şi cît există sunt
trecute în plan secund. De alfel romancierul nici nu face analiză
(nici n-ar avea la ce), ci doar consemnează gesturi, vorbe,
comportamente. În lumea creionată de scriitor procesul de
conştiinţă e un mo. Soţia bancherului Henţia e violată de Paul,
fiul lui Torinaru, baronul local. După eveniment, victima are
oarece frămîntări interioare, dar repede abandonate. Scriitorul
revine de vreo trei ori asupra întîmplării făcînd din violul
frumoasei femei o cvasi parabolă destul de transparentă în
simbolistica ei. “Anii furioşi” posdecembrişti maculează totul.

Cu personajele romanului facem cunoştiinţă în expoziţiunea
romanului printr-un topos universal: petecerea de la Vila Flora,
proprietatea  baronului local, Torinaru. Vă amintiţi cum
intoducea Slavici în intriga nuvelei sale, Moara cu noroc pe Lică?
Aşa procedează urmaşul său “Mugur Torinaru un bărbat înalt,
bine făcut, de 46 de ani, cu ochi verzi-căprui expresivi, cu riduri
adînci pe obraji, cu păr castaniu tuns scurt, de alură sportivă,
răsfoia curios filele unui ziar, parcurgînd titlurile mari policrome
printre care trebuia să fie şi articolul dedicat activităţii şi
rezultatelor sale de către jurnalistul Paul Cordibalu. Citind despre
personalitatea sa nu-i venea să creadă că e vorba chiar despre el,
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aşa de iscusit era.” Prozatorul pune faţă în faţă adevărul şi
minciuna  folosindu-se de elemente ale stilului indirect liber> “Nu
se amintea nimic de faptul că înainte de ’89 era şofer la comitetul
judeţean de partid, adus acolo de secretarul organizatoric, Tudor
Savaton, pentru merite deosebite în munca de partid, se spunea
din contră că deşi avea o obîrşie obscură a dat dovadă încă din
tinereţe de mult aplomb şi spirit de independenţă, că a fost
sancţionat pentru curajul de a fi luptat pentu libertatea
conştiinţei, cînd adevărul era că într-o noapte se îmbătase într-
un birt cu un amic de beţie, băgîndu-l în spital(…) Din fervent
apărător al ceausismului se insinuează în primele rînduri ale
revoluţiei remarcîndu-se vocal ca alţii de seama lui. Pregătit de
epoca comunistă ştie să profite de “situaţia revoluţionară” şi se
lansează în afaceri “capitaliste”. În metamorfoza prin care trece
nu are timp de dezbateri morale şi profitînd de haosul
revoluţionar foarte repede ajunge “unul dintre cei mai respectaţi
oameni de afaceri”. În viziunea realistă a scriitorului, Torinaru e
oglinda fidelă a societăţii în tranziţie. Această imagine e întregită
de cea a fiului, Paul, tînăr fără studii finalizate, fără ocupaţie
precisă, dar traficant şi consumator de droguri. Astfel de
personaje prelungesc peste măsură tranziţia şi fac dramatică
naşterea lumii noi.

Autorul articolului pe care îl citeşte Torinaru, e un ziarist fără
morală care slujeşte pe cel care se dovedeşte mai înfipt, mai
durabil în poziţia socială şi politică pe care s-a căţărat. Alt “om
de serviciu” al baronului local este Gusti Răchită< slugă, valet,
bucătar, şef de personal la Vila Flora şi confident.

Aşezat în jilţul de răchită pe terasa vilei, savurîndu-şi
biografia fabricată de ziaristul Cordibalu în ziarul Columna,
Torinaru îşi aşteaptă invitaţii. Primul care soseşte este medicul-
profesor Marin Trifon şi soţia, frumuoasa Nadina, proaspătă
absolventă a “facultăţii de turism internaţional” şi vagă pictoriţă.
În curînd soseşte un alt cuplu> avocatul Alin Sileanu şi Anabel,
fiinţă delicată, fragilă cu înclinaţii artistice (pianistă). Tabloul de
“familie” se completează cu bancherul Virgil Henţia cu soţia,
răsfăţata Doli. La prima vedere cuplurile sunt modele de iubire,

de poziţie socială onorabilă, de unitate în cuget şi simţire. Dar
repede se dovedesc fragile, gata de compromisuri, stăpînite de
instincte. Acestora li se alătură procurorul Olimpu Criş, Dragoş
Protase, de profesie primar, Vasile Bobocea tehnician-imobiliar.
Toţi se află într-o reţea de prieteşuguri de interese şi
compromisuri pe suportul unor conştiinţe foarte permisive.
Fauna e completată cu alte personaje semnificative: Felix Ervinte,
manager turistic, Tudor Savaton, fost prim-secretar PCR, Relu,
fiul acestuia. Simbolic e portretul-biografie a înflăcăratului
comunist. Nostalgia şi persistenţa în aberanta ideologie îl duc la
nebunie şi în final la moarte. Acest apărător al “comunismului cu
chip uman” e copia fidelă a unui personaj real  pe care cititorul
lesne îl identifică. Oare Relu, fiul comunistului Savaton,
întîmplător e tînăr şi medic pshiatric? Prin acest personaj şi
valoarea simbolică a morţii comunistului Savaton, scriitorul îşi
exprimă speranţa că societatea va intra pe un făgaş normal de
existenţă. Înainte de a ne despărţi de personajele masculine să
reţinem că ele ne trimit spre o “Ţiganiadă” golită de rîs.

Cele trei graţii, Nadina, Doli  şi Anabela fascinează şi
ameninţă. Cele trei ”doamne” reprezintă lumea mondenă a
tranziţiei. “Jos masca” are loc în timpul escapadei turistice. Dintre
cele trei personaje feminine mai puternic şi subtil conturată este
Anabela. Artistă sensibilă, visătoare ruptă de pragmatismul din
jur, Anabela e o victimă a dezlănţuirii dionisiace a menadelor
tranziţiei. Sinuciderea ei poate fi considerată un gest de
împotrivire.

Prozatorul neglijează premiditat individualizarea puternică a
personajelor. El pune în schimb accentul pe cuplu - pe familie,
urmărind să facă din ele ipostaze ale unei societăţi care nu şi-a
găsit busola rătăcită.

Finalul romanului este un happy-end puternic moralizator.
Torinaru este personajul negativ care trebuie suprimat, şi pentru
efect cît mai spectaculos. Condiţiile şi modul de înfăptuire a
justiţei ne duce cu gîndul mai degrabă spre o reglare de conturi.
Justiţia legală şi cea divină sunt inlocuite de una făcută cu pistolul.
Finalul e în viziunea scriitorului un semnal de alarmă.

Asociaţia Culturală „Agatha Grigorescu Bacovia” şi Primăria
oraşului Mizil organizează a patra ediţie a Concursului Naţional
de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia”

Participanţii (nu există condiţii de vârstă sau apartenenţă la
Uniunea Scriitorilor sau la alte forme asociative ale scriitorilor)
vor trimite, până la data de 10 septembrie a.c.< 

-  pentru Secţiunea Poezie< minimum 10 – maxim 20 poezii
pe suport electronic (e-mail sau C.D), 

- pentru Secţiunea Proză< una sau mai multe lucrări de proză
scurtă (în total maxim 20 pagini cu Times New Roman - corp
14). 

Pentru ambele secţiuni textele se semnează cu numele real
(dacă autorul doreşte să fie publicate sub pseudonim, va
specifica şi acest lucru). Se anexează un C.V. care va cuprinde,
obligatoriu< adresele de corespondenţă (adresa poştală, email,
nr. de telefon) şi o fotografie (minim 10 x 15), de preferat tot  în

format electronic.
C.D. - urile expediate prin poştă (verificaţi corectitudinea

formatării!) se trimit în plic, pe adresa< Asociaţia Culturală
„Agatha Grigorescu Bacovia”, str. Agatha Grigorescu Bacovia,
nr.13 A, Mizil, jud. Prahova.

Textel prin e-mail vor fi expediate la adresa<
lucian_manailescu@yahoo.com. (Vom confirma primirea
textelor imediat ce acestea ne-au parvenit).

Juriul va fi format din 5 membri ai Uniunii Scriitorilor din
România, reprezentând 5 zone diferite ale ţării, iar notele
acordate vor fi comunicate personal celor interesaţi.

Se vor acorda< Marele Premiu, câte trei premii pentru fiecare
secţiune şi mai multe menţiuni, din partea unor publicaţii şi
reviste literare.

Informaţii suplimentare pe email, la adresa menţionată, sau
la telefon 0769210763.

Concursul Naţional de Literatură
“Agatha Grigorescu Bacovia” (Mizil - ediţia a IV-a)



Citadela
Critic[ literar[

@ 34

Ani în şir am trăit cu durere, şi
neputinţă, şi lacrimă în suflet că nu voi
găsi niciun poet contemporan care să fi
evadat din temniţa mocirloasă a
postmodernismului – această epocă Kali-
yuga a artei – spre care să strig< Iată Poetul!
şi să am faţă de el, măcar în parte,
veneraţia, respectul şi fruntea plecată ca în
faţa lui Eminescu.

Mircea Dinescu a murit înainte de a se
naşte ca poet sau a rămas prizonier
blestemului din cuvintele< „Mircea, fă-te
că lucrezi!” -  şi în el nimic nu mai este
poezie. Mă întreb dacă a fost vreodată;
dacă era poezie ceva din „scârţa-scârţa,
pâinea şi tărâţa” – ...atât îmi vine în minte,
din poezia lui Dinescu...

Mircea Cărtărescu s-a născut puţin, a
bătut puţin din aripile poeziei şi apoi s-a
stins din el starea de graţie a versului, de parcă niciodată nu ar
fi fost.

Unde e poetul?! Spre cine să privesc dincolo de
postmodernism şi de cuvinte goale?!... Unde să găsesc Omul ce
dă sufletul cuvintelor înapoi!?...

Întâmplarea a făcut să citesc poezie scrisă de domnul Adrian
Botez şi să exclam fericită: Iată Poetul!

Îi scriam, într-un mesaj, la puţină vreme după ce am
descoperit versul lui<

V-aţi gândit ca sunteţi cel mai mare poet contemporan?...
Nu e o lauda fără rost. Simt trăirea, şi viul, şi durerea, şi
neputinţa, si ţipătul spre cer în vers... Simt pământul respirând...
Simt toate rugăciunile trăite, dar nespuse... Simt marea luptă a
omului de a fi pe măsura Creatorului. Tot dorul de Dumezeu şi
de puritate a unei generaţii şi a unui neam il simt...

Nu sunt cuvinte goale, ca un balast şi puse fără rost şi
purtand titlu POEZIE aşa cum face o întreagă generaţie de
scribălăi ce işi spun unul altuia poete.

Poezia e rugăciune către cer, e starea cea mai pură a unui
om, iar eu simt la dvs rugăciunea şi starea pură.

Da, uneori sunteţi prea profund şi eu nu înţeleg; alteori nu
prind ideea sau nu imi merge la suflet ceea ce aţi scris. Dar de
cele mai multe ori simt sufletul viu al cuvintelor izbucnind ca
un vulcan din vers.

De exemplu poezia “Când scrii o carte” e şocanta pentru
mine. Eu nu simt aşa când scriu. Nu e un cancer în mine scrisul
şi nici nu avortez un monstru la final când e gata cartea. La mine
scrisul e o beatitudine, e stare de gratie, e cel mai mare dar pe
care mi l-a dat Dumnezeu. Nu creşte în mine ceva monstruos,
ci înfloresc în cuvinte. Durerea degetelor şi a mâinii dupa ore în
şir de scris e cea mai dulce durere. Îmi iau cu mana stângă mâna

dreaptă amorţită de scris şi o port ca pe un
prunc, o mângâi ca să-i treacă durerea, dar
de-abia aştept să vină altă durere... Imi
încep scrisul cu o rugaciune şi îl sfârşesc
cu o multumire catre cel ce mă inspiră.

În “Seara vorbesc cu fratele
Hristos” mi se pare totul colosal. E
minunat să-ţi poţi arăta rănile Lui şi El să
le arate pe ale Sale. Să-ţi ia palma şi să-ţi
sufle in ea pulbere de stele, să-ţi ungă
rănile şi să le facă să înflorească... 

Aveţi ceva din Arghezi, ceva din
Nichita Stănescu, ceva din Eminescu - ce
acum este parte a aerului ce il respiram si
face parte din fiinta noastra ca apa, e
împărtăşania noastră cu vis - dar dincolo
de ei sunteţi ADRIAN BOTEZ. Aveţi o
voce deja inconfundabilă... V-aţi hrănit cu
spiritul marilor înaintaşi, dar aţi mers mai
departe şi aţi găsit drumul dvs. – şi acestea
erau primele impresii după ce am citit
puţin.

Acum, că am citit mai mult, a devenit certitudine că acele
prime impresii sunt adevărate, că nu m-am înşelat. Prin slovele
domnului Adrian Botez ieşim din băltirea puturoasă a
postmodernismului (exemplu< „Ce bani buni ai facut tu, fa
Patrie, Cu turcaleti, cu arabi, cu libaneji si curji, in boschete sau
direct din picioare. Toti stiu ca esti meseriasa cand dai din bucile
tale, fa Patrie, Ale tale sunt paraiasele de sperma care-ti curg
printre sani,/ Ale tale izvoarele de fecale!/ Ce frumoasa esti tu,
fa Patrie si cum ne lasi sa ti-o bagam toti intre picioare, Stai si tu
la noi macar o data, fa Patrie,  sa ne dam si noi drumul in tine!/
Ce sfinctere si ce rozeta ai, fa Patrie,/ Nimeni nu da asa de bine
din cur ca tine?…” - cf. Mihail Gălăţanu - O noapte cu Patria) -
şi ne mutăm cu slovele în teritoriul literaturii adevărate, unde
există mari teme şi înălţimi de neatens, spre care poetul, ca un
Icar, vrea mereu să zboare. Poezia şi-a regăsit aripile, a redevenit
zbor!  A redevenit rană din suflet şi e scrisă cu sânge< “Prolog
/cel ce întoarce pagina /rămâne pe amândouă /palmele – cu
sânge”. Credinţa, căutarea unui sens al vieţii, dorul de Dumnezeu
şi nostalgia absolutului, neputinţa, teamă – nu de moarte (“nu-
i greu /şi-i atât de aproape să mori< /ninge-ntre noi şi moarte cu
iluzii – docile dureri”), ci de viaţă trăită fără rost şi fără a te fi
ridicat vreodată la înalţimea a tot ceea ce a pus Creatorul în tine,
mizeria lumii oglindită în vers – dar nu spre râia mocirloasă, din
cuvintele tembele (e o blasfemie să le numesc poezie ) ale lui
Gălăţanu, ci spre “florile răului” ale lui Baudelaire, sau
“mucegaiurile” lui Arghezi - înfloreşte ca soră de slovă şi de
durere, în versul fratelui meu de cuvânt, Adrian Botez.

Mereu e o căutare a lui Dumnezeu, cu care vrea să facă pace
în poezia“Pax”, şi a sinelui, o nostalgie, până la lacrimă, a
absolutului pierdut  - şi mi se pare că, prin poezie, are loc
regăsirea, împăcarea, liniştea, măcar în parte. Poetul Adrian

Scrisul ca ;i destin - 
Impresii legate de poezia domnului Adrian Botez
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Botez e o îngemănare stranie şi sigur dureroasă, de dor de Iisus
şi de a fi Don Quijote pe pământ. E crudă soarta de a fi răstignit
între raiul poeziei (prin care cauţi Mântuitorul) şi rătăcirea prin
lume, ca un om prăpădit cu o mârţoagă. Poete, nu fi trist de
soarta ta! Gândeşte-te că se putea infinit mai rău< Ce te făceai
dacă erai Mihail Gălăţanu?!... 

Vezi acum, poete, ce mult te-a iubit Dumnezeu!?... Te văd în
vers, te simt răstignit între coroană de spini şi moartea lumii şi
nu pot decât să suspin şi să spun că şi eu ştiu cum este să fii ceva
fără nume ce nimeni nu a mai fost< „Chemaţi visele la
vorbitor/chemaţi visele la vorbitor – şi spuneţi-le/că eu – în
adâncul temniţei – mor/să-şi caute – tot printre cei cu
înspinată/coroană – stăpân</ să uite/din mine – tot ce nu/am
sângerat să rămân”.

Dincolo de zbucium şi de părăsire, dar o părăsire aleasă ca
şi cale şi primită cu bucurie pentru a găsi Mântuitorul „nimeni
nu te iubeşte – Criste – decât cel de tot părăsit”, am găsit şi
liniştea, pacea absolută a creatorului< „Meditaţii ramificatoare/
daţi-mi un pat – o carte şi lumină</ e mai mult decât lumea< este
linişte/reîntocmesc simetriile – răvăşite de plictisul vulgului/
*iată-mă iarăşi – până la brâu/ în băltoaca de raze a piscului< sunt
regele – toate/ sălbăticiunile capătă – pe piei ori/ între coarne –
flacăra Crucii”. Are totul, deşi nu îşi doreşte mult. Un pat, o carte,
lumină! Cu atât de puţin, singur, devine rege peste gânduri, peste
cuvinte şi cu ele reclădeşte lumea. E în poezie totul< apa, cerul,
lumină, credinţa, mântuirea, răstignirea, dorul, iubirea, şi poetul
scrie cu patimă, cu furie - de parcă s-ar termina timpul şi el încă
nu a terminat de născut lumea lui de cuvinte. Am lăcrimat citind
un vers ce a stârnit în mine furtuni de neputinţă şi am înţeles
durerea profundă a poetului vertical, drept, demn  - ce nu găseşte
în jurul lui un singur om cu fruntea sus, ci doar moluşte ascunse
în cochilii de suflet sterp< „O vreme/ oamenii vii au fugit/ în
melci – au fugit/ în propriile minţi: nu mai vezi unul/ teafăr –
cu fruntea sus /deci – nu mai are pentru cine fi zi”.  Pentru cine
să mai răsară soarele, pentru cine să mai fie zi? Pentru cine să
mai fie lumină?! . Caut un OM! Caut un singur OM cu fruntea
sus, ca pentru el să merite să fie zi!  - ţipă poetul, şi ţipătul lui de
vers îmi împrăştie în trup, din unghii până în ochi şi din lacrimă
până în şoapte, ace ascuţite de durere. Obsesiv, apare în poezie
aripa, ca  organ vital ce leagă poetul cu cerul – dar, până la cer,
mai întâi îl învaţă zborul. Şi iată şi disperarea tipică domnului
Adrian Botez că aripa, miraculoasa aripă ce face din oameni
îngeri, ar putea fi devorată de vermi ca oricare mădular<  “Aripa/
ostenită  - am lăsat aripa – în carne/ să se-ngroape< dintr-odată/
viermii –au cuprins-o – ca pe/ orice nevrednic mădular”.
Rugăciunea care urmează e magistrală; poetul se roagă lui
Dumnezeu să-i scoată aripa de sub prăduirea viermilor ca s-o
poată iar închina cerului şi în felul acesta ea devine o axis mundi
între om şi Creator. Sentimentul meu e că aripa ar fi sufletul
omului ce trebuie să fie salvat de la distrugere, de la moarte. Un
vers frate cu cel despre aripi este< „ce-ai să striveşti – Doamne –
dacă voi/ luneca dintre solzi – şi duh mă voi face?” şi aici văd
certitudinea că poetul se poate salva total dintre solzi, din carne,
din putrezire  - şi să devină duh şi, în felul acesta, Dumnezeu nu
va mai avea nimic de strivit, de descompus ca fiind materie;
Poetul adevărat este numai Duh.

Poezia, harul  - nu vin  oricum şi la oricine. Cuvântul

înfloreşte după ce “mi-am dat peste deget cu/ Tine – Doamne/
şi m-a durut ca-n cer –/fără strigăt şi-adaos< de-atunci scriu în/
neştire” - deci poezia e o lovire de Dumnezeu, o întâlnire cu
demiurgul ce doare ca în cer. Pentru cei ce scriu cu sufletul, cu
inima ca o rană, pentru cei ce cred că scrisul e religie şi ţine de
sacru -  sunt normale teama şi ţipătul mut către cer< ”doar-doar
Ţi-i aminti de vreun nume/ care să aibă fie şi-o umbră de sunet/
din mine”.  Poete, dacă eu îţi aud glasul, eu care sunt o măruntă
făptură a lui Dumnezeu, poate ţi-l aude şi EL. Dacă eu plâng de
versul tău, nu spun că plânge şi Dumnezeu, dar sigur cade în
palma Lui lacrima mea născută din poezia ta. E destul, poete, ca
să ştii că numele tău va rămâne!? E destul ca să se atenueze puţin
teama?!... A-ţi fi frică când scrii, că slova ta nu s-a adăpat din
curcubeu şi nu a atins cerul, e normal, am şi eu aceeaşi teamă -
dar ce crezi, poete, că Gălăţanu are vreo teamă!? Nu, el scrie de
parcă ar da cu măturoiul prin WC şi e nevinovat, săracul!
Vinovaţi, criminali de cuvinte, de cultură şi de moartea spirituală
a unui popor sunt cei ce spun că fecalele lui Gălăţanu sunt
poezie. 

Nu se închină lumii poetul, chiar dacă îi face oglindă ei
scriind, căci scrisul este o cale  între poet şi Dumnezeu, nu între
poet şi lume< „Ars poetica/  toate le avem de vorbit – eu şi
Dumnezeu”, iar scrisul se naşte, nu din cuvinte bolborosite
aiurea de un om singur, fără conştiinţa sacrului şi a eternităţii,
şi care se visează demiurg, când aruncă zoaie peste cuvinte, ci se
naşte miraculos când „în final – Dumnezeu/ somnoros – se
culcă pe braţul meu/ drept< dintr-odată/ prind să-mi tremure
sub/ deget – fosforescent/ Literele”. Ce frumos! Ce înalt! Eu nu
mai am ce să spun despre un asemenea vers, căci cuvintele mele
ar fi o întinare. Între poetul inspirat şi Dumnezeu - nimeni nu
are voie să se bage. Citesc cu sfială, ca pe o rugăciune, şi ascult
muzica ce se naşte din tăcerea de după vers. Clipele de inspiraţie
maximă sunt rare, apoi urmează starea de muritor normal, şi
limitat, şi păcătos<  „orice pas>/ călcarea unui păcat< sunt/ plin de
muşcăturile disperate ale păcatelor – care/ se afundă –
schelălăind – sub ţărână” pe care poetul o descrie  tot în „Ars
poetica” sa şi îngempănarea celor două stări ale condiţiei umane,
de Creator şi păcătos, este şocant-dureroasă. Iarăşi sunt alături
aripa şi carnea, îngerul şi păcatul, înălţimile şi abisul, noroiul şi
azurul.

Uneori Poetul e dur, e inchizitorial, e fanatic, dar cum să fii
altfel, când vezi că se intră cu bocancul, pe aurul cuvintelor
limbii române, pe graiul lui Eminescu?! Cum să fii când se
distruge ţara, când pleacă pruncii de acasă, când nu mai ştii în
ce să crezi?! Cum altfel să fii, în vremuri în care lumea pare că
şi-a pierdut busola?! Cum să fii, când se pune lacăt pe vis şi se
rup toate aripile şi se distruge Credinţa!? …În vremuri din astea
se nasc oameni – puţini, e drept – care propovăduiesc, ca Sfântul
Ioan în pustiu. Slujesc, cu slova, pământul şi neamul cărora le
aparţin  - şi naţionalismul e ca o flacără vie şi e o cale, în vremuri
în care se pare că nu mai avem nimic sfânt. După ce am citit un
articol de publicistică i-am trimis domnului Adrian Botez
următorul mesaj< Dur, inchizitorial, dar adevărat!

Vedem că e rău, vedem că mai coborâm mereu câte o treaptă
în jos şi nu putem decât cu slova să slujim pământul ce ne ţine
si neamul ce ne este leagăn. Sper să nu ne judece niciodată copiii
si urmaşii că nu am făcut tot ce am putut. Şi din mormânt o să
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mă apăr< nu am spus “da” oricât am fost de flămândă, nu am spus
“da” nici când mi-era gura uscată de sete, nu am spus “da” nici
măcar când mi-au condamnat cuvintele la moarte deşi in ele
locuia viaţa adevarată si spiritul acestui pământ... nu am spus
“da” niciodată, daca “da”-ul era împotriva credinţelor şi valorilor
mele! Şoparlele ce conduc astăzi visându-se igoane sacre pot să
ne rănească oricât ca nu mai doare, doar copii, doar urmaşii să
nu o facă... Ei să inţeleagă că am fost împotriva valului când totul
se demola... Tot ei să spună dacă a fost mult sau puţin asta...

Cred ca suntem de aceeaşi parte a baricadei, profesore!
Patriotismul e religie sfântă, e datorie şi e cale. Două tulpini

întregesc omul şi poetul Adrian Botez< credinţa şi patriotismul
şi niciuna nicialtul nu sunt vorbe goale, ci sunt sângele ce îi curge
prin vene, sunt respiraţia ce îl însufleţeşte, sunt raţiunea lui de a
trăi. Toată poezia lui îmi spune că fără patrie, fără străbuni şi
fără credinţă el nu ar putea trăi. Am vărsat o lacrimă amară şi
nu am mai găsit niciun cuvânt – eu care de obicei am cuvinte şi
le folosesc uşor - de scris citind “Rugăciunea unui copil”<

„Despre-acest neam de toţi călcat
Când sfinţi Te-or întreba
Spune-le că-i adevărat<

L-ai luat în slava Ta

Să le spui curat
Că l-ai înălţat

De unde l-ai luat<
Pe-o gură de rai

Pe-un picior de plai…”
Să mai întreb, să mă mai mir cum ţi-a venit, poete, să pui

alături durerea neamului meu, de toţi călcat  - de sublimul vers
al Mioriţei!? Cum ţi-a venit să plângi atât de frumos cu vers!?...
Ştiu, poete... Ştiu... Plânge pământul şi străbunii în tine plâng -
şi nu te lasă să taci... Şi dacă ai omorî vocea din tine, ar fi păcat,
păcat de moarte, şi nu ai mai găsi mântuire.

…Normal că este prezentă şi “tema dragostei de natură” (…
),  ca la orice poet mare. “Se-nalţă munţii pân’ la nimb de nori”
e o simfonie de cuvinte ce îmi da o stare de beatitudine, de extaz.
Nici nu ma mir ca ultimul vers este< “...renunţ să mai fiu eu”... -
de parcă în faţa măreţiei şi frumuseţii munţilor devii
insignifiant. În alt vers, natura e un templu sacru „înalte sfaturi
de coroane ţin copacii/ sub duh de raze şi sub cerul sfânt
/pădurea-i vuiet de lumină  - aprinşi macii/ o catedrală-n
rugăciuni şi legământ”.

Iubirea şi iubita ţin şi ele de un teritoriu al sacrului şi poetul
se întreabă mirat<  “de ce nu aflăm – oare – nimic despre rai/
când mângâiem  - îndelung/ Insistent/ cu dragoste – pielea
femeii de lângă noi?” şi eu nu mă mir deloc că, iubind, poetul
căuta raiul. Muzicalitatea versului, cântecul aproape de beţie a
fericirii completează perfect imnul de slavă închinat iubitei ce
e slăvită, chiar şi dacă stelele s-ar prăbuşi, chiar şi dacă ar cădea
foc peste case, căci iubirea e mai puternică şi mai veşnică decât
timpul< „De-acum, şi stele să se prăbuşească,/ Şi nori de foc să
cadă peste case  -/ Iubirea mea, în luntre de mătase,/ Iubirea
mea, mai mult decât lumească,/ În paradisul veşnic te-a răpit</
Prin toate câte-atingi  -  eu te-am slăvit!”

Tema dominant-esenţială a poeziei domnului Adrian Botez
este credinţa - raportarea la divinitate. Toate celelalte teme
pălesc sau sunt mici, prin comparaţie cu tumultul şi vibraţia

înălţător-sfâşietoare a căutării căii spre Cer. “Măreţie are nu
omul: suferinţa lui”  - spune un vers, şi eu m-am gândit
imediat la Iisus şi la sacrificiul lui, ce l-a făcut măreţ. Există
Calea-ca-Înălţare-prin-Durere, găsirea prin sacrificiu,
descoperirea prin rană. Nu se nasc oameni adevăraţi şi nici
poeţi în puf şi într-un ocean de viaţă roz. Poezia nu locuieşte
în palat şi Poetul nu se naşte în avion sau zgârie-nori. Lângă
bordeie, lângă foame, lângă plâns, lângă luptă aprigă cu viaţa
şi cu soarta  - înfloreşte nufărul poeziei, aşa cum se deschide
sublima floare, deasupra apelor negre. Şi după toată durerea,
vine binecuvântarea, vine iluminarea< „ nu vin ca sclav la Tine
– Hriste: vin/ să-mi recunosc rănile – în/ Rănile Tale”. Aceeaşi
temă a metamorfozării umilinţei în biruinţă – e obsesivă şi
vitală în acelaşi timp – o găsim şi in versurile minunat de
melodioase aducând a descânt< „Venit-a ceas/ Venit-a ceas –
venit-a ceas/ Din mine-n Domnul nu e pas</ Prefac zvârcolul
umilinţei/ În cald colind al biruinţei”.

Îmi place până la a nu mai şti de mine muzica din poeziile<
“Prigoană de doină”, „Cântecul cavalerilor rourei”, „Licornul”,
“Doina ghiocului”, “Venit-a ceas”, “Rugăciunea unui copil”. Este
în ele dulceaţa pură a versului popular, în special a doinei şi eu
nu mai ştiu de citesc sau cânt, căci undeva, în inima mea, versul
a devenit una cu cântul. Scântei de Mioriţa, lacrimi de
Eminescu şi cântec de fluier sunt în versurile “în dulcele stil
clasic”: „Lacrimă de păsări/ Fir de busuioc/ Cuvântaţi în
plaiul/ Fără de noroc. / Florile-n puhoaie/ Lujere de cai/
Scapătă-n poveste/ Şi în joc de nai”.

Mă apropii de sfârşitul călătoriei mele prin lumea poeziei
domnului Adrian Botez. Nu ştiu cu ce cuvinte să închei. Nu
sunt critic literar „profesionist”...M-am apropiat de versuri cu
sfială şi cu teamă. Nu am vrut să strivesc nimic... Am săpat
prin cuvinte înţelesuri şi taine. Am visat, am zburat şi am
plâns cu fiecare vers. Am simţit răstignirea între lume şi
Dumnezeu, am simţit frământarea, căutarea, zbaterea
neputincioasă în faţa sorţii, i-am simţit iubirea pentru acest
pământ şi dorul ca o sete de Iisus. Am simţit toate astea - şi
totuşi nu ştiu cum să închei... Am să las versurile poetului să
facă încheierea. E mai frumos versul lui decât orice cuvânt de-
al meu. Citeşte cu sfială, dragă cititorule... Te vei împărtăşi cu
Har şi vei întâlni un OM vertical< “Bilanţ n-am asuprit – şi n-
accept – decât spre Dumnezeu îngenuncherea pe cine m-a
împins să cad – nu-l iert< prea scurtă-i viaţa – s-o priveşti
îndatorat mocirlei nu am lovit de câte ori puteam< e bine –
doar aşa nu mi-e frică de un capăt prea scurt al puterii slab
poţi să fii – uneori – cât mai rar< ticălos niciodată cine greşeşte
din credinţă- nu greşeşte – dar când el ager – şi-a cântărit
grijuliu – bunătatea – deja simt neplăcut pe obraz- încleiate a
moarte balele Iudei nu la mormânt aştept să-mi vină oameni
– nici de sus – apoase lacrimi să mă stropească sub pământ ş
vrea – ca otrava cea bună – care asmute-n plumb – răutatea şi
măreţia divină  a aurului – de neoprit să pătrund – prin ureche
– ori minte – sau ca sfânta muzică însăşi< în sufletul celor
puţini – dar aleşi întru Duh – care-mi citesc fiece epitaf< versul
smuls din rărunchii durerilor mele cu patimă trecute doar aşa
mi-ar fi dat – în vecie – să obţin un prim armistiţiu – cu
Dumnezeu”.
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Noul volum semnat de poetul
american de origine română Mircea
Ştefan păstrează, ca şi în precedentele
cărţi publicate, o legătură intimă cu
spaţiul, geografic şi spiritual, românesc,
pe care îl evocă des în respiraţii poetice
(de cele mai multe ori forme scurte),
aproape reinventând eliptismul
sintagmelor expresive. Despre acest
aspect de neignorat, ba chiar axiologic de
recognoscibilitate a unei maniere estetice,
în opinia noastră, scria acum câţiva ani
criticul literar Ştefan Damian, relevând
„aceeaşi obstinaţie a autorului de a ilustra
prin cuvinte extrem de puţine tocmai
teama de cuvânt, de afirmare prin
intermediul lui a unor sentimente
profunde, trăite paroxistic.”

Cine citeşte cărţile de poezie ale lui
Mircea Ştefan se poate minuna de faptul că autorul, de
cincisprezece ani „trăitor” în State, nu s-a „americanizat” în
planul sevelor poetice, rădăcinile ancestrale cu plaiul
ondulatoriu al lui Blaga „glăsuind”, aşa cum spunea Ştefan
Damian, despre „legăturile indestructibile cu lucrurile obârşiei
ardelene”, de multe ori „punctate” în volume diferite, îmbrăcând
rememorări lirice de genul< „sus pe un deal dincolo de Carpaţi/
acolo unde începe copilăria” (Întru o vară spre nord) sau
„nicicând nu vom şti ce s-a întâmplat/ cu inima lui Iancu”
(Cuvântul împăratului), ori ”ca un septembre trist/ Ardealul/
fără atâtea biserici de lemn” (Ardealul).

Chiar dacă România de suflet a lui Mircea Ştefan
„desenează” acum feed-back-uri  transatlantice, poetul încearcă
să se detaşeze de zvâcnirile romantice printr-o privire lucidă şi
rece, precum ortografiile Nordului, hălăduind pe dealuri
transilvane ori pe întinderile lacurilor americane, un soi de
retragere discretă în solitudine. 

Întrebându-ne de ce poetul şi-a ales drept titlu al volumului
de faţă, cel mai recent, „Alungat din singurătate”, am observat
că imaginea singurătăţii la Mircea Ştefan este, alături de
„septembre”, un simbol recurent. Apare atât de des în versurile
lui încât pentru un neiubitor de poezie ar deveni enervant. Dar
pentru lirici peregrinările lui Mircea Ştefan prin grădinile
semiramidice ale singurătăţii reprezintă o călătorie unică (prin
volumele autorului, anterior apărute acestuia) la mesele unui
festin metaforic< „cum vă primim noi/ într-o nouă comedie a
literaturii/ când/ ochiul singurătăţii a plesnit/ ca un bici”
(Anotimp); „învaţă-mă să mor/ mai demn decât îmi pot eu
închipui/ să pot trăi/ ca voi în singurătate” (Undeva);
„singurătatea ninge/ pe o mare de sânge” (Singurătatea)> „şi
totuşi undeva/ a rămas printre noi/ singurătatea” (Călătorie pe
valuri)> „postmortem/ rostim/ atât de împlinit în singurătate”
(Zbor)> „casa din câmp/ grădina/ iar ce rămâne prietene/ să o

numim pe scurt/ singurătate” (Amintire
despre oraşul soarelui)> „el stă acolo trist/
însingurat/ privind acelaşi nord spre care
am plecat” (Vine decembre)> „uneori
zgomote/ peste întreaga singurătate a
destinului” (Somatică)> „fructe mari roşii
precum singurătatea” (Cina cea de taină)>
„neputincios animal/ acest secol”
(Singurătăţile secolului)> „singurătatea ne
calcă pe nervi” (***)> „noi prin această
lipsă vom trece/ aşa tot singuratici într-un
septembre dus” (Durerea mamei)>
„pierdut în singurătate/ septembre/
lagună de suflet poporului meu” (***).

Versurile volumului de faţă sunt
impregnate de acelaşi simbol al
singurătăţii, de vreme ce primul capitol
„Din singurătate” garantează forma
împlinită, rotundă a simbolului de la
primul la ultimul poem ale cărţii< „atât de
firav destinul unei lumânări/ atât de

singur într-o dimineaţă” (Amintire). Între spleen-ul societăţii
contemporane şi tehnicizarea majorităţii reperelor cotidiene,
poetul se retrage în introspecţii asupra meditaţiei de sorginte
livrescă („e o trudă ascunsă printre cuvinte”), întrucât „prin
mecanismul oribilei scoici/ prea puţini au ales/ singurătatea din
peşteri/ unde umbrele joacă un destin pe pereţi” (Trudă
ascunsă). Poet eminamente reflexiv, iar nu declamativ, Mircea
Ştefan brodează în multe din poemele sale, în cuvinte căutate
sau aşteptate cu înfrigurare, stări şi emoţii filigranate< „durerea
este ochiul/ şi cel mai pur contur/ albul singurătăţii/  din care
mă compun” (Tăcerea ruginind printre vânturi)// „case cu
amintiri vechi/ bătrâni  bântuiţi de singurătate/ melancolie/
tramvaiul 5/ iluzie prin staţii neumbrite/ senzaţie cu fluturi”
(Tramvaiul 5).

Lângă morfologii interioare, poetul conjugă solitudinea
paginii „ce mai desparte clipa/ de simbolul culorilor” şi în care
chemarea atavică a sângelui din spirit se întrupează în „cuvântul
canibal ce ne separă/ pe vârful unui munte de cristal” (Unul din
timpurile trecute ale singurătăţii). Reminiscenţe ale lecturilor
de tinereţe, în special din poezia germană şi austriacă („eu cred
că Rilke nici n-a existat/ a fost un înger trist coborât printre noi”
din poemul „Amintire din vremurile când am fost soldat”,
publicat în volumul „Ortografiile Nordului”) se regăsesc în
creionări ale unei atmosfere lirice de imponderabilă difuzie a
luminii, în  descendenţa poemului Ein Winterabend/ O seară
de iarnă de Georg Trakl< „întunericul se împrăştie lent/ apare
lumina/ cel care vine/ vine/ de foarte departe/ tristeţe din
zăpada unei nestinse şoapte” (O seară cu tristeţe lângă
singurătate).

În aria culturologiei se plasează şi diferite parabole, de
provenienţă biblică sau mitică, la care autorul face subtile
trimiteri, aşa cum, bunăoară, este acea „replică” la imaginea
fiului rătăcitor< „cu ce cuvinte te vom aştepta/ şi pâinea o vom
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rupe de la gură/ viţelul cel mai gras ne va lăsa/ un gust de
sărbătoare mult aleasă/…/ înmiresmând tăcerea de se poate/ ne
vom întoarce iar în zi iertată” (Risipitorul) Uluitoare rămâne
„îmbălsămarea” în mitul ikarian şi urmările acestuia, Mircea
Ştefan imaginându-se „înzidit ca Ana lui Manole”, după spusele
proprii, „într-un spaţiu ideal precum cel al Ardealului”.
Atmosfera creată, cu puternice reverberaţii de strană şi voci
religioase, amintind de interferenţa dintre cărţile vechi
bisericeşti cu litere slavone şi spiritualitatea românească, ne
conduce încet paşii „spre seară/ când ardeau copaci/ departe
corul viu/ al grupului de maici/ cărări de vânt/ spălate iar/ se
surpă cerul/ roşu spre Ardeal./ …/ doream ca Ana/ să mă uite
viu/ să mă strecor/ în zidul greu să ştiu/ cum e acolo/ când va fi
să scriu” (Vecernie).

Dorind parcă să contracareze preponderenţa textelor
poetice scurte, paginile cărţii ne întâmpină cu câteva poeme
(având o desfăşurare mai amplă), ce întind punţi dinspre spaţiul
românesc spre istoria rudelor noastre mediteraneean-italice,
dar şi spre alte spaţii. De aceea, nu întâmplător acest volum
apare într-o colecţie de interferenţe culturale, autorul reclamând
atât apartenenţa la pământul celor mai vechi şi mai drepţi dintre
traci,   cât   şi   la   tărâmul   universal   al   celor  liberi,  nord-
americanii admirând (în secret, probabil) în Mircea Ştefan şi pe
descendentul Transilvaniei lui Dracula, sorbind cu nesaţ
„sângele” poeziei. Zgârcit cu propriile-i forme prozodice, iată
că în acest volum Mircea Ştefan lasă luminii tiparului, după
mulţi ani, o capodoperă< poemul „Savonarola” (de altfel,
„născut” în vremurile lui Ceauşescu), subtilă parabolă a
formelor de dictatură. Autorul consideră acest poem „mai mult
o revoltă internă, mai ales că Nichita a scris un poem superb
dedicat lui Savonarola. Şi-apoi îl aveam în minte permanent pe
marele rus Serghei Esenin cu voi, cai, voi, cai, şi voi, sănii, sănii,
şi el  -colosal! - bătea în neştire patul cu hainele ude.” De altfel,
în poemul „Balada soldatului”  ne trec prin faţa ochilor, poate
involuntar, imagini din filmele ruseşti ale anilor 40-50 ai
secolului trecut „gen Sorok pervâi// Al patruzecişiunulea sau
Balada o soldate/” (Balada soldatului), mustind de eternul
sentiment al dramelor interioare produse de absurditatea
războiului, dar şi de asumarea unui destin implacabil sub aura
necuprinsului: „când mama durere e-n tot/ şi-noată-n izvor/
sărutat de lumină/ un palid fecior/.../ o mare de grâu/ e luată
cu-asalt/…/ ce veşnicie aşteaptă/ acum/ să înghită un tren/
încărcat/ cu soldaţi/ ca un prun” (Balada soldatului).

Poate că nu mai are rost să comentezi un poem ca
„Savonarola” după ce Nichita a scris pe aceeaşi temă, poate că
Nichita, cu generozitatea proprie doar marilor artişti, ar fi spus<
„Bătrâne, lasă, e bine...  Iar mă doare-un cal măiastru!...”.
Metamorfozarea fiinţei umane în funcţie de greutatea feţelor
puterii este, de fapt, marea problemă a istoriei universale, şi
Savonarola nu face excepţie. Există o replică în filmul „Cel mai
iubit dintre pământeni”, realizat de Şerban Marinescu după
opera lui Marin Preda, când torţionarul-şef îi spune victimei<
„Ce mi-ai face tu dacă ai avea puterea!...” La Mircea Ştefan
încolţirea formelor mentale de expresie dictatorială capătă siaje
rafinate, alternând disimularea cu nebunia curajului< „...unde
este mâna să mă scape/ de reflectarea în atâtea ape/ Savonarola
a privit spre Orion/ apoi a spus/ să renunţăm la culori/ să le

ardem/ se pierde vremea-n contemplarea lor/ sunt numai
vanităţi şi umbre goale/ a spus-o-ntr-o tăcere lângă moarte/ ard
pânzele în pierdere şi fum/.../ unde sunt caii mei Savonarola/ să
ardă ora sub copita lor” (Savonarola unde sunt caii mei).

Întoarcerea acasă, o temă extrem de folosită în culturologia
universală, îmbrăcând variante de „manifestare” artistică între
kitch-ul electoral românesc şi alte forme, mai „aşezate” estetic
(vezi cântecul, devenit celebru în interpretarea lui Tom Jones
Green, green grass of home-1966, sau filmul lui Stere Gulea din
1978 „Iarba veche de acasă”, cu o interpretare de excepţie a
regretatului Vasile Niţulescu, secondat convingător de Florin
Zamfirescu, ori „Coming Home”, tot din 1978, o dramă regizată
de Hal Ashby, având ca protagonişti pe Jane Fonda şi Jon Voight
ş.a.) se întâlneşte la Mircea Ştefan cu omul muntelui,
„cumpărat” de câştigurile băneşti din arealul carierelor de piatră
sau cel al minieritului, destinul oamenilor ajungând să se
confunde, în timp, cu cenuşiul cărbunelui. De aceea, singurul
refugiu a rămas, pentru câteva generaţii de muncitori şi
truditori în zonele preurbane şi urbane, gândul reîntoarcerii
acasă, la atmosfera patriarhală a casei părinteşti, la natura
înţeleaptă, la cuminţenia locurilor, la frumuseţea morală a
ţăranului român: „...numai ierburi. Un ţăran/ gândul lui în
iarbă îşi caută inima/.../  de ce să ridic un văl de pe suflet. aceşti
oameni/ păşind în altă eră/ iar ritmul transformărilor creşte/
cărbune şi piatră; mişcare de aer mai mult/ senzuală/ braţul
imens al cupelor/  precum un Ciclop răstignit/.../ mai mult în
şoaptă l-am auzit; eu nu mai plec/ de aici nicăieri/.../ imagini
de august/ în explozie. paharul de ţuică rămâne gol/ confesiuni
de credinţă. câteva clipe oraşul/ dar unde sunt rădăcinile lor.
ţărani ce-au/ pierdut bucuria aleasă de-a atinge în treacăt/ o
creangă de prun. şi cine le lasă o/ clipă speranţa” (Cărbunele –
un poem lung).

Călătoriile interculturale propuse de Mircea Ştefan se
deschid, „mişcându-se” între tendinţe şi căutări în arte şi
literaturi, în epoci istorice diferite, aparent ireconciliabile< între
amarul cucutei socratiene şi Podul Mirabeau, cântat de
Guillaume Appollinaire< „este o ordine sacră/ în această
traversare de cuvinte/ cohorte condamnate la moarte de zei”
(ltimul chin al lui Socrate), „câteva clipe eterne sub podul
Mirabeau/ vom reciti poemele pentru Madelaine/ sau
caligramele/ vom bea alcooluri ca aerul de pe Himalaia/ voi
ziceţi/ la France/ la France est la patrie des poètes…” (Cimitirul
de vise) sau între inevitabila Americă unde nu te poţi juca de-a
catifeaua revoltei, dar care şi-a dus războaiele în ultima perioadă
pe pământul altora< „să crezi în revoluţii/ dar nu de catifea/ să
crezi în liniştea ce te-nconjoară/ aici în America/ şi să aştepţi
zăpada/ de dincolo de ea” (America... America) şi poezia
modernistă spaniolă, sugrumată de regimul lui Franco,
deschizând uşa damnată  copiilor care mor înaintea părinţilor<
„poetul Antonio Machado/ ultimul exilat de pe Terra a murit
nu departe de/ patrie/.../ pe dunga unui nor” (Umbra unui
poem dureros de lung).

Mircea Ştefan rămâne un incurabil căutător de metafore,
oaze de frumuseţe estetică fără să bruscheze forma, un american
cu sufletul etern înzidit în Ardeal - de la Ana lui Manole „citire”
- şi unde ramuri ale poeziei universale stau la taifas cu seve ale
pământului românesc...
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În poezia română din a doua
jumătate a secolului al XX-lea, în zona
spectral-nobilă a cometei bacovia-
nismului, se evidenţiază câteva teritorii
poetice. Unul dintre acestea este
reprezentat de poezia lui Mircea
Ivănescu (Bucureşti, 26 martie 1931),
autor al volumelor< Versuri (1968),
Poeme (1970), Poesii (1971), Alte
versuri (1972), Alte poeme (1973), Poeme (1973), Poeme
nouă (1983) etc., unde amplifică indelebil, superior, ironic,
impresionismul parabolic, într-o „aură pseudo-druidică“,
spre a cenzura „proprietăţile Evei“, infinit textualizate, prin
intermediul unui Mopete – protagonistul fascinat, probabil,
şi de schopenhaueriana lume ca voinţă şi reprezentare< «...şi
deoparte, jilţul cu sculptate rezemătoare – la capăt / cu
capetele de animale ciudate – gargui – pe care în neştire / le
mângâie lente mâinile ei – şi vorbele noastre dansând / după
muzica spartă – şi acela care nu vrea să se joace, / să se aşeze
la picioarele ei – („doamnă, pot să mă aştern / în poala
domniei tale ?“ – adică, adaugă uscat, / când ea spune – „nu“
–  „vreau să spun cu capul în poala ta“). / vorbe, sigur, vorbe.
O veşnicie cu capul peste genunchii / făpturii pe care noi o
visam adevărată atunci, de demult. / şi muzică. Umbre
înscriind cercuri, culorile sfâşiate. / şi scena cu fondul de aur
al iniţialei / din manuscrisul lăsat deschis pe masă alături.»
(Jocul de-a Hamlet – IvPN, 150 sq.). 

Teritoriul poetic al lui Mircea Ivănescu se relevă într-o
originală sublimare a realităţilor din sfera burgului / târgului
vis-à-vis de neasemuitul teritoriu poetic modernist-interbelic
al lui George Bacovia. În acest sens, criticul / istoricul literar
Mircea Tomuş a remarcat că «Dincolo de unele notaţii fugare
care ar putea pasiona pe cercetătorii de motive, cum ar fi mai
ales versurile< „În după-amiaza aceea când eram singur acasă
cu el / şi se aşeza mereu la pian şi cânta Marşul Funebru / (de
Chopin) – şi eu umblam înspăimântat de mirosul de floare /
şi catafalc al acordurilor de soare...“, ni se impune (...)
realitatea unei sensibilităţi comune< ambii poeţi au o
predispoziţie pentru suferinţă şi cazuistică sufletească>

amândoi caută, în linie romantică,
soluţia în iubirea ideală consolatoare, iar
nereuşita căutării lor duce la o atitudine
mereu critică, în pragul misoginismului,
faţă de femeie; poezia amândurora
tentează o explicaţie psihologică sau
psihologizantă, îndemnată să indice, în
hipersensibilitatea nervoasă, sursa
lirismului.» (TILP, 237). Atât în poezia
lui George Bacovia cât şi în poezia lui
Mircea Ivănescu este „inoculată“ /
„cultivată“ – în „debutul receptării“ –
părelnicia că ar fi rezultatul dinamitării
«unui roman sau a unei drame care s-a
spus odată şi ai cărei eroi ni se prezintă
cu semnul acelui „s-a mai întâmplat
cândva“» (ibid., p. 238). În „epico-
liricitatea“ poeziei lui Mircea Ivănescu
este de asemenea exploatată sursa
tematic-bacoviană a nevrozei> şi în
alcătuirea unei astfel de poezii «intră tot

ce se poate fructifica poetic din domeniul trăirilor psihice»
(ibid., p. 239). 

Dar ars poetica paradoxist-ivănesciană se arcuieşte într-
o direcţie originală< «În realitate, eu aş putea să încerc / un
monolog din acestea, întortocheat, subţiat / în înţelesurile lui
aparente (dar despre care eu îmi închipui / că se continuă,
sub linia schimbătoare a versurilor, / până spune cu totul
altceva)»> «căci linia lui Mircea Ivănescu aceasta pare a fi<
solicitarea înţelesurilor ascunse ale existenţei, prin
intermediul câte unei scene, a unui tablou vizualizat sau a
unor simple evocări» (ibid.). Astfel, poetul reuşeşte să
survoleze spaţiile unui prozaism triumfal, cu „jurnalul unor
sătri de spirit“ (E. Simion), către „poezia pură“< Absenţa
poate fi într-adevăr ca o seară / de iarnă – timpul se face un
cristal străbătut / de o înlănţuire meticuloasă de vergi, cu
mohorât / înţeles, pe cerul ca un clopot de tăcere amară;
«pentru poezia lui Mircea Ivănescu – conchide criticul M.
Tomuş –, pentru formula ei de originalitate, imaginea nu este
o comparaţie sau o figură de stil mai mult sau mai puţin
savant alcătuită şi orchestrată> ci, deocamdată, şi sperăm că
încă multă vreme, o scurtă revelare a realului (sufletesc,
imaginar sau vizual) în corespondenţele directe pe care le
poate inspira; ceva în felul lui „acuma mopete îşi udă migălos
glastra / sa sufletească un resentiment neplăcut...“, sau „Şi
afară, ploaia suflând în sticlele ochelarilor, ca în filmele
poliţiste, în parbrizul taxiului“.» (TILP, 240). Eugen Simion
accentuează faptul că Mircea Ivănescu, după ce
„depoetizează“ stihul, «încearcă să-i dea o vigoare nouă prin
transcrierea directă a stărilor de spirit în înlănţuirea lor
normală» (SSra, I, 314). Există „doi timpi“ în astfel de poezie>

Mircea Ivănescu - 
poezia ca tablă de şah a pădurii de mesteceni

Cuvinte cheie< Ars poetica
paradoxist-ivănesciană, Bacovianism,
Generaţia resurecţional-paradoxistă,
Mopete, Resurecţia  poetică din 1965 –
1970, Tabla de şah sau labirintul,
Toposul „pădurea de mesteceni“.

Prof. dr. Ion PACHIA-
TATOMIRESCU
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mai întâi, „un timp“ în care „registrul“ senzaţiilor de la
„contactarea“ obiectelor îşi află „vad în memorie“, apoi cel de
la „contactarea“ acestor obiecte ce trebuie eliminate /
substituite „din depozitele mnemonice“, graţie unui
„complicat spirit auctorial“ «care îmbrăţişează cauza
banalităţii» – după cum apreciază Eugen Simion; acelaşi
critic mai evidenţiază: «În Poeme (1970), el face cronica unui
personaj fantastic – Mopete – şi a prietenilor lui, la fel de
ciudaţi, V. Înnopteanu, tânăra Nefa, doctor Cabalu El Midoff,
bruna Rowna etc. Aceştia nu fac nimic scandalos< beau în
cârciumi obscure, filosofează, se bârfesc, se plimbă însoţiţi
de o bufniţă blondă, simbolul raţiunii. Mopete citeşte romane
poliţiste, conduce acasă pe tânăra Nefa sau scrie poeme
despre Mopete. Are despre el ideea că este un spirit
independent, însă bufniţele îi pândesc gesturile. (...) Mircea
Ivănescu pare a se amuza relatând epopeea unui individ banal,
însă, de la un punct, poemul capătă accente grave şi masca nu
mai poate ascunde tragedia. Cele mai profunde, sub raport
liric, din aceste năzdrăvane poeme mi se par acelea (în
maniera lui Morgenstern), cu o notă funambulescă mai
pronunţată, din ciclul Animale heraldice< „v înnopteanu se
plimbă de mână cu un animal ciudat – / e un pisicâine, care
pe câmpul heraldic / se exprimă prin laba ridicată spre cercul
baltic / şi prin gestul cozii înălţate într-un întortocheat /
tirbuşon, lui v înnopteanu îi place / să umble cu pisicâinele
lui – pe nume benone – / şi uneori să-l şi fluiere – căci
pisicâinele este afone...“» (SSra, I, 315 sq.). Între „animalele
heraldice“ se află şi „urmuzian-sensibilul“ broscoporc<
Broscoporcul se mişcă atât de încet prin iarbă / (...) /...planta
/ pe care v înnopteanu o miroase îl acoperă, tânărul cel retras
/ care o fixează obsesiv pe domnişoara malvida se simte
observat / de ochiul broscoporcului ţintit spre el bulbucat / şi
nu prea se simte în largul lui. / În schimb, prietenul lui
vasilescu, care / a organizat această plimbare, / simte cu
plăcere pe frunte vântul muntelui. 

Autoironia îşi arată şi ea lucrarea „salvatoare“, ca în această
admirabilă Înserare de amiază, asupra căreia atrage atenţia şi
Eugen Simion< «la prima vedere, am putea crede că este vorba
de un impresionism spiritualizat, de un „discuţionism“, cum
spunea cu alt prilej G. Călinescu, inspirat de o senzaţie
complexă şi difuză> lumină, obsesii, sentimentul de
destrămare a timpului, impresia de suspendare a fiinţei între
două realităţi şi două timpuri, iată elementele cu care operează
aici Mircea Ivănescu» (SSra, I, 319)< Înfrântă lumină şi
obsesiile mele, demult, / răsturnate într-o lume a sunetelor
închise / pe zidurile oarbe, la care să stau privind, fără vorbe,
/ fără puterea de a le mai urmări sunetele sparte. / Destrămări
ale timpului, şi care să-mi şerpuiască urât / de sub degete – şi
chinuitoarea lumină de atunci / acuma însemnând altceva –
destrămare imperială / a timpului când priveşti o fiinţă, şi se
sfărâmă / privirile, şi nu mai au continuare. Şi ce mai încerci
/ să ridici în mâini sunt dâre de fum şi cu arse / contururi – şi
cu lumina de calcinare imperială / arzând pe o faţă,
coborându-i în păr – şi coborând / pe umerii celor din jur
când îşi întoarce faţa cu multă lumină / spre ei. 

Desigur, impresionanta „cronică“ a „personajului
fantastic“, Mopete, continuă şi peste douăzeci de ani, după
cum se certifică şi din orizontul anului 1989, prin «Poeme
vechi, nouă»: mopete îşi aminteşte – a fost / o seară cu multe
făpturi – şi vorbeau, / unele, tare – şi întunericul au- / riu
cuprinzându-le, cu un rost // meşteşugit legănat – mopete le
asculta / dezghiocând silabele, recitând / făpturile închipuiau
preocupate, o cadră cu blând / amorţite luminiscenţe – era /
un tablou agăţat pe un perete – sub scară – / şi punând în abis
scena din această cămară / sufletească a lui mopete – la care
el, mai târziu, / să privească, să-şi reînnoiască o clipă mai
sumbră / din aceste împleticiri ale lui printre umbre / care îi
sunt lui viaţa – mopete îşi aminteşte uluit. («vizită după
amiază» – IvPvN, 136).       

La Mircea Ivănescu, „oraşul-capitală-de-provincie“ apare
pe altă buclă temporală, la distanţă apreciabilă de târgul
bacovian, mai departe cu câteva decenii şi de conflagraţiile
mondiale, şi de aceea, poate, limitele tragice ale fiinţei se arată
„uşor îmblânzite“< «piaţa rotundă din faţa bisericii, urcând /
strada în trepte, printre ziduri urâte, şi încă / faţada
presbiteriului – la geam însemnări, / şi copacii în cercuri de
piatră, cerul de iarnă / fără zăpadă – (amiezile atât de
aşteptate odată) / şi frig – (destrămându-se îndată clipa
aceasta, / (...) / nici n-a nins. Se pierde îndată / clipa aceasta.
Piaţa cu pomi printre pietre / se răstoarnă tăcută, nu mai este
adevărată / lumina rămasă între ziduri uscate.» (Sibiu – IvPN,
129). 

În spaţiul poemului ivănescian, un topos „înrăzărit“ este
pădurea de mesteceni, desemnând liric universul cotidian al
ens-ului, în care i se proiectează – pentru „marele joc“,
„prim“, ori „secund“ etc. – tabla de şah, sau labirintul, unde
poate fi una dintre piese; eroul poemului ivănescian, prin
diseminarea eului, poate fi în „rolul“ oricărei piese de pe tabla
de şah, din „labirintul“ tablei de şah, ori, în acelaşi timp, în
toate rolurile permiţându-şi „a fiinţa“, pentru că el „vede şi
altfel“: să trăieşti într-o pădure (...) / ...căci e o pădure albă,
/ de mesteceni – unde e o tăcere luminoasă, un pic / tristă –
ca o primăvară, pe care în acea salbă / de boabe de chihlimbar
a zilelor, nopţilor, ţi-o petreci / printre degete – şi nu ştii dacă
nu te repeţi / la nesfârşit, sau ai ajuns la capăt... / (...) / să
locuieşti într-o pădure – într-o vreme a mestecenilor. / şi
fiecare privire, când îţi ridici către pomi ochii să-ţi fie /
adevărată. Să-ţi spui – uite, asta e o clipă încetinită  şi vor /
urma altele, deopotrivă de lente, şi adevărate. / şi aici, printre
copacii aceştia de argint, de o parte, / de alta, să fie atâta de
simplu totul – şi minunată / lumina, ca şi cum n-ai citi într-
o carte, / şi n-ar fi totul o parabolă despre moarte. (IvPN, 88). 

Din alt unghi văzută, pădurea de mesteceni este, de fapt,
cam aceeaşi< să trăieşti într-o pădure de mesteceni, în lumina
asta albă, / dar să şi mori acolo – ultima ta faptă fiind /
moartea printre făpturi albe, calpe şi subţiri, / căci şi
mestecenii îşi leapădă frunzele. ştiind / că se termină printre
ei totul – să fie viaţa / asta, toată, a ta, o alegere pe care tu
singur / să o duci până la capăt – şi ceaţa / de dimineaţă,
printre trunchiurile de copaci, sigur, / argintie, să te lovească
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lent peste faţă / să nu-ţi mai fie cu putinţă reînceperea, sau
măcar continuarea / vremii acesteia printre mesteceni (să-ţi
spui că se învaţă / aceasta, din urmă, înţelegere a sfârşitului)
– marea / lumină a soarelui revărsându-se printre mesteceni,
/ şi pândindu-te cu o primăvară tomnatecă... (IvPN, 89).
„Feţele“ pădurii de mesteceni te întâmpină „pe muzică de
Dante“ («către sfârşitul drumului vieţii noastre / m-am
regăsit într-o pădure luminoasă, / căci drumul înspre acea
râvnită primăvară albastră / mi-l rătăcisem... / ... / o dată cu
poteca de desişuri năpădită, / înaintând, ca şi cum ţi-ai privi
/ liniile vieţii în palmă, şi ştiind / că poţi să-ţi închizi palma
– şi ai fi / atunci închis pumnul veşniciei...» – IvPN, 90), cu
„o cadră“ („gravură cu pădurea de mesteceni“ – IvPN, 92) a
„spaţiului închis“, a „camerei neştiute“, cu o „gravură a
dimineţii în pădure“, sau gravura din «casa de lemn» (IvPN,
93), chiar şi cu o hierogamie («jocul unirii cu zeiţa luminii
albe» – IvPN, 97), poate şi pentru a vedea pădurea „pe
dinăuntru“, ori pentru creşterea „pădurii lăuntrice“
(«pădurea pe dinăuntru – aşa cum există grădina / de

dincolo...» – IvPN, 98 / 104), «tărâm spre care râvnim»
(IvPN, 102), cu un urs (cf. «amintindu-ţi de pădurea de
mesteceni sau ursul în pădurea de mesteceni» – IvPN, 111),
ori cu „un iad al neputinţei de a-ţi mai aminti de pădurea de
mesteceni“ (cf. IvPN, 112), dar şi «pe muzică de r. strauss»,
cu „semnele timpului-înaintare“ pentru „consumarea
alcătuirii trupeşti“ (cf. «pădurea de mesteceni pe muzică de
r. Strauss» – IvPN, 113), cât şi «pe versuri de donne» (IvPN,
114) etc., deoarece «despre strada zece mese se poate scrie la
nesfârşit» (IvPN, 164 sq.), cum, de altfel, şi „despre
proprietăţile Evei“< ...în oraşul acesta al zădărnicirilor tale,
poţi să-ţi spui liniştit / – ca şi cum aşa ai face adevărul – că e
un soare de ploaie, / decolorat, însă adevărat. şi nici să nu-ţi
ridici ochii spre ei, / care te aşteaptă în prag – aşa cum ţi-ai
închipuit că va fi / sosirea ta dintâi în lumea ei – care să fie /
o vreme lumea ta, făcută cu timpul şi locul ei / sensibilă
inimii tale. / ce frumos – ea aşteptându-te, / în pragul uşii de
sticlă... («minţind-o că e soare în grădină» – IvPN, 142 sq.>
cf. TGrp*, 383 sqq.).

Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural
„Bucovina”, secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea
Scriitorilor Bucovineni, Universitatea „Ştefan cel Mare”,
Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Complexul Muzeal „Bucovina”
şi Primăria comunei Mălini,  organizează ediţia a XLII-a a
Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş”, în perioada 24
- 26 septembrie 2010, la Suceava şi Mălini.

Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să
promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori
de poezie.

R E G U L A M E N T

Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate
la alte concursuri literare.La concurs pot participa autori care
nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt membri ai Uniunii
Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele
Premiu la ediţiile precedente ale concursului. Lucrările,
dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa< 
Centrul Cultural Bucovina, Secţia  Centrul pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava,
str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228.

Lucrările se trimit până la data de 27 august 2010. Ele vor
purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul
poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care
va conţine un Curriculum Vitae al autorului. În Curriculum
Vitae se va specifica în mod obligatoriu< numele şi prenumele
autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa
completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.
Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu
minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10). Lucrările nu
se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului

„Nicolae Labiş”, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete
mălinene” , volum editat de Centrul Cultural Bucovina, secţia
Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Suceava. Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de
20 septembrie 2010, pentru a fi prezenţi la festivitatea de
premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea
concursului, care vor avea loc la Suceava şi Mălini între 24 şi
26 septembrie 2010. Manifestările vor consta în lansări de
carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri
de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ,
realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor
personalităţi literare. Organizatorii asigură masa, cazarea şi
cheltuielile de transport (bilete de tren-clasa a doua). În
eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte
persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate
cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel târziu la
data de 21 septembrie 2010, pentru a face rezervările necesare.
Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, membri ai
Uniunii Scriitorilor din România. Membrii juriului nu mai pot
schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării. 

Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs,
juriul va acorda următoarele premii<
- Marele premiu „NICOLAE LABIŞ” 
- Premiul I
- Premiul II - - -
- Premiul III

Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor
reviste literare. Relaţii suplimentare - tel< 0745-773290 –
Carmen Veronica Steiciuc

Vasile Ursachi - director general
Carmen Veronica Steiciuc - 

consultant artistic pe creaţie literară

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE “NICOLAE LABIŞ”
Ediţia a XLII-a,  2010
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“Ali Kadri nu se născuse încă, în anul
naşterii lui insula era împânzită de opt
ani de turişti, din zori până noaptea
târziu. Când a deschis el ochii la lume, a
văzut tot ce îţi arată ilustratele astea, cu
vapoare şi iahturi la debarcader, cu roiuri
de bărci încărcate până la linia de plutire
cu turişti de la Viena, de la Budapesta,
sau de mai departe, de prin Franţa şi
Anglia. Nu mai pridideau să poarte
călătorii, nu mai ajungeau barcagiii din
insulă şi copii mai răsăriţi au pus mâna
şi ei pe vâsle şi au bătut Dunărea de-a
latul ei, de la insulă la malul de dincolo,
încărcaţi cu oameni curioşi. Fabricile de
locum nu mai pridideau, din două s-au
făcut peste noapte şapte, au apărut ca din
pământ bragagii, să taie setea celor sosiţi
sub pripala soarelui.

În capătul de jos al insulei au apărut plantaţii de trandafiri
cu petale dulci, pentru dulceţuri şi şerbeturi. Smochinii nu
mai ajungeau, aveau fructe prea puţine, au fost sădiţi alţii,
dulceţurile curgeau ca ploile vara, una după alta, nu era om
venit pe insulă să nu-şi dorească măcar o linguriţă sau o cupă
cu o smochină ce se topea în cerul gurii. Tăvile cu baclavale
erau luate cu asalt de la debarcader, de cum coborau din bărci,
în zori, primii curioşi. Nu scăpa nicio bucăţică, fiecare dintre
ele era aruncată în cerul gurii, fără fasoane, fără ezitări,
indiferent dacă pe bărbie curgea apoi şerbetul lipicios de
trandafiri. Femei vârstnice erau înşirate pe două sau trei
rânduri pe cheiul insulei, şi fiecare dintre ele avea în faţă, pe
un covoraş lucrat de mână, borcane cu dulceţuri de trandafiri,
de smochine, de pere gălbui din insulă, de struguri, de dude
arabe, şan-dudi, de sticle cu şerbeturi din care cel mai ales era
cel de trandafiri. Femeile tinere se ascundeau prin case, în
spatele obloanelor şi pregăteau bunătăţile. 

Până când soarele ţi se ridica în creştetul capului,
dulceţurile şi şerbeturile erau vândute. De cum călcai pe sub
poarta cetăţii pătrundeai în bazar, acolo începea şirul de
prăvălii şi se termina undeva prin faţa moscheei, în capătul
celălalt al cetăţii. De o parte şi de alta, cafenele, ceainării,
magazine cu locum, pandişpan, sarayili, baclavale, giugiuc şi
sugiuc, halva de toate felurile, de la basma halva, la keten halva
şi tohan halva, apoi halviţe cu nucă sau cu alune. Aromele te
îndemnau în cafenele, cafeaua marghilomană avea cea mai
mare căutare, dreasă cu romuri aduse din Istanbul în locul
apei de la izvorul din Vodiţa şi aceea bună, iar un otoman cu
fes aducea ibricul în flăcări, şi turna cu mare grijă în ceşti reci,
ţinute la gheaţă. În fiecare prăvălie te aştepta la intrare un
adalâu cu o bucată de locum pe o farfurie frumos împodobită
cu motive orientale, şi pe o altă farfurioară un pahar de bragă

rece, luai bucata de locum între buze, se
topea înainte de a atinge cerul gurii. În
prăvăliile cu locum, cu rahat cum îi zic
mulţi, erau rauri cu suluri ca în
magazinele de pânzeturi. Ajungea un
singur semn ca stăpânul prăvăliei fără să
clipească, să scoată sulul de locum din
ra, să îl întindă pe tejghea, să taie bucata
cerută şi să o împacheteze într-o cutie de
carton cu poza colorată a insulei Ada
Kaleh. Adăuga meştereşte şi o fundiţă, şi
ieşeai din bazar fericit că vei putea gusta
acasă cele mai minunate dulciuri.

În faţa moscheei sta neclintit până
noaptea târziu imamul şi explica tuturor
în toate limbile imperiului şi ale Europei
toată istoria insulei de la Herodot la
Măria Sa, Sultanul Mahmud, ultimul
cuceritor al Ada Kalehului şi le citea şi le
traducea textul unei inscripţii, ridicată în
memoria sa< 

„Cu steagul hărăzit de Allah a dus grele lupte în războaie,/
Şi din temelie a reconstruit mai bine ca altădată, din ea,/O
cetate puternică, ca un colţ de rai, fără pereche”. Şahinşahul a
ridicat tot ceea ce vedem aici în jurul nostru în anul Hegirei
1158, adică 1739 după calendarul creştin”, adăuga imamul spre
ştiinţa curioşilor veniţi de departe. 

Mustafa Bego s-a oprit să-şi tragă sufletul, a păcănit de
mai multe ori din lulea şi a privit în urma rotocoalelor de fum.
Se înălţau deasupra unei mese încărcată de Zechir cu cafele.
Cafeaua, în fiecare ceaşcă, avea caimacul gros, dacă lui Zechir
i s-ar fi despicat acest caimac şi ar fi apărut o spărtură rotundă,
ar fi aruncat cafeaua în Dunăre şi ar fi pornit să facă alta. Eu,
Deli Papaz, am văzut cu uimire ce înseamnă o cafea şi cu cât
dichis este făcută. Zechir stă deasupra ibricului, nu-l slăbeşte
din ochi ca un şaman din alte timpuri. Ori de câte ori se
zbârleşte cafeaua, smulge ibricului din nisip şi toarna o parte
în ceşti. 

Mustafa Bego s-a aplecat şi a sorbit scurt din ceaşcă.
Obrajii îi erau acoperiţi de barba albă, mai era neagră doar
deasupra buzelor, pe unde ar fi trebuit să-i fie mustaţa. Şi-a
şters cu mâneca stropii de cafea, a luat din nou luleaua,
ciubucul cu coada lui lungă şi a mai tras un fum. S-a uitat
undeva în zare şi a zis< 

„Cam pe când avea Ali Kadri şaisprezece ani, tatăl său,
bătrânul Kadri, a deschis o prăvălie în bazar. Tânărul aducea
cu tatăl său. Şi el şi fratele său Mehmed erau la fel de înalţi şi
la fel de trupeşi. Toţi trei aveau şi aceeaşi mustăcioară, tăiată
scurt de o parte şi alta a gurii. La scurt timp au pus pe picioare
şi un restaurant. 

Se putea face orice pe atunci în Ada Kaleh. Austria i-a
scutit de orice impozit, insula devenise raiul pe pământ,
veneau familii din Vidin, din Bosnia, din Albania, nu mai
vorbesc de Anatolia, se aşezau cu mic cu mare, după două zile

Briganzii din Macaristan
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îi şi vedeai cu tava de baclavale pe frunte îndreptându-se spre
debarcader. O locuinţă îşi găseau uşor, erau destule hrube
goale într-o cetate atât de mare, cu câteva pături, cu un balot
de paie, trăiau şi nopţi odihnitoare. Cei mai mulţi ştiau să
mânuiască vâslele, ştiau să prindă şi peşte, de oricare, de la
somn la cegă. Unii dintre ei se îngrăşau după numai câţiva ani,
se alegeau cu o burtă ce abia putea fi înfăşurată într-un brâu
lat, călcau strâmb, crăcănat de atâta bine. Alţii continuau să
muncească, să alerge, prăvăliile lor se adăugau lângă celelalte,
erau uscăţivi şi arşi de soare, dar cu bani grei în buzunare. Aşa
au apărut prăvălii şi pe cealaltă  străduţă, cea de-a curmezişul
insulei şi a cetăţii. 

Cum să nu vină? Impozite nu se plăteau, orice adalâu era
slobod să taie lemne din pădurea de pe ţărm fără să dea vreun
ban. Plecau cu securile pe întuneric, înainte de a da zorile, în
bărci şi barcazuri încăpătoare, unele aveau pânze, vele largi,
altele numai vâsle. Spre seară, barcazurile trăgeau la malul
insulei Ada Kaleh încărcate cu lemne, nu se opreau la
debarcader, nu se puteau descărca acolo buştenii, vasele
alunecau pe ape la vale până în partea de jos a insulei, acolo
unde era loc berechet pentru a fi descărcate. Se aduna toată
insula, toată suflarea bărbătească, veneau chiar şi cei de-o
şchioapă, oricât de mici erau, să tragă şi ei de un capăt de
buştean, să stivuiască lemnele familiei. Zile în şir se auzeau
lovituri de secure, în prăvălii rămâneau doar cei slabi,
neajutoraţi, nefolositori la muncă grea. De acolo erau cărate
până la casele adalâilor în spate, în braţe, pe câte o căruţă, un
cărucior, tot ce avea cel puţin două roţi era folosit. 

Nu îi întreba nimeni de sănătate pe cei ce tăiau lemnele
din pădurea de pe Alion, dintre Vodiţa, Tufări şi Cerna, o zonă
neutră dintre Austria şi România. Austria le-a dat înlesnirea
asta, ei o foloseau din plin. La vremuri grele, lemnele erau
cumpărate şi de contrabandiştii noştri de la ţăranii de pe lângă
Techia şi Castelu sau de la Golubinje din Serbia, şi erau aduse
ascunse între crengi şi butoiaşe cu spirt. 

Nu cheltuiau banii nici pe taxele de pescuit. În zona
neutră, aruncau undiţele şi năvoadele de la Bahna la Cerna,
erau kilometri buni de Dunăre, nu scăpa niciun nisetru sau
morun, sturionul cel mai mare, uneori flăcău până la opt ani,
cega de aici, de la noi, peştele casei, al Dunării, sau păstruga.
În barcă săltau încă vii când erau aduşi la ţărm, încăpeau apoi
pe mâini îndemânatice, ştiau să le stoarcă icrele, icre negre şi
să prepare din ele caviarul, deliciul turiştilor în Ada Kaleh.
Fiecare casă de pescar are în spatele ei un şopron, acolo pe
mese scunde se înşiră zeci de borcane de icre negre, le
consumă copiii, familia pescarului, restul este vândut
restaurantelor din insulă, din Orşova, din Severin sau mai
departe, la Timişoara şi Viena.

Sturionii au carnea albă, dulce, fără oase, gustul lor se
simte şi în ciorbă, în zeama din castron. Uneori pescarii agaţă
în năvoade şi câte o anghilă, un peşte lung cu trup de şarpe,
venit până aici din Atlantic să-şi lepede icrele, îl tăie mărunt
şi îl prăjesc la foc pe malul de dincolo al Dunării, nu au
răbdare să-l aducă acasă.

Dar urcau şi pe Cerna în sus, până dincolo de Topleţ,
aveau voie să o facă, aduceau păstrăvi, câte un clean sau biban.

Ziua în amiaza mare pe mijlocul Dunării băteau apele cu câte
o găleată cu fundul în sus sau cu un cauc, bubuia aerul şi cerul,
puternic, se auzeau bubuiturile şi in insulă, dar şi pe cele două
maluri. Nu se ascundeau, nu aveau de ce să se ascundă, toată
lumea ştia că pescuiesc turcii, slobozi de la stăpânire să o facă.
La bubuiturile repetate, se repezea somnul cel greu, gras dar
lacom, veşnic dornic să înghită ceva picat în ape. Pescarii
bătrâni încă se mai laudă că au găsit în burta unui somn un
ceas de aur sau o turcoaică tânără, o fecioară cu voalul
păzindu-şi frumuseţile de ochi străini.

Vapoarele de pasageri ale firmei DDSG, de la Regensburg
la Sulina aveau la bordul lor cafegii din insulă sau cofetari,
bucătari, bunătăţile turceşti din Ada Kaleh creşteau costurile
călătoriei pe Dunăre, mulţi pasageri urcau pe bordul lor nu
numai pentru frumuseţile Deltei şi ale Cazanelor, dar şi pentru
chebabul sau ştrudelul cu dovleac dulce, turcesc. 

Adalâii aveau voie să aducă pe insulă orice marfă din
lumea largă fără să plătească vreo taxă vamală, indiferent de
cantitate. Aveau voie să vândă la Schela Orşovei de toate, cam
tot ce aveau prin insulă, de la fesuri şi suveniruri, cafea, orez,
ceai, ţigarete, tutun, rom, zahăr, iar tinerii nu făceau armata
nicăieri, nici la austrieci, nici la români, nici la sârbi. Nu aveau
voie să poarte arme, arme aveau numai contrabandiştii şi aceia
pe ascuns, folosindu-le numai când era mare nevoie”. 

Eram sigur că Mustafa Bego avea multe de povestit, dar
s-a oprit să-şi dreagă luleaua. Dincolo, în harem, se auzea şi
Zehra, vorbea ceva cu Memine, avea de acum o vocea mai
ridicată, mai pronunţată, nu mai semăna cu a fecioarei învelită
cu şalul ihram şi aşezată sub oglinda mare din odaie, la nunta
ei. Zehra descoperea pe atunci, când era Mustafa Bego în
musafirlâc, încet-încet că e stăpâna casei. Întreba tocmai cine
este dincolo, în salon. „Mustafa Bego”, i-a răspuns Memine.
Nu era căderea ei să intre în salon şi să-l salute, sau să-i ofere
prilejul să o salute el, cum era obiceiul în familiile creştine

Soarele bătea insula în creştet, se apropia ora când Ali
Kadri se întorcea acasă. Mă întrebam de unde respectul acesta
pentru bătrânul masiv din faţa mea, să fie statura lui, să fie
barba lui de patriarh, felul cum îşi ţine ciubucul cu demnitatea
unui om însemnat? Să fie doar pentru că Mustafa Bego a
înfruntat timpul? Nu putea să-l înfrunte el, timpul a fost de
partea lui, timpul l-a luat şi ni l-a aşezat în braţe, să-l admirăm
pe el, să ne mirăm, să aflăm că timpul lui a fost altfel decât al
altor oameni. 

Zechir a mai aşezat pe măsuţa din faţa noastră nişte piii
de peşte, de cegă şi piii de vinete. Mustafa Bego a întins
mâna, a prins o bucată de peşte între două degete şi a început
iar să povestească<

„Eu am avut mare noroc într-o noapte, cândva, prin
1849” şi s-a oprit, s-a uitat la fiecare pe rând, parcă să-şi
întărească spusele, să vadă dacă e crezut că a trăit şi în
vremurile acelea. 

„Era într-o noapte, nu o noapte ca oricare alta, aici, în
Ada Kaleh, ci o noapte adâncă. Luna august se apropia de
sfârşit, era cald, o căldură umedă cu Dunărea aici lângă noi.
Eram într-o barcă, singur, aproape de malul de dincolo, acum
malul românesc, pe atunci austriac, sub dealul Alion. Am
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aruncat undiţele, năpasta era lângă mine, nu mă gândeam să-
i dau vreo folosinţă, pândeam doar apele în tăcere. Am plecat
în ajun din Ada Kaleh, nu am luat de-ale gurii la drum, eram
sigur că în zori, la un foc pe mal, pe jăratic, prăjesc o cegă
proaspătă sau culese din apa de la mal câteva scrumbii şi le
mănânc cu ceapă tocată mărunt.

În susul apelor, în întunecimea de acolo, ştiam că este<
portul Orşovei, cu vapoare şi şlepuri la dană, urmau să fie
încărcate a doua zi şi trimise spre Viena. Dincolo de port era
Cerna, zăvoiul Cernei şi gura pe unde râul îşi vărsa apele în
Dunăre. Nu se auzea nimic, niciun zgomot dintr-acolo, portul
dormea, oraşul era prea departe ca să tulbure noaptea.
Muntele Alion din faţa mea îmi punea în faţa ochilor o perdea,
era ca un zid negru. 

Una dintre undiţe s-a zbătut. O dată, scurt, apoi s-a întins
şi a început să legene barca. Să fie un somn, o ştiucă? m-am
întrebat. Am prins cu o mână tare firul, era încordat, am tras
încet, nu mă grăbeam, aveam vreme până dimineaţa. Firul a
adus la oglinda apei un peşte nervos, lovea cu coada vârtos
apa, se zbătea, când l-am ridicat şi i-am desprins undiţa, l-am
văzut mai bine< era un şalău. Un şalău mijlociu, încă necrescut,
avea burta moale, spatele lipicios, alunecos, cu solzii lui
mărunţi şi cenuşii şi avea şi gura mare. 

L-am zvârlit în fundul bărcii, a continuat să se zbată, lovea
cu coada fundul de lemn. Era încă apă acolo, am scos-o cu
caucul până la lăsarea nopţii, îl aveam de la un caucgiu sârb,
restul mă gândeam să golesc în zori. Când a ajuns cu capul în
apă, şalăul s-a liniştit. Şalăul îmi da de înţeles că aproape de
mal era mai mult peşte şi am luat o vâslă, o singură vâslă, am
afundat-o în apă, şi uşor, din câteva mişcări m-am apropiat de
ţărm. Nu mult, cât să am loc pentru undiţele mele.

Un fluierat, am auzit un fluierat scurt, nu, mai degrabă
un şuier. Putea să fie orice, să şuiere o bufniţă, era un fel de
buhăit, le auzeam uneori noaptea strigătele. Am rămas
nemişcat, cu urechea la pândă dacă iuitul se va repeta, de ce
cucuveaua să strige o singură dată?

Erau nişte mogâldeţe ceea ce vedeam, ba, nu, nişte umbre,
abia le desluşeam, sigur era doar că se mişcau. Înainte ca
umbrele acelea să apară pe mal, am ghicit un foşnet, călcau
ierburile de pe mal, călcau crengi căzute, se împiedicau în
sălcii. Trebuia să fii un om crescut pe Dunăre să ştii cum să te
strecori printre sălcii, să fii ori pescar, ori contrabandist.
Călcau greu, semn că erau încălţaţi în cizme”.

S-a aşezat pe covor şi Zechir, a obosit după zeci de
drumuri în stânga şi în dreapta, Ali Kadri nu venise încă, abia
din clipele când îi intra stăpânul în casă începea şi adevărata
forfotă a lui. Mustafa Bego, după ca a înghiţit bucata de cegă
pe nemestecate, nu s-a mai atins de mâncarea din faţa lui, era
de mirare, se ştia în insulă că nu scapă nicio ocazie să înfulece
tot ce i se pune în faţă. Trăgea din ciubuc, se vedeau urmele
dinţilor săi pe coada lungă a pipei.

„Am scos atunci un jungher. Pe întunericul acela, era mai
folositor. Orbecăieşti şi nu nimereşti cu puşca, nu dibuieşti
duşmanul, nu ai cum să-i vii de hac. Un jungher era potrivit,
cu el loveşti de aproape când ai sub ochi potrivnicul. Jungherul
îl ţineam la brâu, mai aveam unul în kunduri, dar acela era

pentru clipe negre. I-am pipăit mânerul, l-am tras uşor din
toc, să-mi crească îndrăzneala. Un astfel de jungher are şi
rostul de a-ţi da puteri, mintea să-ţi devină mai sigură, ochii
să nu clipească. Mi-am trecut şi buricul degetelor peste tăiş,
fixând umbrele acelea, întrebându-mă cine ar putea fi. „Hei”,
m-a chemat cineva încet, se ferea, era mai speriat decât mine.
Dacă ar fi fost un soldat, vreun grenţer, vreun vameş, ar fi urlat
din toţi bojocii, mă apropiasem prea mult de mal şi trebuia să
dau socoteală. Dar acel „hei”, strigat aşa, aducea mai degrabă
cu o chemare. 

Umbrele au continuat să se mişte, se adunau, nu se
despărţeau. Nu, nici gând să trag barca la mal, dimpotrivă,
primul meu imbold a fost să mă reped în larg. Am dat să
înfund din nou vâsla în Dunăre, am şi făcut o mişcare, barca
s-a depărtat uşor, lin, când am auzit mai multe voci, la fel de
şoptite, dar alarmate. Spuneau ceva, şopoteau, se puteau chiar
distinge nişte cuvinte dacă ai fi înţeles limba lor. În cele din
urmă am auzit pe turceşte, o voce o rupea pe turceşte.
„Merhaba”, spunea glasul, era înfundat. „Merhaba”, a repetat
acela salutul. Nu i-am răspuns. „Bey, bey”, domnule, a repetat
acela de câteva ori, „lütfen”, mă ruga el, „Ada Kaleh, Istanbul,
ödemek”, plătim. 

Nu puteau fi duşmani, nişte bărbaţi tupilaţi undeva pe
malul Dunării austriece, sub Alion, la marginea portului
Orşova, la câţiva paşi de o insulă cu o garnizoană turcească, aşa
era în 1849, Ada Kaleh era o fortăreaţa gata să tragă dacă mişca
ceva pe Dunăre, nu puteau fi duşmani. Erau nişte fugari, nişte
oameni fugăriţi de stăpânirea austriacă. Nu era ceva nou pentru
mine, ştiam ce se întâmpla pe atunci în Ada Kaleh, un loc de
refugiu, se adunau contrabandişti, corsari turci sau piraţi sârbi,
oameni fugiţi din închisorile austriece, aventurieri politici cum
păreau să fie şi ăştia, poate au încercat să ia puterea, undeva,
prin lume şi au fost goniţi.

Am adus botul bărcii la mal. Nu ştiau să urce într-o barcă,
când au pus întâia oară talpa piciorului pe puntea ei de lemn,
neştiind cum să calce şi-au pierdut cumpăna. Pe unul dintre
ei l-am prins în zbor şi l-am aşezat pe scândurica dintre
marginile bărcii. Au încăput toţi patru, doi în faţa mea, doi în
spatele meu. Am tras vâslele la piept, am îndreptat barca spre
larg, i-am întrebat de unde sunt, „Macaristan”, mi-au răspuns,
iar eu am priceput atât, că au bătut cale lungă până aici”. 

Da, am auzit şi eu câte ceva despre transfugii aceia aduşi
de Mustafa Bego, se mai vorbea în insulă. S-au petrecut
demult, dar pentru adalâi erau fapte proaspete, ce tocmai s-au
întâmplat. 

„Am ajuns în Ada Kaleh în zori, abia mijea de ziuă. Pe
fugari nu aveam de gând să-i ascund în insulă, să mă fac
părtaşul lor. De altfel, nu păreau că îşi doresc asta, să stea
tupilaţi prin casele noastre, păreau să vină la turci ca la nişte
prieteni. De aceea am tras barca la debarcader şi nu în spatele
insulei, hoţeşte. La schelă erau trei soldaţi din garnizoana
turcă, le-am povestit că în vreme ce pescuiam sub Alion, la
malul austriac, au apărut din noapte cei patru pe care i-am
adus aici. 

Putea să fie mai rău, au râs neferii, soldaţii, ce noroc să
scăpi de puştile austriecilor, nu-ţi ajunge cât e de mare
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Dunărea să pescuieşti mai aproape de insulă? se prăpădeau ei
de râs, dar au avut grijă când au coborât cei patru străini să-i
înconjoare şi să le caute armele. Multe s-au văzut, multe au
văzut şi ei ca soldaţi, să le apară nişte străini pe cap aduşi de
un pescar şi străinii să-i atace cu puştile şi jungherele de sub
haine”. „Pe atunci insula arăta altfel”, a intrat în vorbă şi Zechir,
ştia şi el multe lucruri, ştiau până şi copiii de aici, din ostrov.

„Ada Kaleh chiar era o insulă cetate”, a continuat el. „Era
un avanpost al Islamului, de jur-împrejur numai duşmani, cu
austriecii până la Bahna, cu românii de la Bahna în vale, cu
sârbii dincolo de ape. Un avanpost între străinii creştini, un
petic din Islam, cu moschee, minaret, şi o cetate otomană
puternică. Pe vremea aceea încă nu se prăpădise cetatea, avea
o garnizoană, avea şi tunurile îndreptate spre Dunăre, spre
ambele maluri, de oriunde putea răsări duşmanul, de aceea
ochii neferilor erau îndreptaţi zi şi noapte în cele patru zări”. 

„Neferii au luat-o pe drumul spre prima poartă a cetăţii
cu cei patru străini la mijloc”, s-a pornit iar să povestească
Mustafa Bego, „cu mine alături de ei, eu fiind primul martor
al venirii lor pe insulă. Cei patru păreau mulţumiţi că au ajuns,
vorbeau între ei, erau agitaţi dar păreau că răsuflă uşuraţi. La
comenduire, unul din neferi a intrat să spună muhavâzului,
comandantului, despre străinii picaţi pe neaşteptate în insulă.
Era muhavâz pe atunci fiul lui el-Hadji Kerim, pentru că tatăl
său a fost destoinic, fiul său, Suleiman Ergean, i-a moştenit
slujba. 

Mă întrebam în vreme ce neferul era încă la muhavâz de
ce tocmai insula Ada Kaleh era aleasă de fugari, de ce găseau
aici refugiu atâţia nefericiţi, de ce aici li se oferea cel mai bun
ascunziş? Cine putea să dea un răspuns? Nu numai
aventurierii se ascundeau aici sau contrabandiştii sau piraţii
temuţi, nu numai briganzii, tot aici a găsit locul tainic de a se
adăposti şi Mischin Baba, a bătut drumul de la Bukhara până
în Ada Kaleh, şi-a lăsat o barbă deasă, şi-a luat un alt nume, a
îmbrăcat o manta de derviş şi nu a mai scos-o niciodată, iar
în locul palatului somptuos al dinastiei sale turkmene sau
uzbeke şi-a găsit un culcuş într-o hrubă a cetăţii din partea de
sus a insulei. În 1849, când au descins cei patru străini în
insulă, Mischin Baba mai avea de trăit încă doi ani până la
hotărârea sa de a părăsi lumea asta, când s-a întins pe patul
morţii numit tabu în ziua şi ora dinainte ştiute de el. 

Uşa muhavâzului s-a deschis, neferul a ieşit şi mi-a
aruncat peste umăr câteva vorbe repezite< „te aşteaptă
comandantul, singur, du-te să-i povesteşti cele văzute”. Nu
ştiam mai nimic, i-am zis de pescuit, de şalăul prins, de
noaptea întunecată, de umbrele mai mult simţite decât văzute,
de primele cuvinte ale străinilor.

„Cine sunt?”, a întrebat curios comandantul, iar eu am
ridicat umerii, cine să fie, nişte briganzi, sau nişte răzvrătiţi. 

„De unde vin?”  Asta ştiam, mi-au zis-o chiar ei şi i-am
răspuns comandantului dintr-o suflare< din Macaristan”. 

(Fragment din romanul Gelin. Mireasa din Ada Kaleh)

Grup de scriitori la Zilele Revistei “Nord-Literar”, Baia Mare, 2010
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Harul Ancutei. 
Cerul cu poame zemoşite

A fost uşor să uite. Nu a trebuit să facă
mai nimic. 
S-a întâmplat natural, odată cu vârsta.
Mai greu a fost 
să ierte. Să stăpânească arta de a absolvi
de vină. 
Să lase mântuirea în seama altuia.
Esenţa religiei sale. 
Deşi în final uitarea şi-a asumat
iertarea. 
Uită şi... Care era celălalt cuvânt? Iartă
şi uită, mumă.

Ordinea lor a devenit inutilă de când i
s-a răsucit 
ceva în adânc. Un cutremur cu epicentrul sub coaste. 
Mâna ce scutură şi reaşază câmpuri sub călcâie de
munţi înţepeneşte cu unghiile adâncite în mitra
pâmântului. Dimineaţa se trezeşte cu maci fracturaţi
între sâni. Soarele sângerează afară în epava iernii
iar ea nu îşi mai poate aminti decât arşiţa din vară.

Nedeile, horile din curtea bisericii. Nunta ei, legarea 
cu basma. Fota sfâşiată. Colectivizarea cu sila.
Caii cotropind plaurii. Spicul asprind între palme.
Ştiuleţii borțoşi din pătul. Covata cu boabe sfarogite.
Zdrobirea, măcinatul, coca dospită, turta de pâine
stropită cu vin. Sângele din suspin. Cuminecătura.
Barba bărbatului ce ara plaţul dintre buzele ei reavăne. 
Cum se mai zguduia plugul semănând. 

Dragostea, focul de unde ieşi ud până la os şi vrei
mai mult. Sămânţa încolţind. Răsucirea din vintre. 
Ţipetele scremute. Calmul de după. Sfârcurile
frământate de gingiile laptelui. Gânguritul cosmic. 
Cum şarpele gemea în somn sub casa de cârpici.
Războiul de ţesut scrâşnind la lumina lămpii de petrol. 
Cum luna îşi acoperea pulpele cu macaturile întinse 
pe sârmă. Mirosul de cânepă jilavă şi tutun. 

Potop de cuvinte neprimenite şi ea se duce iertând după
ele. Datoare uitării cu un oat de plumb şi o lumânare
sleită. Lasă amintirile, gata! Doar ştii ce urmează. 
Aşa îi spune moşul cu sapa de fiecare dată când îi chiuie
noaptea în urechi. Apoi, începe să jongleze în aer soarele 
şi inima. Două poame zemoşite. La urmă le izbeşte cu
sapa de cer. Şuviţe roşii se aprind în barbă  iar ea îşi
desface cuiele din băierele pieptului ca să Îl primească.

Poeme pentru tata. Stânca din lac

e mai din nou
şi timpul să privesc lacul în ochi
adânc până la balaurul ucis de tata
cu foc, apă şi legi ale mecanicii aplicate
aşa a ştiut să se măsoare cu fiara
nu m-ar chema Gheorghe dacă nu aş
putea
- obişnuia să spună
iar la urmă, gravitaţia l-a îndoit la
pământ
aceeaşi gravitaţie ce le permite sfinţilor 
să leviteze şi balaurilor să zboare
tata s-a rostogolit peste păduri
bulgăre de foc
licurici stins în lac

Harul Ancuței. 
Magnoliile se ridică la cer în aprilie 

îngerii nu mor
doar îmbătrânesc la nesfârşit

oasele li se micşorează încet
pielea se strânge şi se subţiază

din ea se ridică apofizele
cum mugurii din coajă de lemn
te aştepţi ca din ciumpii aceia

să erupă pene 
sângerii cum florile de magnolie
pământul-anacondă să le înghită 

umbra albastră

dar uscăciunea de corp
se încrâncenează peste groapă 

şi se roagă 
să aibă o înmormântare frumoasă

cu lumânări şi bănuţi legaţi 
în batiste 

noi
să ne ştergem lacrima zâmbetului

nu au rămas mulţi îngeri în lume
se fabrică tot mai puţine batiste 

de pânză

ce torenţial hohoteşte zâmbetul când 
aprilie înfige lopata în nori

şi îngroapă magnoliile 
în zăpadă

Lumini\a SUSE



Citadela
Poezie

47 @

Balada principelui Onomaz

Pe-al meu grumaz
stă scris< Sunt Onomaz>

a mea dojană
e un pic... doljeană,

iar râsu-mi hohotit e-un vast talaz,
prin care-not, cu tremur, ca o mreană...

Deşi sunt prinţ, eu nu o Cosânzeană
râvnesc... Cu ochiul rece, veşnic treaz,
privesc în gol sau scotocesc prin rană...

Şi, de la pălării rupând o pană,
cu ea vă scriu Veşti de la Onomaz...

Luxemburg, 21 iunie 2009

Poemă pentru Luz

Luz, ai venit la mine-n vis! eşti prima
ce-a zăbovit oniric pân’ la zorii

în care, încărcate, iluzorii
poveşti îmi părăsesc, subit, iníma...

În alte nopţi, prea lungi şi mult prea multe,
eu tot visez că urc, târâş, un munte

şi-apoi că lunec brusc în vid spurcat...

şi-acelaşi loc mă zvârle din urcat...

O, Luz, trăită în prelungi sierre, 
de piatra lustruită, ce mă cere, 

ajută-mă să trec măcar cu gândul
şi-n presimţite văi sublime du-mă...

Neîndoios, eu, în a ta cutumă, 
sunt veneticul nordic, dalb, bolândul...

Nebun duios, un blând umblând pe jos,
eu stărui în nădejdi, când vii frumos...

Aveai un pic de coc şi-un pic de burtă –
de sub cămeşă-ai scos o mică turtă,

din plete, un mic măr cu frunze două...
M-ai întrebat< – În ţara ta mai plouă?

– Da, Luz... Zăluda vreme ne îneacă...
– Aici, la noi, şi lacrima îţi seacă...

Uscată-i turta, mărul e o poamă
cu faţa trasă, aspră,-ngălbenită...

Eu văd acelaşi munte, tristă coamă,
şi-n coma nopţii, fruntea-i încreţită

ca nişte culmi
sub care, dacă scurmi,

vei da de-un craniu cavernos şi rece...
Dar tu începe nunta şi petrece!...

Şi-aşteaptă-mă în următorul vis,
chiar de ar fi să lunec în ăst somn –

sub pasul câş, rânjeşte un abis...
Tu, Luz, să-ţi aminteşti de-un nordic domn...

Luxemburg, 6 mai 2009

Fals vals în Pfalz

Te invit la un fals vals în Pfalz!...
Pe unde exact? – chiar prin unde,

când Rinul va vrea să inunde
arinul, cu tainicu-i danţ...

Timpul, cu trainicu-i lanţ
din verigi de scurte secunde,

prin ferigi de apă – verzi, scunde –
va vrea să ne ducă şi – cranţ! –

ţiparul electric, prin branţ,
subtil, pe sub tălpi va pătrunde,
iar mâlul va vrea să ne-afunde,
gălbui, precum zeama de malţ...

Un val va zvâcni ca un valţ
ce macină prundul, în runde...

Trei flori dăruindu-ţi, cu funde,
te chem la un fals vals în Pfalz...

Luxemburg, 13 mai 2009

S-a născut în 1978, la Craiova. A
început să scrie versuri în 1996, câştigând
mai multe premii în concursuri naţionale
de poezie şi de traducere literară. După
studii universitare la Timişoara (licenţă
în limbi şi literaturi străine) şi Cluj
(master în traductologie), a lucrat ca
traducător pentru editurile ARC şi
POLIROM şi a predat limba franceză la
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. În
2005, Biroul din România al Uniunii
Latine i-a decernat Premiul de Traducere
Ştiinţifică în Limba Română (pentru
versiunea românească a unei lucrări de
ştiinţe economie). APC a urmat mai
multe stagii în Franţa şi a colaborat cu
diverse instituţii şi organizaţii non-
guvernamentale în dezvoltarea de
proiecte culturale şi educaţionale
destinate publicului francofon din România.

După publicarea volumului de debut “Poema prinţului
truver” (Editura ARC, Chişinău, 2009), autorul a compus, în
decurs de numai nouă săptămâni, un volum trilingv (în
limbile franceză, engleză, română), care va apărea în cursul
acestui an< Onomaz donne de ses nouvelles. News from
Onomaz. Veşti de la Onomaz.

Andrei Paul CORESCU
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Cenu;a lunii

sub cenuşa lunii
tăcerea umbrei
regrete târzii

* * *
laguna violetă

înghiţită de amurg – 
o veche rană

* * *
stropi de ploaie peste

molizii robiţi în
aura dimineţii

* * *
chemare –
cer pustiu

încarcerat de lună

* * *
cum amintirea 

mângâie marea – 
neînvins de soare 

nisipul

* * *
driade ascunse

clepsidre din ramuri
ultima eclipsă de lună

* * *
într-un rădvan în flăcări –

răpit de zeii 
într-aripaţi

* * *
pe lacul argintat –

răscolit
între două iubiri

* * *
la Partoş sub roata lunii

ştiuca îşi scoate
la vânătoare puii

* * *
am soarta perlei

din scoica argintată –

sub carapacea de nisip
strigătul apusului

somn îngheţat

Revolta imaginar[ a cuvintelor

locul meu nu este aici
unde voi vă simţiţi acasă

anonimi adunaţi
de cimitire de oase
pentru cei care vin

pentru cei care pleacă
nu mai e pământ 
între atâtea oase
alergăm alergaţi

pe cioburi de sticlă 
sub cravaşa dresorului
şi eu speram să devin

îmblânzitorul
ultimilor urşi rămaşi

* * *
noapte albă –

sub catargul lunii
ochiul nopţii 

plâns

* * *
răsăritul de soare –

prin plasma vântului
năvalnica toamnă

Toamn[

se scurge timpul
ca sângele din rană –

o ceaţă albastră
se furişează-n cetate
cade ca o ghilotină

peste smocuri vestejite 
de iarbã

* * *
o roată de lună

smulsă dintr-un capăt de nor
ne-a unit ieri –

suntem tot noi
dar ce străini azi

* * *
am deschis

cu fulgi de zăpadă în gene –

ţipă focul din şemineu
iubita îşi  numără banii.

Laurian LODOAB{
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Co;mar

Se făcea d’abord că umblam prin lume
flancat de nişte arătări    cum semănau
a oameni!
fiindcă între umeri purtau diplome şi
atestate
parcă veneau de la un carnaval    bătălie
irevocabil pierdută    se observă după
găurile din dreptul semnelor 
DA

Mergeam
când mai târâş    
când mai grăpiş zburând
în căutarea unei poteci ne-mai-umblate
sau
a unei pajişti ne-mai-păscute    
nici cosite
ori mai ştiu eu de ce umblam aşa... hai-hui

Se făcea însă . . .

Pentru că acéle fiinţe-afiş săvârşeau un
ritual din a se învârti în juru-mi
iar voci cu tonalităţi şi inflexiuni ieşite
din neunde    de parcă aş fi fost orchestră cu
mai mulţi dirijori invizibili    îmi ameţeau
atenţia    zborul    paşii cu vorbe pe care
le mai auzisem cândva    în viaţa cealaltă
de dincolo de vis    n-am certitudinea
adevărului impalpabil    se făcea însă că ...

Şi tot aşa   urechile îmi coborâseră la glezne
să le fie mai aproape mecanismul năuc al
tălpilor încărcate de comisioane
pe la toţi poeţii   de la clasici încoace 
încât am chiuit inimitabil

Se făcu    apoi    că m-am pomenit în faţa unui
munte argilos    privit dinspre vârf se putea numi
povârniş     încerc să-l urc
alunec

zdup!
în-cerc

din nou
dar

un ho-hot a-tot-stăpân „Vrei prea mult    aspiri
prea sus”    Urlet manierist  „Lăsaţi-mă,
vreau doar în vis / să stau alături cu Titanii /
Ca şi pe ei, prin al meu scris, / mă-ngroape-n
neuitare anii!”    Ha-ha!    Scris - vis

anii - titanii

Absurd     rimează     ritmează
Avangarda
mereu Avangarda    tânără    absurd
ha-ha!

Aşa că daţi-mi voie să vă întreb pe voi,
cei cu tâmplele între palme,
câte secunde o fi durând un coşmar.

Februarie

Totul devine posibil între
frontierele bătrânului faur
t r o p i c e l e 
şi-au diluat anotimpul
până la paralela patruzecişicinci şi 
m a i   s u s
în camera ca un depozit universal
sufletele noastre nu mai iradiază

căldură    privim prin ochiul cinescopic
asaltul purităţii    braţele copacului
r i d i c a t e
mimează îmbrăţişări
pe haina imaculată a băncii scheletul
unei flori    ar mai trebui un penel
strig   să-şi plimbe genele
pe drumul paletei

tropicele
mai sus
ridicate
târziu

Gri-azurul se pierde
spre bancă şi mesteacăn în aşteptare
anunţă ora de naştere a poemului
numai flacărs coborând din ochi
de poet să fi ars floareas desprinsă
târziu

pe haina băncii
pentru veşnicul efemer

în februarie fastuos
numai dalta pupilei curbează ramul
prin subţiori din trup de mesteacăn
să cuprindă pavilionul – intimă sugestie
pe o dimineaţă cu degete frânte
î n   d e s p r i n d e r e

câte cioburi din bustul sfărâmat au pătruns
adânc în carnea privirii înviind-o
în acea clipă fastă a genezei
tropicele 

ridicate 
târziu

în desprindere

Viorel T{U|AN
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Alia 
(un roman)

I
Cânta de fiecare dată acelaşi cântec,
Alia il asculta diafana, îmbrăcată în rochia
ei lungă, albă, cu dantele;
Eduard zăngănea la pianină, 
Liszt
şi se vedea dirijor, compozitor sau tenor.

II
Ea se întorcea de obicei cu spatele.

Conaşul îşi privea portretul(cam infidel ce-
i drept),
de pe peretele din sufragerie,
deasupra de pianină,
şi-şi găsea  mustăţile cam decolorate, 
dar era mândru.

Alia nu-l vedea, pentru că ea nu privea
niciodată lucrurile din jur,
îl abandona şi se culca(dormitorul era vechi 
Biedermeier de stejar brun închis)
şi nu-şi meşteşugea nicicând toaletele lungi, 
îşi încuia doar uşa spre sufragerie şi adormea.

Ea nu-l iubise niciodată, aşa că nu zâmbi
până ce nu muri (când plecă veselă, totuşi cam 
vânătă de tuberculoză, cu un surâs crud şi
o şuviţă de sânge în colţul gurii).

III
Alia se aşeza pe scaunele din grădină,
bunică-sa spălătoreasa o bătea de fiecare dată
(vezi bine erau ale stăpânilor),
dar fata le-ncerca pe rând, pe fiecare, până ce
Tanti Veta, fie iertată, cobora să-şi bea ceaiul,
pe la ora 10.

IV
Într-o dimineaţă (tuşise vreo 6 luni cu sânge
şi era cadaverică),
fata îşi dădu duhul pe canapeaua elegantă 
din sufragerie, 
unde,vrând-nevrând, îi citea Sofiei
în fiecare zi, Biblia.

*
Ii puseră o cruce de lemn în cimitir, 
mama ei murise mai demult, 
iar copilul  născut mort, fusese îngropat
ceva mai  încolo;
aşa că n-o mai boci nimeni(Sofia  
nu se putea deplasa în scaunul cu rotile,
avuse poliomielită în copilărie
şi nu mersese niciodată).

Conaşul angajase un gropar, îl plăti bine
şi-i aruncă o floare în groapă.

V
Alia primise o păpuşă de cârpe, pe care-o
tăie
cu foarfeca încă de-a doua zi, de ciudă
(Sofia cea oloagă, fata stăpânului  avea una
cu 
cap de porţelan, de la Crăciunul trecut).

*
Alia avea picioare micuţe
şi le  bălăngănea  pe creanga
de deasupra râului, pleznind apa şi nămolul
(vecinele ziceau că e prea băieţoasă
şi că nu se va mărita bine).

*
Când Aliei îi veni sorocul să nască (avea 16
ani
pe-atunci) lui Eduard nu-i povesti nimeni<

era plecat cu studii la Viena.

VI
O uita repede
după ce-o iubise la 15, la 16,  la 17 şi la 18 ani, 
din când în când, când  avusese poftă.

*
Ii aruncară cele trei rochii şi-o pălărie
(cu care mergea duminica la biserică).
Alia mai rămase doar cu rochia albă cu dantelă 
de pe ea şi cu coroniţa de trandafiri, 
cu care-o îngropară.

*
Alia scria epistole<
vântului, pomilor,  tatălui ei mort în război  
pe care nu-l cunoscuse,
lui Manuel
(un personaj dintr-un roman,  pe care-l iubea de
pe la 12 ani, cu pasiune).

VII
Ea nu râdea niciodată în sufrageria stăpânilor>
uneori se dezbrăca în patul stăpânului , 
dacă i se cerea, şi atât.
Alia vorbea frumos din Ecleziast,
deşi citea, pe ascuns, în şură, romane de amor.

*
Văcarul o-ndrăgise pe Alia
încă din primele lui zile la moşie.
Ea n-avusese ochi pentru el, fiindcă-l iubea
doar pe Manuel,
cel ce murise în război ca tatăl sau
(fătuca se-nchipuia măritată cu locotenentul 
chipeş şi mai spera să-i dăruiască  doi băieţi, 
cu uniforme mici de marinari).

Laura CEICA



Citadela
Poezie

51 @

Pădurea cu cerbi

C]nd mă-nvăluie infinitul tău
senin al ochilor
păşesc mărunt ca un pribeag
acrobat pe s]rma pudrată
de alburiul cer al anilor
uitaţi în sita unde-au prins cheag
păianjenii din cămara răscolită
de chipul rătăcit al mamei
spălat cu apă ne-ncepută
în luciul oglinzilor
pe c]ntul de drag 
neprihănită ciută
pierdut în hău
pădurea de cerbi se-nalţă
ostoindu-mi tihna care
din înaltul cireşilor
îmbrăcaţi în curcubeie
mă coboară lin 
prin culorile văzduhului 
odihnind la fereastra 
din lumina pădurii vătuită 
cu formele copitelor de cerbi
din care se-adapă zgribulite
păsările cerului 
tineri pe veci imberbi
apoi ia-mă în braţele-aripi      
să umplem umbrele nopţii
abisul din cercul de iele...
poiana de cerbi şi-a luminii
iubirii şi toate acele
ce-şi caută sorţii
iubito fecioară de cerbi......

Aripi sacre

Bate la uşa ferecată
a sufletului 
fecioara primăverii
înger cu aripi de iasomii
risipind parfumul trupului tău
lumina talger văratic
fierbinte senin ochilor stele
învăluiri într-un demult oniric
purtat apoi 
pe cărările înguste 
ale toamnei
intrată fără să-ntrebe
fluturi cu aripi de fulgi
îngeri de ceară
treziţi în albul argintiu al iernii
vamă ne-au cerut iară

cu g]nd la anotimpuri 
mi-au zăbrelit fereastra inimii
e iarnă 
pe aleea amintirilor iubito
doar paşii-zbor de aripă sacră
e iarnă iubito
pe aleea amintirilor
siluete sculptate în nămeţii
anilor ninşi de clipa veşniciilor
suntem.

Ploi nebunatice

Pasăre cu aripile fr]nte 
izbindu-ţi a c]ta oară
trupul de fereastra
aducerilor-aminte 
uitate de vreme
fără să te doară
vestind răsăritul 

prin streaşina casei
aţine 
ploile nebunatice 
de toamnă târzie
diluviunile puilor 
încă fără pene
la revărsatul zorilor 
c]nd ceaţa străvezie 
se pune 
de-a curmezişul nopţii
înspăimântate 
de umbre din infernuri
lacomă să-nghită asfinţitul 
ca un înamorat cu urme de tulei
eternă ca izvorul de timp 
al unui râu
ca privirea ta-n senin de cer 
cu scântei
ca inexactitatea orei nebătute 
univers nedecojit de mistere
realităţi de-nchipuiri rupte 
în clipe efemere 
amăgitoare eşti trăire 
învolburări ale iubirii
de vise destrămate 
ale uitării 
pe-ntortocheate cărări de lut 
sfărâmat de ţipătul păsării ogoite 
de spaima zborului rotat de acere
de trap în colb 
nechează abraş caii 
peste visul 
copilului zvăpăiat din mine
tu iubito 
aţine-mi calea 
în poiana luminii

Betty KYRMAYER DONCA
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Calea Lactee e casa mea

Calea Lactee e un loc din care privesc
cerul
mărul de la drum pădurea eu pot
oricând să ajung până acolo
nimeni nu mă întreabă unde plec de
acasă
cât timp pielea mea are un tatuaj
cu o iguană
am dormit într-o frunză de măr trei luni
toamna m-a găsit acolo şi nu mi-a spus
nimic
în liniştea satului nimeni nu spune nimic
picurii de lapte se împrăştie dimineaţa pe
drum
dacă nu-i linge nicio pisică se transformă
în stele
de asta la bunicul cerul era plin 
mai multe ca la oraş şi mai aurii
bunicul îmi spunea că erau suflete care dormeau
n-am înţeles limba pe care-o vorbea
decât mult mai târziu
Calea Lactee e casa mea dintotdeauna
acolo mi-am lăsat dinţii de lapte, câteva lacrimi şterse pe furiş
şi două trei bătăi de inimă mai aparte
ca un scârţâit de uşă
medicul spune că nu-i nicio problemă
aş vrea uneori s-o împart 
poate copiilor de la bloc, vrăbiilor
câteva stele să le ţină de urât
sau ţie, mai ales ţie 
atunci când mi-am tăiat degetul cu o seceră
şi ştiam cât te doare
ţi-am dat o cariocă
să nu-i spui mamei
că inima îmi bătea în palmă
lumea era mică ca un glob de cristal din care ţâşneau bule
nimeni nu voia să citească în el viitorul
e atâta linişte în podul bunicului ca într-un fagure de miere
din care fug amintiri 
ca nişte albine uriaşe
spre tâmpla lipită de aura somnoroasă a sfântului.   

Ploaia părea o joacă

Lângă drum un pui de cireş
crescut odată cu mine
ne îmbrăţişam primăvara
mugurii spaimei mi se lipeau de trup
ca o destăinuire
prin perdele de dantelă croşetată

ploaia părea o joacă
din burta-i cenuşie scuipa pepeni
atât de liniştiţi încât 
puteai locui în miezul dulce
priveam icoana întoarsă cu faţa la perete
să alunge furtuna
şi credeam că l-am pus pe Dumnezeu la
colţ
să se cuminţească
nu mi-am ghicit niciodată în palmă
ierburi aromate îmi pregăteau tălpile de
fugă
(dac-aş fi ştiut că paşii mei vor creşte ca
ai unui uriaş)

de la un timp parcă toate miros
a lemn de cireş
şi palmele bunicului 
plămădind butoaie pline cu miere
şi ochii bunicii
petrecându-şi prin pădurea de staniol

jumătăţile de inimă
şi mâna ta mică ce-mi arăta luna
ca un obraz de copil
şi somnul meu colţuros ca o piatră
în care Dumnezeu mă ia de mână
de parcă m-ar cunoaşte
de parcă m-ar aştepta

Anotimpul păpuşilor

În căsuţa din umbrar păpuşile puteau discuta în voie
ca oamenii mari nefandosite
şi puteau să bea vişinată din paharele cu picior
din care doar popa apuca să mai guste
furnicile treceau prin mijlocul căsuţei 
ca nişte refugiaţi cu ochii măriţi de groază
în şiruri compacte descoperind picăturile dulci de vişinată
ce ni se prelingeau printre degete
noi le lăsam în pace cât poate să bea o furnică
nici păpuşile nu se opuneau prea tare
cu gurile de aţă roşie discutau probleme importante
despre costul argelei de casă şi preţul pământului
erau nişte păpuşi de treabă
nu se ocupau de politică
numai când se întuneca de ploaie
îl pomeneau pe Dumnezeu cel mult de două trei ori

în căsuţa din umbrar seara ne legăna mâinile obosite 
ca pe nişte vâsle pierdute în valuri
tata continua să cioplească aerul 
deasupra umerilor noştri
ca pe nişte aripi pe care ai vrea să le porţi într-o zi
ce-i asta întrebau păpuşile
nimeni nu ştia continuarea poveştii

Tincu\a 
HOROCEANU BERNEVIC
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Odată cu lectura primului roman al
lui Gheorghe Crăciun, Acte originale,
copii legalizate, descoperim valențe
postmoderne incontestabile. ~ncă din
expozițiunea cărții observăm că această
operă se constituie `ntr-un experiment
literar inedit. Parodierea incipitului
scriiturilor realiste este evidentă. După
descrierea unor păsări sălbatice de la
marginea unui lăstar, păsări cărora li se
precizează şi denumirea ştiințifică, apar
primele semne ale civilizației< ”Astfel
`ndepărtați de zoologic, descoperim
umanul. ~nt]i semnele lui< stinghii de
gard şi gardul. (…) Sub scările acestea cu
parmacl]c de paltin, la c]țiva zeci de
metri sub burta dealului, şoseaua
asfaltată. ~n lungul ei sunt case şi
grădini. Margine de comună devenită oraş.” Titlul primului
capitol al romanului este Semne pregătitoare pentru o
aventură, dar ni se sugerează că este vorba despre o aventură
`n universul ficțiunii< ”~ntr-o frumoasă şi plăcută dimineață
de primăvară, o prepeliță aproape moartă de oboseală- că
venea de departe, tocmai din Africa s-a lăsat din zbor `ntr-un
lan verde de gr]u, la marginea unui lăstar. (...) C]t despre
ultimul cuv]nt al primei fraze, lăstarul este o pădure t]nără,
`n cazul nostru rezultatul destul de recent al unei mai vechi
defrişări. Ce e o defrişare, deşi ştim, vom afla mai departe
citind, secer]nd propoziții şi dobor]nd copaci, descojind
sensuri noi pierz]ndu-ne `n ad]ncimea codrului. ~ntr-un
codru fictiv, se `nțelege.” Astfel, fraza de `nceput explică ex-
abrupto titlul romanului. Opera se va constitui ̀ ntr-o serie de
copii legalizate ale unor opere cunoscute, parodiindu-se
canoanele literare. Asemănarea cu expozițiunea textului Puiul
al lui Emil G]rleanu este evidentă. De altfel, numele acestui
autor apare amintit `ncă din prima pagină a romanului `n
discuție, `ntr-o ambiguă enumerație< ”Ea s-a lăsat din zbor
aşa cum numai păsările ce trăiesc `n libertate pot, aşa cum,
bunăoară nu s-ar putea lăsa să vină la păm]nt o frunză, o
bucată de h]rtie o muscă un zmeu un bumerang o veveriță
un disc o pisică sărăcuțul lui Emil G]rleanu un avion o piatră
o picătură de ploaie un fulg, toate acestea ca şi altele.”
Observăm dorința autorului de a-şi permite anumite libertăți
de exprimare, prin nerespectarea regulilor de punctuație.
Textul continuă cu descrierea `ntr-o notă originală a unei
gospodării `n paragină, victimă a colectivizării comuniste.
Ambiguitatea este aceea care ”salvează” textul de cenzura
comunistă. Descrierea `n discuție se face telegrafic. Plugul

ruginit este simbol al degradării satului
rom]nesc. Microuniversul sătesc este
surprins `ntr-un ritm alert. Acelaşi ritm
pune stăp]nire pe `ntreg acest roman.
Personajul narator trăieşte parcă `ntr-o
lume grăbită, lume căreia şi-a propus să-
i facă o radiografie. Şi sentimentele sunt
descrise la fel de lapidar. Ceea ce conferă
o notă postmodernă textului este
existența pluralității vocilor narative.
Acum este momentul `n care Vlad, cel a
cărui voce se aude `n acest capitol `l
introduce pe Octavian, a doua voce din
text: ”I-am povestit din nou despre
Octavian, despre anul acela petrecut
`mpreună acolo. Lumea noastră- un sat
şi nimic peste asta. Păduri şi pietre. Ei, şi
oamenii, desigur! Acea vale imensă şi
dezolantă. Acea viață precară şi fără
orizont. Discuțiile noastre. Momentele
de criză. Singurătate gol disperare plictis.

Clipe de bucurie. Fericire măruntă. şi aiureala mea at]t de
pitorească. Umor şi ironie. Pierderea `n nimicuri şi beție, cum
ştie toată lumea.(...) Căutări. Revelații. Revelarea ființei, deşi
e prea mult spus, exagerez.” Se trece apoi spre o meditație
asupra prozei, a actului de cultură< ”Statutul polimorf al eului.
Sensul actelor noastre. Reprezentarea lor. Convențiile prozei.
Şansele prozei. Experiențe noi şi noi mijloace. Trăirea `n
natură şi natura trăirii. ~n sf]rşit căutări, rătăciri, aventuri `n
limbaj, etc.” Avem aici o definire a naturii propriei scriiturii a
lui Gheorghe Crăciun. Acest prim capitol anunță legătura
dintre scris şi corporalitate, o constantă a romanelor autorului
`n discuție< ”Scrisul e imaterial, el lucrează cu aer. Cuvintele
sunt aer, `nțelegi? Imaginarul lui se poate produce `n minte,
nu poate fi atins. El nu e pentru ochi şi nici pentru simț. E
mai presus de carne şi dincolo de trup.” Textul se va constitui
din fr]nturi ale unor amintiri ale autorului. Aceste fr]nturi
sunt combinate cu originale descrieri ale unor percepții.
Descrierile de natură sunt de fapt doar `nşiruiri tumultoase
ale unor elemente< ”Tulpini de brad. Fag şi stejar. Alunişuri.
Desişuri. Ramuri groase subțiri noduroase şi drepte. Păm]nt
cu frunze muşchi ferigi şi rugi de mure. Frunzişuri mari
bogate rotunjite rărite. Crăpături ad]nci netezimi.” Se trece
apoi la descrierea corpului: ”M]ini şi tendoane, fibre, oase,
s]nge muşchi.” Natura `şi găseşte corespondent `n senzații,
dureri, trăiri. ~n Anexă la un ordin de lăsare la vatră, al treilea
capitol al romanului ne surprinde forța detaliului. De aici
`nainte textul devine un document al timpurilor comuniste.
Se descrie cu realism un drum cu o ”cursă” către sat.
~ntrezărim urmele biografiei autorului, care, `n tinerețea lui
a fost navetist la o şcoală rurală. Lampa cu gaz, teveul,

Acte originale, copii legalizate - 
primele promisiuni ale postmodernismului

Cristian VIERU
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generatorul se constituie `n decupaje ale unei lumi demult
dispărute. Referirile directe la ”prietenul Vlad” ne ajută să
realizăm că acest capitol este povestit de Octavian Costin.
Apar şi dialoguri `ntre cei doi naratori ai textului. Autorul se
dedublează `n cele două voci. Această dorință de fragmentare
a sinelui `şi are originea `n tehnicile de bază ale
deconstructiviştilor americani (e Distmantlement of the
Self) şi se va constitui `ntr-o constantă a operelor lui Crăciun.
Cei doi percep diferit lumea. Fiecare descriere de senzații
devine un spectacol de cuvinte< ”cu epiglota contractată mă
duc p]nă afară, vreau să-i spun ce cred că-i spun, mă ridic şi
propria mea voce `ntr-un timpan confuz `ntr-un auz zdrențuit
mai păstr]nd `n sine zgomotul spart al norilor, m-am sculat
de pe pat şi parcă sunt alt om, uluit de propriu-mi trup,
diafragma şi ea dilatată `ntr-un spasm pentru plăm]nii care
simt că n-au aer destul, un `nceput de tuse, `mi simt esofagul
fierbinte, unde dracu se duce podeaua?” Se trece aproape
brusc de la planul senzațiilor, al durerilor, la cel exterior.
Naratorul uită de ceea ce se `nt]mplă cu propriul său corp, şi
este dintr-o dată interesat să se oprească asupra unui personaj.
Talentul de portretist este incotestabil< ”deci ăsta e moş Luță
Milente, bătr]nul cu albeață la un ochi şi cu un deget țeapăn
fără unghie la un picior, şi trebuie că acum el doarme `n
izmene şi-n cămaşa de piele l]ngă femeia lui cu care trăieşte
de cincizeci de ani, cu care a făcut şi a crescut şase copii.”
Portretul este făcut pentru a aduce `n prim-plan personajul
(de altfel neinteresant) care `i va găzdui pe cei doi tineri, Vlad
Stefan şi Octavian Costin `ntr-o casă nouă. Iată cum se
descrie Octavian, indiciu care ne face să `nțelegem că el este
cel a cărui voce asigură desfăşurarea celui de-al cincilea
capitol al cărții< ”(...) şi eu, entuziast şi optimist şi `nzestrat cu
o mare capacitate de adaptare, cu o deosebită putere de
muncă, cu spirit de inițiativă, cu spirit de ardelean curios dar
tăcut cu umor cu tristețe cu `ncăpăț]nare cu răbdare cu
sentimente şi minte , căci nimic din ceea ce e omeneşte posibil
nu-mi poate fi străin, nu-i aşa?” Autorul simte impulsul
mărturisirii izvoarelor propriei scriituri, resorturile interioare
care au dus la scrierea romanului. Vom cita un fragment
consistent deoarece `l consider esențial pentru demersul
nostru de a ilustra postmodernitatea lui Crăciun< ”(...) totuşi
nimic deosebit aici, `n această ruptură de flux, chiar
dimpotrivă, simplu episod smuls din obişnuitul film al
memoriei mele, lucru cu care m-am obişnuit demult, să
opresc să adun să revăd părți fără nici o importanță a lumii
pe care trupul meu o `nghite m]nat de ceea ce unii ştiu că au
numit foamea continuă de realitate, să mă `ntorc unde `n altă
parte dacă nu `napoi, tot `n mine? şi să `nlocuiesc unul cu
altul momente diferite ale timpului, să le aşez alături dacă nu,
şi să le completez ca `ntr-un domino (şi asta s-a mai spus, dar
iată un model pentru a interpreta cele scrise aici!) cu
nepăsarea față de cronologie a omului care ştie că noi existăm
nu `n prezent, ci `n timp.” Tehnica mise en abime este evidentă
şi aici. Se realizează chiar un contact direct cu cititorul,
propun]ndu-se chiar o cheie a interpretării. Rolul lectorului
este esențial deoarece el trebuie să recreeze firul textului, să
reconstituie cronologia evenimentelor romanului. De la

imaginarea ecourilor pe care le va avea romanul `n r]ndurile
cititorilor, se va face, `n aceeaşi frază, trecerea la o serie de
aluzii referitoare la regimul comunist< ”Prostii, cum ar putea
să spună oricare cititor al acestor , prostii, dar trece timpul,
se mai duce o noapte din scurta noastră viață, astfel că nu
departe de pervazul ferestrei plin de cărți, lum]narea
continuă să se mistuie, s-a micşorat, şi picăturile de ceară se
scurg mereu pe buza smălțuită a oalei de păm]nt arşi mai
departe peste buza uşor arcuită, c]teva au atins demult
porțiuni din cuvintele cine ştie cărui articol pe teme
industriale sau agricole sau cetățeneăti ale ziarului de
dedesubt şi au `nghețat acolo.” Apar şi aluzii la figurile criticii
literare ale prezentului. Se vorbeşte despre o lucrare numită
Manoliada, fără a se mai dezvolta mult ideea. Imaginile se
succed cu repeziciune, se trece apoi la descrierea unui punct
minuscul de pe harta şcolară, rămăşiță a autobiograficului, ce
trădează amintiri vii din perioada c]nd autorul este dascăl,
experiență de care am amintit mai sus. Scrisul devine instinct
”(...) eu sunt treaz, fusesem treaz chiar cu mult `nainte de ceea
ce a ̀ nceput m]na să scrie la ̀ nceputul acestui episod `n proză
pe care tocmai acum `l parcurg nişte ochi, ochii celui care
citeşte acum, ochii mirați poate nu că `n povestirea aceasta s-
a ̀ nt]mplat deodată `n momentul de față să se vorbească ̀ nşişi
despre ochii aceştia ai unui om care şi el spune eu şi `nsoțeşte
relatarea mea (...).” Tot aici `nt]lnim şi ideea ieşirii din timpul
narațiunii pentru proiectarea `n timpul lecturii. Se trece `ntr-
un mod natural la descrierea discomfortului creat de propriile
organe,ale persoanajului narator, discomfort ce aduce `n
prim- plan ideea corporalității, care, după cum vom vedea va
reprezenta o constantă a scriiturii lui Crăciun< ”(...) un eu
nebulo si incomod ce `ncă nu şi-a regăsit regimul de existență
firesc (...) şi ochiul, ochii, un organ neputincios să satisfacă
prezența aceasta plurală a lumii unei `ncăperi a luminoasei
acum `ncăperi `n care ai domnit.” De la aceste puneri `n abis
`n care se vorbeşte despre natura prozei, despre importanța
polifoniei narative, despre izvoarele textului şi artificiile
scriitoriceşti, ni se mai oferă c]te un decupaj din cotidianul
rural. Descrierea bătr]nilor satului, descriere ce asigură
corespondențe `n literatura noastră, este un adevărat
spectacol deoarece fiecare personaj lasă impresia că are o viață
la cote de legendă. După `nşiruirea numelor acestora,
`nşiruire ce asigură comică prin realismul ei, apropierile de
scrierile lui Preda sau Delavrancea sunt evidente. ”Gheorghe
Asavetei Lică Vulpe Vasile D Puțoi Laie Şură” şi mulți alți stau
`n serile călduroase de toamnă `n curtea bufetului pe lăzi şi
butoaie de aluminiu, amintind de Poiana lui Iocan. Spre
exemplu, la moş Luță se raportează toate celelalte personajele
deoarece acesta este< ”bun cunoscător şi terapeut al tuturor
bolilor bătr]neşti. Căci bătr`nul acesta ticăit, calm la vorbă,
respectuos cu toată lumea şi de o bl]ndețe dumnezeaiscă,
asemeni bunicului lui Delavrancea, cu mulții săi nepoți pe
care ori de c]te ori aceştia vin pe aici `i alintă şi-i răsfață p]nă
la a-ți veni să crezi că ̀ ntr-adevăr a dat şi el ̀ n mintea copiilor,
cunoaşte c]t de c]t şi ceva medicină.” Libertatea cu care sunt
exprimate ideile ne determină să ne ridicăm o serie de
`ntrebări despre modul `n care textul a trecut de cenzura
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comunistă. Una dintre explicații ar fi că ambiguitatea de la
nivelul mesajului romanului ce-şi are originea `n
fragmentarea discursului narativ reprezintă o manieră de
sustragere din fața neiertătoarei cenzuri. Aceasta este o
manieră de derutare a cenzorului, care va trebui să refacă firul
narativ `ntrerupt. Unul dintre bărbații satului face puşcărie
pentru: ”nu ştiu ce vorbe spuse odată la beție `n numele unui
partid care nici nu mai exista, `n numele proprietății private
sau cine mai ştie ce.” Opera se constituie astfel o `ncărcătură
de fragmente concentrate `n jurul c]torva probleme (statutul
romancierului şi resorturile interioare ale scriiturii,
problemele sociale ale comunismului). Avem un baroc al
tehnicii narative mise en abime. Spre exemplu, creionarea
unui personaj este un prilej de descriere a iposatazelor
naratorului: ”Moş Poliux (...) e un bătr]n sfătos, cu prestanță,
da, da, un om cu o psihologie interesantă, seducătoare pentru
un romancier, demnă de tot interesul pentru un prozator.”
Starea de veselie a naratorului dintr-o dimineață, are ca
rezultat o originală percepție a manifestărilor naturii< ”Şi ce
stare m-a prins! mă cuprinde afară ceea ce s-ar numi senzația
unei minunate dimineți de septembrie. Urmele ploii abia de
se mai văd. Păm]ntul jilăvit şi mici ad]ncituri `n care băltesc
aşchii. Apă puțină şi murdară sclipitoare. Cerul cu c]țiva nori
l]noşi subțiri, albastru de oțel, timpul ține cu mine.” Urmează
o altă referire la statutul autorului, care apare acum `n postura
de unic deținător al adevărului absolut despre propriile
personaje< ”(...) faptele personajului moş Luță Milente nu vor
putea fi niciodată altele dec]t cele pe care acum aici `n cursul
povestirii le `nregistrează h]rtia.” La sf]rşitul capitolului `n
discuție asistăm la o auto-includere a naratorului ̀ n r`ndurile
lectorilor care parcurg textul. Descrierea atelierului de lucru
a autorului va fi una dintre constantele romanelor lui Crăciun.
Autoproiectarea autorului ̀ n fața maşinii de scris, trăirile din
timpul realizării creației, plimbările prin `ncăperea mică,
obsesiile legate de o eventuală discrepanță `ntre descrierile
autorului, rod al amintirilor, (după cum el `nsuşi
mărturiseşte) şi aşteptările cititorilor sunt elemente preferate
de postmoderni, ce ne-ar `ndreptăți `ncadrarea autorului `n
acest curent. ~n următorul capitol, Cal pe deal l]ngă satul
Nereju, naratorul `şi declară opțiunea de a fi omniprezent şi
omniscient: ”Nu izolez nimic din cele `nt]lnite.” Apoi se
acordă `ntreg spațiul capitolului descrierii unui cal. Se
`ncearcă chiar o analiză sintactică a unei propoziții care
conține cuv]ntul cal, fapt care ne plasează `n sfera absudului,
preferat de postmoderni. Este aici o trimitere directă la nuvela
lui Preda. Cel de-al cincilea capitol este cel care dă titlul
romanului. Avem aici o proiecție a naratorului `ntr-un
autobuz, unde are parte de ”discurs şi ascultare”. Acesta aude
relatări ale călătorilor pe diferite teme, relătări ce vor fi redate
`ntr-un limbaj care va asigura savoarea lecturii< ”Şi copilul
ăsta, Doamne, c]te necazuri! Acum iar e bolnav. Şi c]te nu i-
am dat! Tuşeşte de trei luni, i-am dat şi picături de
Bromhexim, şi ridiche cu miere. Ba l-am dus şi la raze!, Nare,
dragă, nimic! E pur şi simplu tuse. Bărbatu-meu nu vrea, da
cred că-l trimit la bunici, la Caracal, poate aerul ală să-l pună
pe picioare, că n-am ce să-i mai fac!” Mijlocul de transport

se constituie `ntr-un micro-univers. Forța cu care Crăciun
surprinde banalul cotidian al discuțiilor este rezultat al
talentului scritoricesc incontestabil. Detaliul comun este
prezent. Exprimarea este plastică, iar imaginația autorului
pare fără limite. Interesant este că aceste dialoguri banale au
o influență asupra naratorului< ”Din c]nd `n c]nd aud că ele
iar vorbesc. Le ascult iritat şi cu un fel de ciudă, prea nu le
deranjează cu nimic trupul meu ce le ține departe ca un fel
de tampon. Prea exist `ntre ele ca un fel de obstacol de care
nu le pasă. Mă simt incomodat de at]ta firesc, dar uite un
prilej să schimb acest bregim, să mă rup de cuvintele lor şi de
prezența lor, să le ignor şi eu.” Discuțiile celor din autobuz
sunt prilej de declanşare a unor obsesii de ordin intim, care
trădează discomfortul personal. Ca `ntreg tabloul să fie
complet, la un moment dat se aude şi vocea şoferului, care
spune ca teribila ploaie este una cum rar se `nt]lneşte.
Manifestările naturii devin apăsătoare pentru naratorul vizibil
deranjat de statutul de prizonier al derizoriului. Una dintre
soluțiile ”alungării enervării” este explorarea resorturilor
interioare ale unui alt personaj. 

Pentru prima dată `n roman se pune problema construirii
unui protagonist pentru asigurarea comfortului auctorial. Se
pare că scriitorul are nevoie de evadare prin descrierea unui
alt personaj pentru a se defula. Naratorul afirmă că ceea ce
`ntreprinde el este reconstituirea unor amintiri din periada
tinereții. Ridurile, privirea şoferului de autobuz sunt punctul
de pornire al unui portret psihologic. Aceste semne exterioare
`l determină pe autor să ”`şi explice `n g]nd” personajul.
Revine `n prim plan ideea corporalității, obsesie a lui Crăciun.
”Desfacerea” eroului, re-`nchipuirea lui, analiza amănunțită
a detaliilor lui fizice, explicarea unei psihologii din prisma
manifestării fizicului sunt constante ale romanelor
prozatorului braşovean. O dată cu trecerea ploii, soarele
aduce cu el un personaj nou, descris `n aceeaşi notă
interesantă a portretistului< ”O femeie distinctă, distinsă, cu
grație şi şarm, o t]nără femeie, un nesaț al privirii `n
spectacolul străzii inundate de soare.” Puterea redării unor
poveşti de viață, `n care sunt sugerate realitățile
comunismului este din nou evidentă< ”a fost `n Refege vreo
două săptăm]ni, are rude acolo, el! ascultă ce mi-a spus, era
acum un an, c]nd ne aveam mai bine, dom’ profesor, mi-a
spus, eu tot n-am vrut să cred, da’ acum m-am convins, acolo-
i libertate, domnule! acolo ai de toate, nu tu coadă la carne,
nu tu coadă la lapte! acolo nu-ți pierzi timpu, şi găseşti, dom’
profesor, cam tot ce vrei găseşti, acolo e de noi!” Ultimile
pagini ale capitolului sunt definitorii pentru mesajul
romanului. Avem parte de o avalanşă de idei interesante
despre ceea ce `nseamnă, `n viziunea lui Crăciun, literatura,
scriitorul şi personajul. Totul porneşte de la de la preocuparea
naratorului de a-şi ridica actele originale şi copiile legalizate
de la autorități, ”h]rtii de seamă, acte şi dovezi, adeverințe şi
certificate” care vor da o siguranță personajului- narator, care
`i vor ”asigura” identitatea. Merg]nd mai departe, scrierea sa
este o copie originală a unei realități percepute cu
sensibilitatea unui intelectual extrem de atent la amănuntele
cadrului social.
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Prin volumul de versuri intitulat
simplu, dar pătrunzător, CĂLĂTORIA,
CORIOLANO GONZÁLEZ MONTA-
ŃEZ, poet spaniol, este prezent şi în
spaţiul poeziei din România datorită
traducerii făcute de  Eugen Dorcescu,
poet şi el, cu simţul abisului. Volumul a
apărut la Editura MIRTON, Timişoara –
2010 şi este o mărturie despre destinul
omului în univers şi în locul în care l-a
pus Dumnezeu pentru o vreme.

Versurile poetului spaniol sunt de
obicei lungi, curgând tainic şi după o
logică poetică proprie, reflectă umbrele
unor civilizaţii pierdute, uşoare atingeri
de altă dată, într-un peisaj vast, întrerupt
de evenimente aparent banale, dar care
sunt importante pentru sufletul omului. 

Poezia aceasta vine dintr-un alt
spaţiu, diferit de spaţiul mioritic  şi este captivă omului de
carne, neputincios, limitat, rămas atârnând între iluzia unui
eden oricum pierdut şi iluzia eliberării, un om venind din
măruntaiele pământului, cu tot ceea ce presupune aceasta:
tristeţea, durerea, singurătatea, sentimentul alungării, o lungă
şi apăsătoare călătorie, deci. Toate sunt ilustrate de imaginea
pietrei, a muntelui, a eremitului, a digului, a nopţii şi zilei, a
anotimpului, a frigului, ori temelor uitate de civilizaţia actuală.
Oameni care au fost cândva zei în memoria prietenilor
muritori, oameni singuri, paradisul pierdut, câmpiile
deşertului în care timpul nu are sens, cuvintele vechi ale
strămoşilor, memoria care încearcă să prindă esenţa. Apoi
soarele, eroii, sunetul tamburinelor, ca o inimă ce bate, chiar
tablouri simple, ori plaja ca loc de trecere, din această călătorie
în alta ... 

Fraza lungă, poemul venind din infinitul deşertului, este
întrerupt de haiku, scurt, fulgerat, de parcă fericirea nu poate
dura, este aproape un păcat să fii fericit. Călătoria în tăcere are
un final dorit, celălalt ţărm, timpul se poate opri, durerea este
veche şi lentă. 

Despre literatură poetul spaniol scrie< „ CUM SĂ AFLI
CÂTĂ memorie este în spatele unui cuvânt, în spatele unui
vers? Cum să înţelegi câtă durere este în cuvântul ce o
numeşte? Literatura nu este locul memoriei, nu este calea
comuniunii cu celălalt, nici măcar cu noi înşine. Literatura nu
este salvarea. Stihul este singurătate şi abandon.” 

Din această perspectivă poezia lui MONTAŃEZ exprimă
o singurătate dusă la limită, deşi salvarea este posibilă prin
Iisus, dar parcă tradiţia îl împinge pe poet la limita existenţei,
imaginea pietrei.   

“PE PIATRA ACEASTA este scris numele nostru. / Pe
această piatră se iveşte cuvântul vulcanilor./

Pe această piatră am fost creaţi/şi
acesta este cuvântul pietrei de
foc</Fiindcă suntem foc şi la foc ne
întoarcem,/fiindcă pământul se naşte
pământului şi omul se naşte
morţii,/durerea şi teama ne întunecă
ochii/şi nopţile fără lună sunt mai
lungi/decât zilele cu soare./”

Haiku, loc de popas al luminii<”
lumină, plajă şi cer:/unde rezidă totul/şi
eu te rechem” 

Ori tablourile care, deşi statice,
par să prindă clipa trecătoare, să o fixeze
în carnea omului singur< 

„O MARE ESTIVALĂ
nepăsătoare turcoaz/ce eliberează de
memorie şi de durere./O mare antică./”

Concluzia< peisajul vine de altă
dată, precum păcatul moştenit prin
naturala naştere, prin codul genetic,
imposibil de ocolit. 

Finalul volumului aduce cumva eliberarea, kaiku luminos,
ieşire din logica călătoriei ca destin< „ pe nisip/patru urme de
picior:/două sunt de copil/” 

În traducerea meşteşugită de Eugen Dorcescu avem
echivalenţa unei poezii cu nuanţe spaniole, eşantioane dintr-
o operă mai vastă, gândul care se poate simţi dincolo de
cuvinte, paradoxul care dă soluţia, iubirea care va nimici
singurătatea, eliberarea prin iubire, gând care stă în spatele
versurilor, translucid, imposibil de zis până la capăt, dintr-o
mistică închisă în ritual. Există şansa ca fiecare să fie fericit,
dar asta pare un păcat, o conspiraţie împotriva sensului real
al vieţii.

Sentimentul sfârşitului călătoriei pare prezent în poemele
lui MONTAŃEZ< „ AM STRĂBĂTUT TOATE drumurile ce
duceau/la toţi munţii,/observând cum cerurile trasau nori
noi,/repetând toate numele mele pentru ca nici tu nici zeii/să
nu mă uite când focul va consuma amintirile./”

Amintirile par greu de biruit, e o povară care marchează
omul de pământ. 

Sunt, desigur, legături între poezia lui MONTAŃEZ şi
poezia lui Eugen Dorcescu, locuri cumva comune, ca motivul
eremitului şi al edenului, dar asta face parte din destinul
omului, din mişcarea sa pe elipsa eternităţii, lucruri neînţelese
care provocă frumuseţea şi asta înseamnă prezenţa lui
Dumnezeu, împotriva singurătăţii este cuvântul, peisajul,
natura, spaţiul şi timpul, viziunea ...

„ EREMITUL APARE şi dispare/aidoma dunelor./Nimeni
nu i-a văzut chipul,/dar legendele spun că el este alb/precum
stelele,/orb ca durerea,/tăcut ca oamenii deşer-
tului./Călătoreşte între pelerini, vagabonzi, războinici;/şi, fără
ca nimeni să-l asculte,/vorbeşte ca un profet/şi recită, ca şi
când l-ar avea scris/în palma mâinilor sale,/destinul lumii, de
la începutul/până la sfârşitul timpurilor.”

C[l[toria

Constantin STANCU
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Într-o ținută grafică excelentă,
datorată Editurii Karuna, cu coperta
elegantă şi atrăgătoare,  VREMEA
SINTAGMELOR, cartea semnată de
Menuț Maximinian este un compediu
de jurnalism cultural de cea mai bună
calitate,  care adună în pagini o seamnă
de  întâmpinări de carte, cronici literare
succinte, pe care autorul le-a scris şi le-
a publicat de-a lungul unui deceniu de
gazetărie.

Ziarul Răsunetul din Bistrița, a fost
, este şi va fi  (şi) o şcoală de literatură,
un atelier literar clar,  în care, în ultimul
deceniu, la pagina de cultură au avut loc
adevărate mutații, schimburi culturale
eficiente şi interesante. 

Tot mai mulți scriitori şi-au dorit, şi
au putut să-şi vadă semnătura în paginile ziarului, sau să
beneficieze de prezentarea literară a cărții pe care au
publicat-o. Menut Maximinian a reuşit  în timp scurt să-şi
facă din nume renume şi să câştige încrederea şi chiar
prietenia multor intelectuali cu chemare spre literatură, spre
cultură în general. În acelaşi timp s-a afirmat, şi şi-a devenit
unul dintre cei mai  cunoscuți  scriitori din județ iar pe plan
național  a reuşit performanța de-a publica sub semnătură
personală, sau de a beneficia de cronici literare interesante
în reviste literare de prestigiu.

Deşi autorul  Vremii sintagmelor nu şi-a propus
niciodată să dea cu barda în Dumnezeu, sau să despice firul
în patru, cronicile sale au fost primite cu seriozitate, cu
emoția cuvenită dar mai ales,  cu respect şi încredere din
partea publicului dar şi a autorului.

El s-a impus prin sinceritate, talent şi putere de muncă.
Ca şi pe raftul unei bilioteci adevărate, cărțile la care face
referință Menuț Maximinian în ultima sa apariție editorială,
sunt lucrări aşezate în ordine strict alfabetică. Nu are favoriți,
nu face concesii dar nici, la polul opus, nu incriminează. Este
un critic echidistant şi îi lasă cititorului posibilitatea să aleaga
pagina care îl interesează, aflând detalii despre  cărți şi autori
celebri, sau despre alții în devenire. Scrie cu acelaşi
profesionalism despre maeştri dar şi despre condeiele care
au scâteiat pe cerul liric, ca o stea căzătoare, o singură dată. 
Excelentă mi se pare a fi şi ideea prin care, în paginile de la
începutul cărții, se explică într-un mod lejer, (pentru un
public care nu este  neapărat molipsit de ,,microbul,,
Literaturii), vorbeşte în teremni clari despre  starea de fapt a
scriitorului contemporan, a revistelor literare, a grupărilor

de gen , realizându-se în acest mod, o
traiectorie spre ,,raftul,, plin cu cărțile,
pe care Menuț Maximinian le-a citit şi
despre care a scris cu perseverența unui
jurnalist care se respectă. Bucuria de –a
ține o carte noua în mână, se simte  în
rândurile prin care autorul îşi începe
pledoaria pentru fiecare volum în parte.
El nu desparte apele de uscat  cu forța,
nu face selecții şi topuri după calitatea
artistică. Autorul redă cu acuratețe şi
bun simț eşantioane din textele la care
face referință, pentru ca, aşa cum am
mai spus, beneficiarul, domnia sa
cititorul să  intre indirect în lumea cărții
respective şi dacă, îl interesează
subiectul, genul şi stilul literar repesctiv,
să  caute cartea. Unul dintre cei mai
temerari scriitori  din tânăra generație,
Menuț Maximinian a ajuns la
maturitatea scriitoricească după ce , un

deceniu încheiat a exersat ca un violonist  cu har pe strunele
unui Stradivarius. Succesul nu s-a lăsat aşteptat. 

El nu mai este  scriitorul provincial care  îşi laudă colegul
de breaslă la o halbă de bere. El scrie cu temei, documentat
şi îşi asumă cu responsabilitatea şi, aş zice eu, cu har dat de
Dumnezeu, rolul de  gazetar literar. 

Împătimit de litera scrisă, numele lui Menuț Maximinian
este deja cunoscut  în presa scrisă şi electronică din țară şi
chiar din străinătate. Un punct în plus în topul cultural al
unui județ cum este Bistrița Năsăud,unde literatura de bună
calitate nu mai este demult o fata morgana.

Ceea ce  a adunat Menut în cartea de față, sunt materiale
pe care le-am citit la timpul lor, în paginile ziarului
Răsunetul, îmi sunt familiare. Majoritatea dintre autorii
cărților consemnate în cronicile aici  prezentare, îmi sunt
cunoscuți din ceea ce au publicat, au scos până acum pe
piața de carte. Tocmai de aceea, bucuria de-a regăsi acest
buchet de cărți şi autori între două coperte, sub semnătura
lui Menuţ Maximinian constituie pentru mine, ca scriitor, o
duminică a prieteniei care , vrem sau nu vrem, ne leagă prin
acțiunea comună.

Cu aceeşi dragoste față de pagina tipărită, autorul cărții
face referință la autori cu vechi state în lumea literară, dar şi
la novicii care bat la porțile literaturii. Generozitatea şi
responsabilitatea, două paralele care nu credeam că se pot
întâlni vreodată, aici fac casă bună. Şi rezultatul nici nu putea
fi altul cât timp Menuț Maximinian este un profesionist de
primă mână, iar cele 10 cărţi publicate de el până astăzi sunt
girul că va merge mai departe cu aceeaşi patimă frumoasă,

Menuț Maximinian a intrat  
cu dreptul în Vremea sintagmelor

Melania CUC
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hărnicie intelectuală şi candoarea cu care l-au înzestrat
părinții, de acasă.

Monografii, proză, reportaje... sunt genuri literare la care
Menuț Maximinian s-a oprit în ultima vreme. A scris, a pus
cuvintele de hârtie  ca şi cum ar fi aruncat boabe de grâu în
brazdă. Acum culege şi roadele. 

Premiile, distincțiile, cuvinte frumoase de la maeştrii
sunt tot atâtea moduri prin care autorului i se recunoaşte
valoarea literară şi jurnalistică.
Vremea sintagmelor este cartea unui scriitor implicat în
societate, nu a unui  literat închis în turnul de fileş, de aici şi
apetenţa  lui Menuț pentru munca de redacție, pentru a
relaționa pe diverse paliere ale culturii şi în sfera socială. El
are scrisul în sânge, munceşte pa pagină cu încrederea
omului care are ceva de spus lumii în care, din nefericire,
Cartea nu mai este considerată a fi o valoare națională.

Ceea ce face Menuț Maximinian  este un act de cultură
adevărată. El aduce sub lupa publică cărți care, multe dintre

ele, nu ar beneficia poate, de cronici şi atenție din partea
criticilor de specialitate. Deşi nu îşi propune să radiografieze
cu ,,uneletele,, unui critic literar de meserie, autorul prinde
esența, lamura din fiecare carte pe care citeşte, despre care
scrie. O face cu luciditate, cu aplomb şi siguranță de sine. Nu
bâjbâie şi are deja un stil de prezentare , un enunț propriu şi
inconfundabil.

Fiecare dintre  prezentările de carte cuprinse între cele
două coperte sunt unicat, fragmente dintr-un puzlle care
reliefează, la urma urmei, munca sisifică, zilnică şi  formează
laolaltă o...geografie  literară indubitabilă. Cei care au
beneficiat de consemnările autorului nu țin doar de județul
Bistrita Năsăud, sunt cărți şi autori care fac istoria literară
mai savuroasă, mai vie.

Felicitari, Menuț Maximinian pentru Vremea
sintagmelor, care este menită să-ți deschidă o zodie nouă,
drumuri pe care cărțile tale să ajungă acolo unde le este
locul, în librării şi în bibliotecile țării.

- N[scut `n Corbeanca, Jud. Ilfov, la
14 februarie 1957.

- Absolvent al :colii Populare de
Art[ din Satu Mare, clasa profesorului
Ion Popdan.

- Tehnicile abordate de c[tre artist
sunt< uleiul, tempera, culorile acrilice,
pastelul, fresca, etc.

- Particip[ la expozi\iile ;i taberele
de crea\ie din< 

1981 - pictura ulei pe p]nz[ - peisaj din Tur\ - Muzeul de
Istorie Satu Mare

1989 - pictur[ ulei - Teatrul de Nord Satu Mare 
1992 - pastel - Hotel Dacia 
1994 - fresc[ Biserica Ortodox[ din Odoreu Satu Mare
1994 - tempera cu ou - Icoane pe lemn - Muzeul de Istorie

Satu Mare
1995 - pictur[ ulei + pastel - Galeriile de Art[ Satu Mare
1997 - fresc[ Biserica M[n[stirii “Port[ri\a “ Mujdeni Satu

Mare
2002 - pictur[ `n ulei + portrete pastel - Muzeul de Istorie

Satu Mare
2003 - icoane pe lemn - Eurom Bank Satu Mare
2007, 2008, 2009 – pictur[ ulei + icoane Banca Tiriac
- Anual particip[ la toate expozi\iile colective ale

Asocia\iei Arti;tilor Plastici Casa Crea\iei S[tm[rene
- Lucr[ri `n colec\ii particulare< Rom]nia, Fran\a,

Germania, Olanda, Canada, S.U.A., etc.
- Pictura icoanelor `nf[\i;eaz[ lucrurile ca ;i c]nd ar fi

produse de lumin[ ;i nu ca ;i cum ar fi luminate de o surs[
exterioar[.

- ~ntr-o icoan[, materia, suprafe\ele, desenul, obiectul ;i
semnifica\ia devin condi\ii de contemplare. 

- Pictarea icoanelor este o form[ de art[ care `mbin[ aceste
elemente `ntr-un tot unitar cu semnifica\ii profunde. 

Profil< George Dan
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Intenţionăm în cele ce urmează să
formulăm câteva idei, aprecieri despre
„9 povestiri şi alte vise”, lucrare a lui
Alexa Gabril Bâle apărută la Editura
Grinta din Cluj Napoca în 2010.

Din punct de vedere geografic şi
etnografic povestirile lui Alexa Gavril
Bâle ne plasează undeva în Maramureş,
mai precis în aşa numita zonă a
Fisculaşului, spaţiu cuprinzând
aproximativ douăzeci de sate în
apropierea oraşelor Baia Mare şi Baia
Sprie. Delimitată de Chioar şi de Lăpuş,
această zonă este de fapt la interferenţa
a patru zone etnografice distincte<
Chioar, Lăpuş, Codru, Maramureş.

Din punct de vedere istoric suntem
în perioada de după Al Doilea Război
Mondial, uneori foarte aproape de zilele noastre.

Probleme precum cea a ţăranului român ( cu trimiteri şi
la perioada războiului ), a colectivizării (colhozului ), a
mineritului, a activistului de partid sau a securistului pot
părea, la prima vedere, pentru perioada amintită, oarecum
cunoscute. Şi totuşi ... Povestirile lui Alexa Gavril Bâle sunt
nu doar emoţionante, captivante, ci şi în măsură să lărgească
orizontul cognitiv al cititorului. Este meritul dintotdeauna al
povestitorului sau romancierului care-şi înţelege şi îşi asumă
destinul sau menirea. 

Karl Marx mărturiseşte undeva că a ajuns să cunoască
mai multe despre societatea franceză a secolului al XVIII-lea
şi al XIX-lea din romanele lui Balzac decât din lucrările unor
sociologi, politologi sau alţi cercetători ai istoriei. Prin
analogie, presupunând că cineva ar dori să cunoască viaţa şi
istoria unei părţi a Maramureşului, anume Zona Fisculaş, în
perioada postbelică, el nu ar putea face abstracţie de aceste
povestiri ale lui Alexa Gavril Bâle ( şi nici de romanul său
„America de dincolo de gard”, Editura Limes, Cluj Napoca,
2003 ). Îmi vine a crede chiar mai mult, că aceste povestiri
ar trebui pătrunse mai ales, pentru o bună cunoaştere a
spaţiului istoric amintit. Avantajul povestitorului, al
romancierului în faţa cercetătorului obiectiv al fenomenului
istoric constă în faptul că în cazul celui dintâi găsim (regăsim
) şi sufletul oamenilor în vâltoarea fenomenului istoric, pe
când în cazul cercetătorului ne întâlnim cu spiritul său
distant, obiectiv, mai puţin cu oamenii vii, care au trăit şi au
făcut istoria, după puterile şi limitele lor. Desigur, prozatorul
poate cădea în subiectivism ( literatura realismului socialist
este o variantă a acestuia ) şi atunci adevărul faptului istoric
are neîndoielnic de suferit.  Nu e cazul lui Alexa Gavril Bâle.

Dimpotrivă, am spune, unul dintre
meritele povestirilor sale, în tradiţia
prozatorilor care-şi merită numele, îl
constituie faptul că el ştie să fie obiectiv
în subiectivitatea sa.  Faptul că
povestirile sale trimit la un spaţiu
cultural pe care istoria pare a tinde să-l
depăşească nu micşorează defel meritul
său. El nu încetează prin aceasta de a fi
printre cei puţini care nu doar cunosc
acest spaţiu ci au şi puterea artistică,
literară de ai dezvălui tainele. Prozatorul
Alexa Gavril Bâle ne apropie prin
scrierile sale de lumea şi sufletul
ţăranului român şi a colectivităţii
ţărăneşti dintr-o anumită parte a
Maramureşului. Acest merit esenţial al
său trebuie menţionat ca atare, din cât
ne putem da seama. 

Încărcate de poezie sunt
povestirile sale (douăsprezece la

număr), cu profunde implicaţii psihologice, etnologice,
lingvistice, sociologice, filosofice, economice. Autorul,
pătruns de sufletul locului ( suflet din sufletul neamului său
), are forţa creatoare, a cuvântului potrivit ( cum ar spune
Ioan Mureşan ), de a-l contura sau reda în adevărul  său
specific şi trăit. Nu e puţin lucru şi nu ştiu alţii cum sunt, dar
... ceea ce vreau să spun aceasta este: văd şi simt povestirile
lui Alexa Gavril Bâle ca o expresie literară a unei părţi
distincte a sufletului şi spaţiului românesc. Vreau să spun că
prin aceste povestiri ( ca şi prin romanul „America de
dincolo de gard” ) Alexa Gavril Bâle vine în literatura
română cu ceva ce este numai al lui şi al lumii pe care el o
aduce cu sine. Desigur, ne putem închipui, că un mare
romancier al literaturii române ar fi putut scrie despre Arşiţa,
„un sătuc împrăştiat pă dealuri”, sau despre Tarniţa şi „Al
patrulea schimb din vremea lui Vuscan” sau despre „Vulturii
cu pene de ceară”, dar ar fi făcut-o, în mod fatal, în stilul său,
s-ar fi pierdut ceva în mod iremediabil, ceva din limbajul,
psihologia, etosul locului. 

Cu orice mare creator (prozator ), dacă n-ar fi fost, s-ar
fi pierdut o lume. E ca şi cum un mare povestitor are puterea
de a face ca lumea, o anumită lume, să nu moară. Şi într-
adevăr, îmi vine a crede că, prin povestirile sale, Alexa Gavril
Bâle face ca Arşiţa, „un sătuc împrăştiat pă dealuri”, sau
Tarniţa, o lume a minerilor, să rămână în eternitate.

Alături de acestea, nemuritori vor rămâne, neîndoielnic,
Bătrânul în pragul morţii din „Zăpezile târzii”, şi Petre (
Petru? ) din Dumbrăviţa, „o şugubnitură de om” din aceiaşi
povestire.  La fel Bătrânul ( căpitanul Mihai Crainic ) din
„Vulturii cu pene de ceară” , Bătrânul ( Vasalia lui Nicolae )

Din tainele unei lumi `mpr[;tiate pe dealuri.
“9 povestiri şi alte vise” ale lui Alexa Gavril Bâle

Adrian |INEGHE
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din „Alte zile, alte rosturi”. În povestirea „Câinii” aspiră cu
îndreptăţire la nemurire agentul veterinar Dan Maguz,
poreclit Pisică, doctorul Faru, Preşedintele de colhoz Feştilă
C. Dumitru, activistul de partid Tarabă, cu beţiile,
incompetenţa, bânguielile şi poele sale trupeşti pentru
magazionera Rita. 

În povestirea „Al patrulea schimb din vremea lui Vuscan”
ne întâlnim cu lumea minerilor, a superstiţiilor şi mai ales a
durerilor acestora< „La o lună după nuntă bărbatu mi-o mărs
în război. Doi ani am plâns. N-am ştiut nimic de el. Am plâns
şi m-am rugat. O dat Dumnezeu şi o venit înapoi, da s-o dus
la mină că ne trebuiau bani. Ne-am pus pe câmpu verte (?)
şi casa nu se face uşor. Am plâns şi când o mărs la mină. Am
ştiut că-i greu şi acolo. La şăpte ai n-o mai venit. Era pă
schimbu patru, pă vremea lui Vuscan.” (p.74-75 )

Oricare dintre povestirile lui Alexa Gavril Bâle, la care
facem referire în acest cadru, este reprezentativă pentru
această lume „împrăştiată pă dealuri”, cu valorile,
sensibilităţile, durerile, bucuriile, credinţele şi limbajul său.

Când vântul pustietor al comunismului s-a abătut asupra
satului a fost ca o secetă cruntă care a uscat până şi sufletul
din oameni. Din motive inventate mulţi din Arşiţa au făcut
puşcărie. Femeile singure boceau ca după război. Cu
adversitatea oamenilor faţă de abuzurile regimului comunist
dar şi cu neputinţa acestora ne întâlnim în povestirea
„Nuntind cu câinii”. Iată o scenă, atât de bine realizată încât
suntem tentaţi să spunem că este ruptă din viaţă< 

O bătaie-n fereastră. FEMEIA tresare. 
Fulgerată din creştet în tălpi. Sare la uşă.

„Tu eşti Anicuţă?”
„Io-s ... deştide ...”
„Ce m-ai spăriet! Care-i baiu?”
„Am vinit să stăm de poveste. Să ne mai treacă

vremea. Îi mult până mâini dimineaţă.”
„Ce ştii de al tău”
„Nimic. Tu?”
„Ce să ştiu? Tăt aşă.”
Lucreţia se uită la legănaş.
„Ptiu să nu-l deochi, îngeraşu, cum doarme!”
Zâmbeşte roşind uşor. Îşi mângâie burta.
„Şi al meu are cam trei luni. De când l-o dus pă

Aureliu.”
Noapte de tuş. Dincolo de ferestre, pustiul.

Satul adormit. Ochii pândind. Paşi tupilaţi.
„Gelu, instructoru de la raion, m-o cerut de

Nevastă.”
„Ăăăă ... cam ce ai zis? ... şi tu? ... porcu ... cum

o-ndrăznit?”
„Să mă mai gândesc...”
„N-o pă naiba ... cum ai zis? Trebuie să-i traji două

palme.”
„Când l-o ridicat, Aureliu mi-o zis că pruncuţu nu

trebe să aibă probleme din cauza lui.”
FEMEIA tremură de indignare. Înghite în sec.

Roşeşte ca un porodic răscopt.
„Da te-a bate Dumnezo, tu Lucreţie, te-nsoţeşti cu

câinii!”
„Gelu îi băiat bun, înţelegător, o fost de fapt o

povestioară între noi mai demult. Îmi acceptă şi copilu.”
„Să-ţi hie ruşine! Vrei să te nunteşti cu un câine!”
„D-apoi ce să facă şi el? Ordinu îi de sus!”
„Socru-to cred că moare de scârbă ...”
„Da di unde, zice că bine fac. Şi el a sămna

trecerea la ortodoxie. Vremurile îs cum îs. Trebe să ne
dăm după ele, ca ursu după tobă. N-ai ce face.”

„Io-l aştept pe al meu. Orice ar fi. Să mă omoare
aiştea. Copilu trebe să crească. Să-şi răzbune tatăl. S-a 
mai întoarce roata. Trebe să calce pă fiecare obadă. Aşă o
rânduit Tatăl Sfânt.” ( p.170 )

Aşadar, „FEMEIA tremură de indignare. Înghite în sec.
Roşeşte ca un porodic răscopt.” Avem, în această comparaţie,
îmi vine să spun desăvârşită,  imaginea vie nu doar a unei
situaţii dramatice, ci şi a FEMEII care nu încetează să fie,
oricât de insolubilă ar părea situaţia în care aceasta se află.
Pline de înţelesuri sunt cuvintele limbii române şi Alexa
Gavril Bâle reuşeşte să ne reamintească aceasta.

În „Zăpezile târzii” putem sesiza mai multe planuri ale
povestirii: al războiului, al colectivului sau colhozului şi al
rezistenţei în munţi. Între aceste planuri se profilează
orizontul morţii. Suntem într-un mediu rural, al clăilor, al
clopotarului Vasile, al „doniţelor pline cu lapte spumos”, o
lume peste care pluteşte ostilitatea unui regim politic
pustietor precum ochii neîndurători ai nopţii, care pândesc
şi care  „cer, muţi, sânge. Mereu sânge, mult sânge.” ( p.13 )

Povestirea „Ziduri pentru toţi” are ca idee centrală viaţa
unui medic veterinar lucrând la Complexul de vaci din Berce
Mare. Se pare că aici e ceva autobiografic iar zidurile ţin de
constrângerile, sarcinile pe care viaţa ni le impune,
profesional, social. Prozatorul nu este adeptul închiderii între
zidurile unei profesii, societăţi sau loc şi simte acut
interdicţiile, limitele, zidurile care i se impum: „Ziduri peste
tot, ziduri pentru toţi, oriunde!” No exit! ar spune Ioan Es
Pop. Constantin Noica ar fi aici mai flexibil oferindu-ne
perspectiva unei închideri care se deschide. Zidurile care ne
înconjoară peste tot sunt ele ucigătoare pentru noi? Sunt
precum le simţim. Şi totuşi ... Dacă ajungem să ne asumăm
în mod liber divinitatea din noi îmi vine a crede că toate
zidurile cad. 

Prin povestirea „Vulturii cu pene de ceară” Alexa Gavril
Bâle se dovedeşte un foarte bun cunoscător al psihologiei
ţăranului român şi a comunităţii ţărăneşti în faţa opresiunii
comuniste. Răzbate aici o notă fină de ironie şi umor pe
fondul tragic al rezistenţei anticomuniste.

Povestirea „Al patrulea schimb din vremea lui Vuscan”
ne aminteşte de atmosfera din scrierile lui Agârbiceanu
despre mineri. Bufetul în care minerii se întâlneau părea a fi
ca o încăpere subterană. O încăpere care ne trezeşte în minte
taverna mohorâtă a plebei proletare ( Eminescu ). 

În povestirea „Câinii” ne întâlnim cu agentul veterinar
Pisică, cu doctorul Faru  ( „Mare domn!” ), cu lumea
colhozului, a inspecţiilor de partid, cu „tâmpeniile lui
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Tarabă”, cu psihologia turnătorului. „Câinii” sunt securiştii
şi activiştii de partid.

Condiţia grea a ţăranului, mai ales atunci când şi natura
îi este împotrivă, o regăsim şi în povestirea „O lume pustie”.
Măiestria cu care este folosit limbajul locului, aici ca şi în
toate celelalte povestiri, constituie o notă distinctivă, a
originalităţii acestora şi un merit incontestabil al
prozatorului Alexa Gavril Bâle. Aici nu trebuie să pierdem
din vedere că însăşi lumea la care ne referim este distinctă în
peisajul cultural şi istoric românesc, printr-un etos şi o
sensibilitate anume, un anumit fel de a trăi şi reacţiona la
problemele general umane. Limbajul nu poate fi decât cel
propriu acestei lumi iar Alexa Gavril Bâle îl redă şi îl foloseşte
cu o pricepere vrednică de admiraţie. Iată un fragment în
acest sens (un fel de-a spune „acest sens” pentru că toate
fragmentele sau citatele invocate aici pot fi considerate şi „în
acest sens”)< „Arşiţeanu l-o împiedicat şi altu din spate o
aruncat grapa pă el. O urcat apoi tăţi pă grapă ş-o jucat până
o murit amărâtu cu două inimi. Arşiţeanu o scăpat dând trii
mii – bani serioşi pă vremea ceia – la unu ce era oarece
boactăr pă la tribunal şi acela l-o scăpat amucum.” ( p.95 )

În „Ploile la vremea lor” ne întâlnim cu „miliţieni graşi
ca porcii de crăciun”, cu „lămuritorii”, cei chemaţi convingă
ţăranii să intre în colhoz, cu lumea superstiţiilor ( „N-o fost
lucru curat. Şi lapte la vaci o ştiut lua. N-am păţât io mai
an?” – p.104). Un aer de poveste răzbate şi o psihologie a
extremelor. Iată în acest sens o imagine a omului rău: „În
Persig trăia un om rău. Avea o grădină mare, cu pomi de
toate felurile. Ferească bunul Dumnezeu să fi luat careva o
poamă. L-ar fi omorât pentru o cireaşă. Ţăranii nu-i dădeau
bineţe. Se uita la ei cu ochi răi! Un prunc din clasa a doua
intra printr-o spărtură în gard. De unde să ştie bietul cât de
negru-i la rânză stăpânul pomilor. Omul rău îl pândeşte din
fundul livezii. Se apropie cu o coasă. Nici dracul nu ştie ce
o fi fost în capul lui. Dintr-o lovitură retează capul copilului.
A dat de parcă ar fi vrut să taie pocireşi ... pe omul rău
persiganii l-au răstignit pe o poartă de şură. I-au bătut cuie
în carne. Au dat cu pietre în el. L-a scăpat miliţia. Nimeni
nu l-a mai văzut de atunci.” ( p.101-102 ) 

În povestirea „Alte zile, alte rosturi” regăsim condiţia
însăşi a creatorului, deşi rosturile sunt simple şi zilele sunt
altele. Creatorul este împăcat cu sine şi cu lumea în însăşi
actul creaţiei. Bătrânul ( Vasalia lui Nicolae ), împletitor de
coşuri, în condiţii umile şi cu dureri comune lumii ţărăneşti
îşi propune să împletească un coş mare, uriaş, cât o casă, cât
o biserică. „Un coş cum n-a mai făcut nimeni de când îi
lumea asta”, să se povestească de el şi peste 300 de ani. (p.130
). Trecând cu legătura de rudiţe pe umăr şi cu barba
crescută, bătrânul „părea un condamnat la o povară
veşnică.” (p.161 ) Imaginea ne aminteşte de Sisif. Altfel,
împletitul coşului constituie pentru el un sens şi prin aceasta
nu ne situăm într-o lume a absurdului ci în una care ne
aminteşte de Meşterul Manole şi în final de condiţia
creatorului absorbit în propria creaţie. Meritul prozatorului
este de a fi creat prin această povestire un model pentru
destinul creatorului chiar în condiţiile modeste şi adesea

ostile ale comunităţii ţărăneşti. Nu e puţin lucru să convingi,
prin mijloace literare, asupra destinului creator al omului.
Există aşadar o ieşire. Nu peste tot şi nu totdeauna sunt
ziduri. Cât priveşte destinul creaţiei după moartea
creatorului, e o problemă pe care acesta nu o poate controla.
Faptul că pentru feciorii Bătrânului creaţia acestuia a durat
câteva zile nu-i decât o posibilitate, căci iată, pentru noi, cei
care suntem şi cei care vom fi, sunt toate şansele ca această
creaţie să dureze mai mult, poate chiar 300 de ani. Am ajuns,
iată, să ne recunoaştem în împletitura Bătrânului, ca
povestirea a lui Alexa Gavril Bâle. E drept că cele două,
povestirea şi coşul Bătrânului, pot fi privite şi în
neidentitatea lor. Dar faptul acesta nu cred să aibă, la urma
urmei, prea mare importanţă.

În „Noiembrie, către seară” aflăm despre cei din Tăureni
că sunt oameni răi, zgârciţi şi invidioşi. „De mere unu la
budă o dată, vecinu-su mere de două ori, să se vadă că
trăieşte mai bine.” ( p.176 ) Regăsim aici psihologia asupra
străinului, care ne apare ca fiind rău. De asemenea putem
remarca rolul central pe care-l are opinia publică (gura
satului ) în reglementarea vieţii în comunitatea sătească.
Asemenea elemente ţin de esenţa însăşi a acestei comunităţi
şi ca atare este firesc să le regăsim şi în alte lucrări sau la alţi
scriitori care în opera lor au abordat lumea satului
românesc. 

O notă de umor, de ironie fină şi de puritate pluteşte, în
toate povestirile, peste durerile adânci şi necazurile care-i
frământă pe cei din Arşiţa, din Persig sau din Tarniţa.

Să prinzi în cuvinte sufletul neamului din care faci parte!
Iată ce face Alexa Gavril Bâle prin povestirile sale.     

Vom încheia cu un exemplu, încă un exemplu, şi cu
regretul că nu putem spune mai mult. E drept, chiar dacă
am spune mai mult, oricum n-am termina, căci pline de
implicaţii sunt povestirile acestea. Să ne oprim, aşadar, la
„Noiembrie, către seară”  p.177< „N-o trecut anu şi pă aici o
ajuns frontu în retragere. Nemţii se întorceau în fugă către
ţara lor.  Ruşii îi mânau cu sporiuţ din spate.” Înţelegem din
acest text că nemţii nu se întorceau oriunde, ci către ţara lor.
Aceasta înseamnă că aveau şi ei o ţară. Atunci ce-au mai
căutat prin Rusia? Ruşii îi mânau din spate, dar nu oricum,
ci cu sporiuţ, adică nici prea repede dar nici prea încet. Şi
ruşii nu-i alungau şi nici nu-i izgoneau, ci îi mânau, de parcă
ar fi întors oile de pe păşunea vecinului sau copii
neascultători către casă. Tainice sunt implicaţiile acestui
limbaj şi  inepuizabilă este lumea acestor povestiri. Cei care
o simt şi o trăiesc, oamenii locului,  nu au totdeauna
conştiinţa ei. Prin aceste povestiri Alexa Gavril Bâle aduce
o lume cu sine, şi este, prin aceasta, oarecum reprezentantul
ei în plan literar. Înclinăm a crede că el are conştiinţa acestui
fapt, deşi poate nu deplin cristalizată, şi ar dori, în mod
firesc, ca ceilalţi să-i recunoască acest merit. Nu ca o laudă,
ci ca un element firesc în curgerea vremii. Aşa cum am
recunoaşte, de exemplu, că Petre din Dumbrăviţa era o „
şugubnitură de om” sau faptul că împletiturile Bătrânului
erau mai ţiitoare decât coşurile făcute de ţigani, care „erau
slabe, cu împletitura rară.” 
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Cu “Vremea şerpilor,, Ioan Ciarnău face un salt în profunzime.
Scriitorul trece în umbră accentele idilice ale romanului de debut
“Nu eşti singur, Ionică!” şi se erijează într-un aprig comentator al
realităţilor socio-politice şi culturale din perioada în care
comunismul a măcinat structurile Statului român, afectând
mentalităţile, sistemul axiologic şi, ca punct culminant,
inconştientul colectiv. Ioan Ciarnău explorează forţele
transformatoare ale acestui flagel şi impactul lor asupra relaţiilor
interumane. Demersul său exploatează la maxim instrumentele
de cercetare ale istoriei şi arheologiei, domeniile primare de
competenţă ale autorului. Teza celui de-al doilea roman semnat
de Ioan Ciarnău este explicită. Dualitatea naturii umane a dus la
desprinderea din arborele genealogic uman a unei specii nocive,
clasificată încă din “Cuvântul înainte” ca aparţinând speciei
reptiliene. Omniprezenţa şerpilor cu faţă umană deschide
perspectiva narativă, întregul roman devenind un argument în
favoarea punctului de vedere împărtăşit. Codin, eroul romanului,
este personaj-martor la evenimentele descrise. Experienţa directă,
de sorginte autobiografică, a autorului, este cât se poate de
transparentă. Cele trei capitole surprind trei etape distincte ale
vieţii personale, dar şi colective. „Haosul politic postbelic” este
resimţit între anii 1945-1964, “Himera raiului comunist” se
întinde din 1965 până în 1989, iar “Tranzitia fără ţintă” acoperă
intervalul 1990-2009. “Vremea şerpilor” se constituie într-un
roman-document, o emanaţie a unei intenţii auctoriale
primordiale: autenticitatea. Denaturarea adevărului ar fi o
adevărată blasfemie în viziunea autorului, care prezintă faptele aşa
cum s-au întâmplat< „pentru a nu fi catalogaţi drept nişte
«mincinoşi care debitează verzi şi uscate», vom argumenta cu
exemple concrete.” Evenimentele sunt proiectate în context istoric,
naraţiunea făcând deseori loc demersului didactic. Comentariile
istorice întrerup firul povestirii şi confirmă registrul realist al
romanului, care pendulează continuu între subiectiv (experienţele
descrise, naraţiunea propriu-zisă) şi obiectiv (intervenţiile
analitice de legătură). Oralitatea stilului este un loc comun în
creaţia lui Ioan Ciarnău. Uşor de identificat în “Nu eşti singur,
Ionică!”, această predispoziţie este rafinată în volumul de faţă.
Scriitura este fluentă şi sfioasă, permenent orientată spre receptare.
Naratorul este conştient că se adresează unui public faţă de care
îşi asumă o responsabilitate. Ca marcă a originalităţii, ghilimelele
încadrează discursul indirect liber. Naratorul doreşte aşadar să
pătrundă în mintea personajelor, dar să păstreze în acelaşi timp
distanţa ideologică şi lingvistică. Omniscient, naratorul le citeşte
şi le citează gândurile. Dedublarea este ridicată astfel la rang de
tehnică narativă. Ironiile intră şi ele sub semnele citării, atenţia
fiind astfel dublu focalizată într-o direcţie voit dirijată.

Paremiologia este o altă etichetă distinctă a romanelor Ioan
Ciarnău. În “Vremea şerpilor”, ea are la rândul său o natură duală.
Proverbele conferă un conţinut moralizator anecdotelor şi
întâmplărilor. Un exemplu aleatoriu< “Calul bătrân nu mai poţi
să-l înveţi în ham, dacă nu l-ai învăţat la vremea lui”. Folclorul
popular este completat simetric cu mostre din folclorul comunist.
Expresii ca “origine sănătoasă”, “dare chiaburească”, “duşman al

poporului”, sunt inventariate în scopul explicitării şi al educării
lectorilor neavizaţi.

Oralitatea îşi găseşte poate expresia cea mai potrivită în
umorul spontan, nepremeditat, care pigmentează relatările. O
batrână vede într-o vitrină fotografia „tătucului” Stalin, a cărui
identitate îi este complet străina. Un miliţian, vajnic militant
pentru “victoria socialismului”, o lămureşte, fără să dea numele
celui din fotografie: „Ăsta e cel care ne-a scăpat de nemţi”.
Întrebarea retorică a femeii octogenare lasă „organul” perplex<
„Doamne, dă-i noroc, că bine a facut. Dar oare de ruşi când o să
ne scape?”. Memorabile sunt alte două episoade didactice la care
asistă Codin în calitate de profesor. Doi comunişti bine infiltraţi
ierarhic, care îşi continuă studiile la forma fără frecvenţă,
întruchipează monumente ale prostiei în timpul examinărilor. La
istorie, unul dintre ei confundă subiectul „Atena în timpul lui
Pericle” cu „antena de la televizor”, care ar fi de două feluri< „de
Bucureşti şi de Budapsta.” Cel de-al doilea exponent al clasei
conducătoare teoretizeaza halucinant la proba orală a examenului
la biologie pe marginea subiectului „Frunza”< „... frunzele pot fi
clasificate mai întâi după dimensiuni, astfel: unele sunt mai lungi,
altele mai scurte, unele sunt mai late, altele mai înguste, depinde
de anii în care au crescut. Dar aspectul cel mai esenţial pe care
trebuie să-l înţelegem, corect, este cel politic. Aici, treaba este ceva
mai complicată, mai adâncă. Tocmai de aceea vreau sa subliniez
că înainte de 23 august 1944, frunzele erau mai mici, mai
pipernicite şi îngălbenite, iar după 23 august ‘44, frunzele au
crescut, s-au dezvoltat şi au înverzit... ”.

Ochiul format al naratorului – regizor pune in scena personaje
şi întâmplări într-un stil pe alocuri teatral. Nimic nu e lăsat la voia
întâmplării, nu e loc pentru ambiguităţi. Naratorul vrea să se
asigure ca mesajul este receptat conform intenţiei creatoare, iar
interpretările nu sunt admise. El se întoarce pe propriile urme, dă
explicaţii, face adaosuri sau anticipează ori de câte ori este nevoie,
adoptând un ton conspirativ. „Codin şi cei doi instructori [...]
după cum se va vedea imediat, au avut destule întrebări de pus.
„[... ] aşa cum se va vedea în continuare, momentul acesta va
deveni unul cheie în relatarea noastră ce va urma.” Cititorul se
prinde într-un joc pe care naratorul îl controlează fără excepţie,
dialogul dintre cele doua instanţe fiind omniprezent. Naratorul
este suveran, deţine autoritatea supremă, pe care o exercită din
capul locului: „Atragem atenţia cititorului că...”

Discursul lui Ioan Ciarnău este o demonstraţie de retorică
aplicată. Conform principiilor retorice, oratorul trebuie să ştie să
instruiască (docere), să farmece (delectare) şi să convingă
(movere). Iar această triadă este pe deplin decelabilă în “Vemea
şerpilor”. La Ioan Ciarnău, retorica articulează structural
construcţia romanului. Artificii precum captatio benevolentiae
sau apelul la maxima modestiei confirmă relaţia specială pe care
autorul o concepe cu destinatarul său.

La nivel de suprafaţă, dincolo de planul literar, “Vremea
şerpilor” întreprinde un studiu sociologic, iar la nivel de adâncime,
vocaţia de arheolog îl poartă pe Ioan Ciarnău spre o specializare
iniţiatică. Arheologia sufletului. Anii de formare, care fac obiectul
romanului anterior, se continuă acum cu trezirea la conştiinţă a
eroului. Odată cu evoluţia alter-egoului său, autorul atinge şi el
maturitatea artistică.

“Vremea şerpilor”

Prof. Mihail PANOIU
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1. O logodnă sui-generis 

Şt. O. Iosif şi Natalia Negru se aflau
la vârsta celor dintâi fiori de dragoste.
El era student la Litere şi ca să-şi câştige
existenţa, lucra ca şi bibliotecar la
Fundaţia culturală  iar Natalia era şi ea
tot studentă, colegă cu el la aceeaşi
facultate; Şteo, poetul o iubea foarte
tare dar nu îndrăznea să-şi
mărturisească iubirea.1. Odată , când se
plimbau la şosea s-au aşezat pe iarbă şi
Şteo a luat un fir de iarbă cu care s-a
jucat petrecându-l peste degetul inelar
de la mâna stângă. Natalia remarcă că
arată ca o verighetă verde. Şteo i-a făcut
şi ei una şi apoi i-a spus în şoaptă cu
emoţie:,, Lia, draga mea, tot avem noi verighetele gata! Ce-
ar fi să ne logodim?”  Fata i-a răspuns< ,,- Dar eu, din clipa
asta, chiar mă şi simt logodită cu tine, dragul meu Şteo!”

2. Destinul ciudat 

Un destin ciudat i-a legat în viaţă pe Şt. O. Iosif şi pe
Dimitrie Anghel, prin acea tainică lege a contrastelor, care
adună firile diametral opuse într-o prietenie de data asta
literară şi umană pe care numai o tragedie a frânt-o şi
tragedia a izbucnit din cauza unei iubiri pasionale pe care
Iosif, părăsit şi umilit, a plătit-o cu accentele din
,,Cântecele”lui ( sublimare a suferinţii prin artă), iar Anghel,
prin gestul izbăvitor al ridicării vieţii. Biografic nedespărţiţi
au intrat în moarte ca două tragice umbre împăcate prin
durerea care unifică şi purifică.

Multă vreme figurile lor literare au apărut îngemănate
printr-o colaborare care s-a văzut totuşi pe măsură ce-şi
publicau şi operele strict individuale că nu este o fuziune
creatoare a două temperamente şi expresii artistice la
antipozi ci numai o asociaţie de nume pe coperte.

Iosif- este un pur ,,semănătorist”, un inadaptabil,
refugiat în trecut şi-n regresiunea mediului rural după care
suspină necontenit, un învins care s-a strecurat prin viaţă ca
o nălucă învăluită în ceaţa melancoliei oscilând între
Coşbuc, Eminescu şi Heine, pe un registru minor. Arta lui
este simplitate şi discreţie, sentimentalism duios şi
surdinizat; elegiac fără amploare şi adâncime, realizat în
forma cântecului, poezia lui este ca un uşor polen risipit la
cea mai uşoară adiere.

Anghel – prin tot ce-a scris, fie sub
aspectul de colaborare, fie ca producţie
strict individuală se desprinde categoric
de Iosif şi de semănătorism, continuând
tradiţia artistică a lui Macedonski, a
fantezismului şi a unui anume
simbolism clasicizant prin infiltraţie
franceză. Lui Iosif îi erau familiare lirica
intimistă şi baladismul german pe lângă
Eminescu şi Coşbuc. Traducerile făcute
în colaborare din Verlaine, Henri de
Regnier şi Ibsen indică exclusiv gustul
şi orientarea lui Anghel, fiindcă Iosif a
mers singur la Heine şi baladiştii
germani, la Shakespeare şi Corneille, la
Goethe, Schiller şi Wagner. Toată proza
artistică, fie  în presupusa colaborare cu
Iosif ( Cireşul lui Lucullus, Portrete), fie
individual semnată (Oglinda fermecată,
Triumful vieţii, Povestea celor necăjiţi,
Steluţa, Fantome) poartă exclusiva

pecete a fanteziei lui Anghel.

3. Omul Anghel 

Dimitrie Anghel s-a născut în 1872 la 16 iulie la moşia
tatălui său de la Corneşti de lângă Iaşi. Era al treilea fiu al lui
Dimitrie Anghel şi al soţiei sale, Erifila, născută Leatris.
Străbunii poetului atât cei paterni cât şi cei materni ar fi
aromâni, emigraţi din Macedonia pe vremea opresiunilor
lui Ali-Paşa. Erifila s-ar fi născut la Constantinopol,
petrecându-şi înaintea căsătoriei, ,, o mare parte de tinereţe
în insula Antigone din faţa Stambulului”. Bunicul patern ar
fi venit în ţară odată cu alţi doi fraţi, dintre care unul s-ar fi
stabilit la Iaşi, celălalt la Vaslui şi cu o soră care s-ar fi măritat
în Teleorman.

Tatăl poetului, Dimitrie Anghel, era ,, un mare agricultor,
iubitor de progres şi inovaţii”> ar fi colonizat pe moşia sa de
la Corneşti un mare număr de italieni aduşi să împlinească
lipsa braţelor de lucru. Poetul a lăsat o descriere pitorească
a sălaşelor improvizate în vederea îndeplinirii planului
conceput de îndrăzneţul explorator: anume de a cultiva
întâia oară orezul, în ţara noastră( Al doilea colonizator al
Daciei, în Cireşul lui Lucullus).

Tatăl, fantast înjgheba mereu alte întreprinderi, “stăpânit
de mirajul câştigurilor dar până la urmă răpus de creditori
şi păcălit de datornici era admirat de feciorul mezin pentru
inteligenţa sa vie, puternică, fantastică”, însă nu şi iubit.
Copiii creşteau străini de tatăl lor pe care-l vedeau rar, mereu
mistuit de himera lui şi fără răgaz să-i mângâie.

Iubire furat[. Triunghiul damnat Ştefan Octavian Iosif -
Natalia Negru - Dimitrie Anghel

Prof. drd. 
Florina Claudia ARGYELAN
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Mitif (căci aşa i se spunea în familie) îşi concentrase toată
nevoia de afecţiune asupra mamei firave, gingaşe şi
nostalgice, poate mezaliată sufleteşte, dacă aducea într-
adevăr, în căminul răvăşit de iureşul haotic al afacerilor acel
suflet visător şi meditativ cu refugii în lecturi de care-şi
aducea aminte poetul cu emoţie atât de comunicativă
(Mama, în Fantome). Erifila a murit însă tânără iar creşterea
celor trei băieţi nevârstnici şi a surorii lor a fost încredinţată
unei bunici bătrâne şi bolnave.

În tinereţe poetul are o fire de hoinar şi de boem. Rămân
zadarnice îndemnurile fraţilor care şi-au făcut studii
temeinice de drept şi medicină de a-l îndrepta către o
diplomă mai lesnicioasă ca aceea a ştiinţelor politice şi
administrative.

Asupra boemei lui Anghel de atâtea ori mărturisită în
paginile de proză cu elemente autobiografice e necesară o
discriminare. Prin boemă literară se înţelege îndeobşte
climatul neorânduielii în viaţă caracteristic scriitorilor şi
artiştilor, lipsa unei profesiuni remuneratorii, pierderea de
vreme în nesfârşite convorbiri camaradereşti, frecventarea
cafenelelor interlope, alegerea nesocotită a legăturilor
amoroase, neglijenţa vestimentară şi dezordinea interiorului
până la anularea noţiunii de locuinţă. Într-o largă măsură,
Anghel a fost boem calificat, dacă se poate spune deoarece
nu şi-a organizat timpul în cei zece ani de şedere printre
străini, cercetând mai mult cafenelele decât muzeele şi
bibliotecile. De altă parte însă a rămas un singuratic, ca la
Iaşi, dificil în alegerea prietenilor din nevoia visării în izolare
iar ca o urmare a creşterii burgheze de care beneficiase până
în pragul emancipării a păstrat totdeauna nevoia unui
interior mobilat cu gust precum şi aceea a îngrijirii fizice şi
vestimentare.

Anghel este aşadar un boem rafinat, cu gusturi alese,
căruia îi place o cameră încăpătoare, luminoasă, împodobită
cu ficuşi, bronzuri, tablouri şi reproduceri, cu rauri pentru
cărţi rare; îşi alege stofa , tăietura hainelor, îmbrăcămintea>
la restaurant apreciază stridiile, vinurile cu buchet,
coniacurile fine; la cafenea fără mizantropie îşi selectează
relaţiile şi preferă singurătatea, camaraderiilor nedesluşite.

Timp de zece ani  poetul este un rentier cu perspectiva
petrecerii nedefinite în străinătate, deşi consumă din
capitalul limitat al unei moşteniri reduse în urma
speculaţiilor agricole ale fantascului său părinte, rentierul
nu e însă un dezordonat în mânuirea veniturilor lui. Îşi
restrânge cheltuielile cu oarecare socoteală locuind în
cartiere modeste iar vara nu petrece în localităţi climaterice
de lux ci se mulţumeşte cu vizuini pitoreşti ca satul
Rethondes, între Compiegne şi Pierrefonds ( O taină, în
Povestea celor necăjiţi).

În cursul anului 1902 e rechemat în ţară de fratele său,
doctorul Paul Anghel, care-i atrage atenţia că şi-a consumat
toată moştenirea. Îşi petrece vara la Dumbrăveni în
atmosfera falansteriană pe care Leon Ghica ştia s-o
pregătească artiştilor şi scriitorilor.Regăseşte acolo pe Ştefan
Octavian Iosif, cunoscut la Paris.

4.Triunghiul damnat Şt.O. Iosif - Natalia Negru - Dimitrie
Anghel

Existenţa lui Anghel a fost legată de a lui Iosif cu care în
simbioză literară a scris ,,Caleidoscopul lui A.Mirea”. I-a luat
soţia> într-o bună zi i-a spus Nataliei Negru< “Maică, mai că
te-aş săruta!”Apoi se duse la Iosif şi-i mărturisi că-i iubeşte
soţia şi nu mai poate colabora cu el. Îi propuse să se bată cu
el în duel până la exterminarea unuia din adversari, femeia
urmând a rămâne învingătorului.

Cine priveşte faţa lui Anghel înţelege aceste furori
orientale< ochi migdalaţi, blânzi şi fini, însă străvezii, exaltaţi,
faţă inverosimil de prelungă, de hidalgo, greco-spaniolă, ca
fizionomiile fanatice ale lui El-Greco. El e de o gelozie arabă
şi la simpla impresie că o recenzentă n-a cruţat suficient
literatura nevestei, aruncă furibund ocara tot din lumea
florilor< “vâzdoagă” : lovea femeia cu o floare. Oricâte vini
s-ar pune în sarcina femeii este vădit că fanaticul erotic ce
furase soţia prietenului fără apărare nu era un om comod.
O ţinea închisă cu cheia în casă, nu voia să meargă nicăieri
nici să primească pe nimeni, provoca lumea la duel.

Către sfârşitul anului 1910 se produce ruptura dintre
Anghel şi Iosif, din motive de ordin sentimental. În cursul
colaborării lor atât de cordiale, Anghel se mutase chiar la
un moment dat de la hotel şi se stabilise la Iosif spre a lucra
şi noaptea. Apoi se mutase subînchiriind la Societatea
scriitorilor români al cărui vicepreşedinte era, un
apartament din clădirea Luvrului . Colaborarea continuă
însă până în ziua când Anghel se destăinuie lui Iosif că e
îndrăgostit de Natalia. După oarecari ezitări Natalia se
hotărî pentru divorţ dar n-ar fi consimţit la noua căsătorie
fără dibacele stăruinţe ale lui Anghel care ar fi urmărit-o şi
în străinătate.

Scrisorile lui Anghel, publicate de Natalia Negru, într-o
autobiografie romanţată (Helianta; Două vieţi stinse,
mărturisiri, Editura Viaţa românească, 1921), sunt
excepţional de interesante. 

Poetul are pasiunea persuasivă, unind tumultul simţirii
cu puterea de sugestie demonică<
,,Cum vezi, te am cu mine, că te-am întemniţat

de vie în sufletul meu, ca Meşterul Manole,
În minutul acesta, eu înlătur depărtările şi răstorn 
Clepsidra lui Cronos,
Te vreau şi te am,
Te chem…şi te supui! 
Aceea ce vei fi nu a existat încă, pe aceea 
Care a fost, o vreau şi o am, şi nu poate să
mi-o fure nici tu , nici nimenea.
Fac ce vreau din tine.
Oricât nu vei vrea tu…
Da, oricât n-ai vrea tu, sunt un mag şi te 
Alung, ori te rechem , când vreau ,aprind şi sting 
Luminile tale albastre, le gătesc cu lacrimi, le 
Usuc cu sărutări, şi tu ce crezi că poţi să fugi de mine?
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Şi tu nu mai vrei decât scrisori?
Crezi tu că eu nu simt cum, în noaptea
Asta, cauţi, din depărtare, ce m-ar putea chinui,
Ca să ne iubim mai mult?
De ce nu ştii ce vrai, dragă Halianta?” (Opera citată,

pag.138)
Stilul seducţiei lui lui Anghel e demonismul inteligenţei

virile, deşi bărbatul în pragul vârstei de 40 de ani , uzat de
veghile noctambule sau scriitoriceşti  nu prezenta nici un
avantaj fizic în privirea partenerei viguroase cu o carnaţie
strălucitoare şi stăpânită de conştiinţa propriei frumuseţi.

În jocul preliminariilor, cu fugile strategice ale
,,Heliantei” , Anghel nu-şi pierde timpul asaltând-o cu
telegrame, flori şi daruri, ba chiar forţând uşa la nevoie.
Iubirea pentru Anghel până la posesiune este o obsesie
intolerabilă< “Un singur lucru îmi stă ca un cui în cap, şi
aceea eşti tu”. Supus probelor de încercare ale cochetăriei
meşteşugite, Anghel adoptă limbajul dolorist al marilor
pasionaţi romantici< “Mă doare şi sufăr, şi ador suferinţa
mea, cum adoră un opioman răul de care moare”.( Ibid.
pag.154-156) Când în sfârşit, forţând consemnele îşi
realizează dorinţa, pare-se cu forţă, se scuză de a fi o ,,triplă
brută”, cu asigurarea că este încă perfect “un animal
perfecţionabil” şi are talentul de a se scuza inteligent< “Te
rog, dar, să uiţi indelicateţea mea, căci te-ai impus
simţurilor mele nestăpânite, cum, de mult, te-ai impus
sufletului meu care ţi se supune şi te ascultă”. (Ibid. pag.157-
158)

Căsătoria se efectuează pare-se după intercalarea unei
nenorociri. în timpul unei călătorii în străinătate, poate
chiar în urmărirea ,,cochetei” , arde Luvrul,mistuind printre
altele şi apartamentul lui Anghel. Când se întoarce în ţară
şi îşi dă seama că şi-a pierdut tot avutul, manuscrisele şi
toate amintirile lui, poetul trece printr-o criză de
neurastenie şi e internat la spitalul Elisabeta. 

“Helianta”cedase, captivată de verva aceluia care în
cartea ei se cheamă ,,Fulga”< vede în el,, cel mai puternic
aliat”; îi citeşte scrisorile cu un sentiment amestecat de
plăcere şi necaz, îi e ,, dor de spiritul lui, de glumele şi
nebuniile lui.” 

Şt.O. Iosif consimte la despărţire, dar îşi avertizează
soţia asupra celuilalt< “În fondul lui nu găseşti nimic
consistent, nici o lege, nici o credinţă. E un dezrădăcinat.
Nimic nu-l leagă de un trecut, de un neam, de o rasă. Nu
are lest. E sprinten, strălucitor, însă aşa de uşuratic.”(Natalia
Negru-Op. Cit. pag.173)

Căsătoria a fost nenorocită. Din sursă ,,
Helianta”,Anghel ar fi fost un soţ zuliar, injurios şi brutal,
cu furii demenţiale, în cursul cărora ar fi fost strangulată,
dacă n-ar fi avut şi ea ,,oarecare muschiulatură”.Timp de
şase luni ar fi ţinut-o în casă, închisă, neprimind pe nimeni,
a trebuit să aştepte ziua plecării lui la un proces, ca să-şi
strângă lucrurile, să fugă de acasă şi să introducă acţiune de
divorţ. La înfăţişare Anghel i-ar fi căzut în genunchi,
îmbrăţişându-i picioarele, hohotind în plâns.

După o notă ziaristică perfidă împotriva amândurora,
poetul provoacă pe autor în duel< “împăcare pe teren,
împăcare între soţi, menajul locuieşte la hotel, mănâncă la
birt şi face datorii din nevoia unilaterală de lux a lui
Anghel”( mereu sursa Helianta), iar scenele de brutalizare
continuă.

Şt. O. Iosif muri prea tânăr  la spitalul Colţei la 22 iunie
1913 de un atac de congestie consecutiv bolii care a răpus
pe Eminescu.

De Sfântul Dumitru 1914 se produce aşa-numita ,,
dramă de la Buciumeni”, unde doamna Anghel avea o
proprietate. Soţii pleacă din ajun cu trenul de la Bucureşti
la Tecuci să petreacă onomastica în familie . În tren s-ar fi
produs un incident datorit de astă dată geloziei manifestate
de doamnă. 

Ajunşi la ţară scena ar fi continuat> la încercarea soţiei
de a părăsi odaia Anghel o ameninţă cu revolverul, trage, o
loveşte uşor în coapsă şi după ce o pansează pierzându-şi
minţile la vederea sângelui, întoarce arma împotrivă-şi în
direcţia inimii. Rana pare la început uşoară.

Dr. Paul Anghel îşi transportă fratele la Iaşi, celălalt frate
dă lămuriri liniştitoare în presă prezentând incidentul ca o
rănire prin imprudenţă. Soţia lui Anghel nu răspunde însă
chemărilor lui repetate, iar familia ei ameninţă cu o acţiune
publică În aceste împrejurări boala se agravează> după
amintirile orale ale unor confraţi Anghel îşi rupea bandajele
anulând îngrijirile medicale.

După o intervenţie chirurgicală, urmată de o infecţie
pulmonară, poetul moare, la 13 Noiembrie 1914. E
înmormântat la cimitirul Eternitatea, într-o zi întunecoasă.

Venită prea târziu să-şi îndeplinească datoria din urmă,
văduva e invectivată la sfârşitul ceremoniei funebre cu
aceste cuvinte< “Mizerabilo, care omori pe toţi oamenii mari
ai ţării!”

Sfârşitul lui Anghel a stârnit o puternică emoţie în
rândurile scriitorilor faţă de care se arătase un camarad
excepţional. 

NOTE<

1. Mici povestiri despre oameni mari – de Grigore
Băjenaru, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981, pp. 101-
102
2. Poeţi români moderni – de Pompiliu Constantinescu,
Editura Minerva, Bucureşti, 1974, pp.19-20
3. Critice 1 – de Eugen Lovinescu, Editura Minerva,
Bucureşti, 1982, pp.151-156; 212- 219
4. Introducere în opera lui Dimitrie Anghel – de Şerban
Ciculescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1983, pp. 9-27
5. Istoria literaturii române de la origini până în prezent –
de George Călinescu , Editura Minerva, Bucureşti, 1988, p.
691
6. Introducere în opera lui Dimitrie Anghel –de Şerban
Cioculescu, ediţia citată, pp.38-44



Citadela
Eseu

@ 66

În opera întitulată „De la Ion la
Ioanide”, criticul literar Nicolae Balotă îl
caracterizează pe Vasile Voiculescu print-
un enunţ succint, dar foarte potrivit:
„Recunoaştem în doctorul Voiculescu un
mitograf, în sensul antic al cuvântului […
]: om care scrie povestiri fabuloase.” 

Criticul amintit îşi continuă lucrarea
explicând conceptul „mitograf ”,
enumerând o serie de caracteristici
specifice prozei voiculesciene< mitograful
se simte atras de temele şi toposurile
arhaice ale mitologiei şi a folclorului.
Temele de care se slujeşte aparţin uneia
sau alteia dintre registrele mitologice, dar
mitul se prezintă desacralizat sau
camuflat sub forme profane. 

Observăm deseori în prozele lui
Voiculescu prezenţa unui intermediar
dintre autor şi ficţiune, un povestitor fictiv care este iniţiat într-
o taină, el întroducând la rîndul lui ascultătorii într-un tărâm
mai mult sau mai puţin misterios. Ceea ce este surprinzător
este faptul că, deşi majoritatea naratorilor fictivi ale lui
Voiculescu sunt medici, magistraţi, ofiţeri, sculptori,
intelectuali aparţinând lumii urbane civilizate, oameni care, în
mod normal, nu cred în superstiţii şi sunt sceptici în ceea ce
priveşte supranaturalul, totuşi, în aceste povestiri, ei se lasă
cuceriţi de senzaţional. Ficţiunea pe care o istoricesc,
întâmplările la care participă sunt de fapt nefireşti şi totuşi
legate de elementele firii.

Povestirile lui Voiculescu vin să pătrundă în intimităţile
naturii pentru a descoperi fapte neobişnuite, ireductibile la
categoriile mentalităţii primare, generale a omului modern.
Autorul pare să scrie împotriva curentului specific timpului
său, desacralizând şi de-naturalizând civilizaţia tehnică a
secolului XX, reabilitând în acelaşi timp firea şi fabulosul. 

Universul impregnat de mitic al povestirilor lui Voiculescu
are mereu nevoie de câte un personaj de excepţie, în jurul
căruia poate gravita adevărata poveste, prin el relevându-se
elementaritatea fabuloasă a lumii, altfel ascunsă, nesesizată de
celelalte personaje. De obicei, personajul respectiv nu duce o
luptă civilizatoare, nu întâlnim aici lupta omului cu firea
sălbatică, ci mai degrabă reîntoarcerea omului în aceea fire. 

Astfel, Pescarul Amin pare a fi omul-peşte, întâlnirea sa
neaşteptată cu morunul uriaş nefiind o confruntare cu un
inamic, ci recunoaşterea sa într-un „strămoş”, într-un animal
totemic. Trăsăturile sale arată semne ale legăturii cu animalul
totemic: „Amin are în toată făptura lui ceva de mare amfibie.
Înalt, şui, cu pieptul mare, ieşit înainte şi umflat pe laturi. […
]. Pielea pe el, luminoasă, nu are fir de păr, moştenirea de moş-
strămoş a neamului Aminilor, care se zice că s-ar fi trăgând din
peşti […] e încrustat ca de nişte solzişori< locurile porilor îs

astupate de mâl şi mâzga peştilor.” 
Întâlnirea cu morunul uriaş, cu arhetipul
spiritual al neamului său de pescari,
înseamnă pentru Amin consumarea
drumului cunoaşterii, atingerea
absolutului după care nimic nu mai poate
urma. Eroul mioritic are revelaţia unui
paradis subacvatic< “Aici sub el se află
raiul. Raiul stă în ape.” Dar acest paradis
nu este unul creştin, ci unul primordial,
jertfa pescarului însăşi având un sens
păgân, participând la misterul cosmic, nu
la cel religios. Actul cunoaşterii
menţionat mai devreme se desăvârşeşte
prin autocunoaştere, autocunoaştere care
se consemnează prin contemplare şi prin
privire. Amin stă pe o bârnă şi priveşte
concentrat apa> aşa începe neobişnuita
aventură a pescarului. Până atunci, apa îi
părea galbenă, ascunzându-şi tainele în
adânc. Apoi, dintr-o dată, Amin începe să
vadă limpede, până în fundul apei. Prin

apa străvezie se văd uimitor de clar peştii. Urmează o călătorie
cu privirea pe urmele morunului, căci pentru Voiculescu
ochiul e organul esenţial al cunoaşterii. 

La început, privirea e exterioară, cu ochii aţintiţi asupra
apei, după care Amin închide ochii şi “priveşte lăuntric”. Odată
ce eroul devine orb la vederile lumii reale, el începe să vadă cu
adevărat, în esenţa lucrurilor, să depăşească fenomenul şi să
contemple arhetipurile ideale. Apa devine în nuvela “Pescarul
Amin” o oglindă, la fel ca ochiul> cerul din apă, realitatea
secundă faţă de cerul de sus, e “mai pur” decât acesta> adâncul
este reflectarea în oglindă a înaltului. 

Dar imaginea cerului din apă are în nuvelă şi un sens
demitizant. Cerul, raiul, Dumnezeu, simboluri esenţiale în
mitologia creştină capătă un nou sens, unul modificat în
viziunea fantastică a lui Amin. Eroul lui Voiculescu “nu se
pricepe” să se închine cerului de sus, aşa cum fac plugarii,
deoarece el nu recunoaşte autoritatea Creatorului din ceruri..
Pescarii “au cerul lor în fundul apelor, cer mult mai adânc,
ameţitor de misterios”, iar divinitatea pescarilor umblă pe
spinarea unor peşti uriaşi.” Recunoaştem aici concepţia despre
viaţă a omului arhaic, vânătorul, care îşi proiectează nevoia de
credinţă într-o divinitate păgână, situată în apropierea
animalului. Odată cu cerul, gândirea primitivă coboară în apă;
astrele înseşi devin inferioare animalului care înghite luceferi.
Nostalgia după paradisul pierdut pe care o simte Amin se leagă
mai puţin de mitul creştin, ci mai degrabă de regretul omului
de azi după vitalitatea de odinioară a neamului său, vitalitatea
moştenită de la morunul cel puternic. Cînd se apropie de peştii
uriaşi, Amin chiar se simte contaminat pentru o clipă de
această vitalitate excepţională a neamului său din vechime.

Această legătură spirituală profundă cu strămoşii pe care
o simte pescarul, îl face să realizeze că mentalitatea omului

Vasile Voiculescu – Mitograful prozei române

Nicoleta GABOR
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civilizat este greşită. Omul civilizat a făcut din actul pescuitului
şi al vânătorii un act distructiv< dacă pun dinamită morunului,
nu mai are loc o confruntare dreaptă între natură şi om. În loc
să fie un act sacru care îl inţiază pe vânător, vânătoarea devine
un act violent, unul care produce dezechilibru în natură. Amin
îşi asumă sarcina de a restabili acest echilibru. Întâlnirea
simbolică dintre Amin şi morunul uriaş, adică între om şi
animal totemic, pare a avea menirea de a reface drumul
umanităţii înapoi, spre origini..

Povestea pescarului Amin este un bun exemplu pentru a
ilustra concepţia lui Nicolae Balotă în ceea ce priveşte legătura
profundă dintre om şi animal în proza lui V. Voiculescu>
“Voiculescu revine adeseori în prozele sale asupra legăturilor
profunde, mai complexe decât cele de simplă utilitate, care
leagă animalele de om. Însăşi vânătoarea, îndeletnicirea
preferată a multora dintre eroii săi, înseamnă o legătură – fie
şi prin spaimă, urmărire şi luptă sângeroasă – dintre făptura
umană şi jivină. Pescuitul de asemenea.”

O altă versiune a poveştii pescarului care se lasă ispitit de
adâncurile apei o întâlnim în naraţiunea întitulată “Lotriţa”, în
care Voiculescu adaugă elemente noi aceluiaşi motiv şi îl
proiectează înr-o lumină nouă. 

Structura povestirii cu aspect baladesc, a cărei acţiune este
plasată într-un timp legendar, se ordonează în jurul iubirii
fantastice a pescarului Aliman. Naraţiunea pare a pleca de la
motivul mitologic al Sirenei. În legătură cu această ipostază,
criticul Elena Zaharia-Filipaş pune întrebarea< “Nu este oare
lostriţa o fiinţă acvatică ce se întrupează într-o femeie pentru
a cunoaşte dragostea unui muritor?” 

Există câteva elemente în povestire care conduc spre o
asemenea interpretare. Într-o zi apele Bistriţei aduc pe o
rămăşiţă de plută o fată de o frumuseţe aparte, iar un flăcău
curajos o salvează de la înec. Între flăcău şi fată se naşte o
dragoste pătimaşă, care este deranjată de apariţia mamei fetei,
care o ceartă că a uitat de lumea ei, de familie şi casa de la
izvoarele Bistriţei, şi o ia acasă. 

Această întâmplare ne sugerează că fata de care se
îndrăgosteşte Aliman ar putea fi sirena cea neascultătoare din
basme, care şi-a părăsit lumea de dragul unui pământean.
Totuşi, naraţiunea lui Voiculescu nu este centrată pe destinul
lostriţei, ca posibilă sirenă autohtonă, personajul interesant al
cuplului e fiinţa umană, adică pescarul Aliman. 

Deşi mulţi pescari, unii experimentaţi, s-au înecat ori au
înnebunit fermecaţi de lostriţă, tânărul pescar continuă să o
vâneze neînfricat, sub influenţa unui fel de “magnetism vital”;
apariţiile fulgerătoare ale acesteia îi însuflă forţă şi vitalitate<
“când i se arăta lostriţa îi mergea bine şi avea spor” şi “prindea
cu uşurinţă peşte multă şi apele i se supuneau ascultătoare,
purtându-l lesnicioase încotro dorea.”

Ca şi în povestea pescarului Amin, se produce un
dezechilibru în natură, dar în acest caz cumpăna conflictului
dintre om şi animal închină în favoarea animalului. Oamenii
se tem de animal şi se retrag din luptă. Mai puţin Aliman,
singurul care rămâne credincios vânătorii. El reia tipul
personajului reprezentat de Amin: îndrăzneţ, cunoscător
desăvârşit al meşteşugului, bun înotător; el este vânătorul
absolut care nu poate accepta lupta cu rezultat nedecis. Tânărul

pescar este chinuit de sentimente ciudate şi ireversibile care
mobilizează această urmărire înverşunată, neînţeleasă de
ceilalţi. Neliniştea sufletească, tânjirea lui Aliman se aseamănă
cu chinul prin care trece şi Amin, dar “nebunia” lui Aliman nu
e sentimentul regresiunii fantastice spre origini, trăită de Amin,
ci chemarea dragostei. Lostriţa nu e numai vânatul dorit, dar
şi o formă feminină fascinantă, care îl scoate din minţi pe
pescar. Astfel în tema vânătorii se înfiltrează treptat o temă
erotică.

Starea de nelinişte care îl cuprinde pe tânăr se aseamănă cu
naşterea instinctului erotic în cazul tinerei fete tulburate de
zburător< “Şi de atunci nu i-a mai ieşit din carnea braţelor o
dezmierdare, ca un gust de departe al lostriţei. Îi simţea mereu
povara şi forma în mâinile nedibace şi în sufletul tulburat.”
Flăcăul se schimbă radical, nu mai râde, se izolează de lumea
satului, se aruncă nebuneşte în valurile Bistriţei. Atracţia
irezistibilă a lostriţei ţine de sfera iubirii magice, care şi aici, la
fel ca în toate povestirile voiculesciene, este de origine
diavolească< “Pe Bistriţa, Necuratul rânduise de multă vreme o
nagodă cu înfăţişare de lostriţă.” Ea se lasă prinsă pentru o
clipă, pentru a-i trezi instinctul erotic flăcăului ales, după care
apare şi dispare periodic, provocându-i tânărului o stare de
nelinişte şi încordare. Vânătoarea devine un joc erotic din care
Aliman nu are scăpare. EL se află tot timpul într-o stare
ciudată, într-o somnolenţă inexplicabilă, fără să realizeze ce se
întâmplă în jurul lui. Această stare de nepăsare este “semnul
mişcării fantastice din subconştient”, care pregăteşte momentul
de tensiune maximă, când fantasticul, spargând cadrul
realităţii, devine el însuşi o realitate. Aliman pare să înţeleagă
deodată un mesaj adresat numai lui şi răspunde imediat
chemării lostriţei, “cu chipul luminat de o bucurie nefirească”,
se aruncă în apele Bistriţei, strigând< “Iată, vin!”.

Deşi cei de pe mal văd moartea pescarului ca pe un
eveniment al lumii fenomenale, Aliman a depăşit această lume,
plecând, ca şi Amin, într-o călătorie imaginară în absolut, spre
un ideal de fericire ştiut numai de el. Povestea celor doi pescari
demonstrează că în universul imaginar propriu povestirilor
voiculesciene, legăturile între oameni, animale, lucruri şi locuri
se fac prin comunicări magice. Sfera animalicului se opune
spiritului raţional precum şi cunoaşterii logice, civilizaţiei
ştiinţifice şi tehnice.

Iată explicaţia de ce personajul principal din povestirea
intitulată „În mijlocul lupilor”, care trăia departe de sat, în
mijlocul sălbăticiei, în compania animalelor sălbatice, era văzut
de către colectivitatea din sat ca „un mare vrăjitor de lupi, pe
care îi supunea şi-i folosea cu farmecele şi magia lui, ca un
stăpân.” 

Însăşi portretul fizic al personajului este prezentat ca o
simbioză între uman şi animalic, părând a motiva percepţia
colectivă cantonată în superstiţii. Confesiunea rezervată a
Luparului în ceea ce priveşte copilăria lui desfăşurată în
compania căţeilor de lup, faptul că a deprins graiul lupilor de
mic copil şi experienţa de iniţiere pe care i-o propune
naratorului, deschid orizonturi de cunoaştere magică care se
vor dovedi a fi inexplicabile pe căi raţionale. 

Scena întâlnirii dintre Lupar şi haiticul lupilor surprinde şi
totuşi este remarcabilă. Când însoţitorului Luparului cade jos
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în mijlocul haitei, ca să-l apere, Luparul recurge la magie< “Din
ochii căscaţi îi zbucnea un fel de văpaie, ca şi din mâinile
întinse, mai ales din degete: un fel de materie fosforescentă, ca
la licurici …. Lupii incremeniseră.”

Ritualul magic întreprins de Lupar pentru a îmblânzi fiarele
este însoţit de un comentariu care atrage atenţia asupra forţelor
ascunse, nebănuite din sufletul omenesc, asupra capacităţii
omului de a păstra în suflet experienţe ancestrale ale
strămoşilor, pe care cunoaşterea modernă le ignoră. Luparul
reactualizează un moment îndepărtat al neamului său de
vânători, pe când omul primitiv stăpânea fiarele prin magie.
Riturile, cultele şi vrăjiile pe care le cunoaştem prin intermediul
eroilor lui Voiculescu aparţin unor începuturi fabuloase, sunt
istorii mult dinaintea oricărei istorii. Însă credinţa în aceste
puteri magice apune în timpurile noi. „Ultimul Berevoi”
prezintă o ultimă încercare tragică de a trezi aceste puteri
magice, suntem martori la punctul terminus al existenţei lumii
păgâne, la epuizarea forţelor magice din om. 

E povestea Berevoiului, ultimul reprezentant al unui neam
vestit de solomonari, care nu reuşeşte să îndeplinească vechiul
ritual magic pentru alungarea fiarei decât cu preţul vieţii.
Suntem iarăşi martori la un dezechilibru în ceea ce priveşte
relaţia dintre om şi natura animală. Fiarele sălbatice nu mai
recunosc stăpânirea omului, care acum e pe cale să-şi piardă
supremaţia în natură. Motivul pare a fi lipsa armei vechi, a
magiei, care pare a fi dispărut din lumea nouă. Aşa e căutat şi
găsit solomonarul vechi, care parcă trăieşte pe altă lume. El şi-
a ales această formă de vieţuire retrasă din cauza ameninţărilor
preoţilor şi a batjocurii oamenilor, declanşate de meşteşugul şi
lumea lui aparte, aceea a magiei, a ritualulilor,a descântecelor,
a corespondenţei fundamentale între cosmos, natură şi viaţa
omenească. Semnul distinctiv al personajului este şi cel care îi
dă numele pentru puţinii care îl mai cunosc: „moşul cu căciula

împletită.”
Dar oamenii de rând nu ştiu că această căciulă e semnul

simbolic al profesiei vrăjitorului, un rudiment al căciulii sacre
din antichitate pe care o purtau preoţii păgâni, străvechii magi.
Deşi profesia sa este în decădere, Berevoiul o păstrează pentru
a-şi dovedi credinţa în valorile lumii vechi. Ritualul de magie
organizat de bătrân este investit şi cu o funcţie morală,
participanţii la jocul magic  trebuie „să se păstreze curaţi, să
nu ocărească, să nu pomenească de diavol, să nu se atingă de
rachiu şi de tutun, să nu se pângărească cumva cu vreo vită”.
Aceste măsuri luate de vrăjitor nu surprind, pentru că oamenii
dau dovadă să fi uitat vechile rânduieli ale lumii de dinainte de
însemnele socialului. 

Ei pun la îndoială calitatea magiei executat de bătrân, dacă
acesta nu acceptă să fie plătit. Totuşi jocul magic e pus la cale,
începe hora, lupta simbolică, focul viu, „vechiul foc” e aprins,
se arde păr de urs, un văcar îmbracă pielea de urs, un altul
întruchipează taurul, animalul totemic care învinge fiara. Dar
ultima probă nu poate fi trecută.

Suntem martorii unui joc tragic, sângeros, unui ritual în
care o fiinţă înaltă se sacrifică pentru a-şi asuma păcatele şi
slăbiciunile tribului (uman şi animal), ajutându-şi tribul să-şi
dobândească o putere mai mare şi să se mântuiască de relele
ce-l ameninţă. Bătrânul purtător al cuşmei năzdrăvane
săvârşeşte un cult regenerator, dar care nu mai are putere.
Omul-urs nu vede altă alternativă decât să se jertfească, la fel
ca pescarul Amin. Sfârşitul amândurora este echivalent cu o
reîntoarcere la începuturile fabuloase.

Iată dovada că în universul voiculescian capacitatea de a
cunoaşte lumea arhaică se menţine doar prin câteva oameni
vechi, iniţiaţi, vrăjitori şi vânători, cu mintea aţintită spre
trecut, în timp ce omul comun evoluează spre viitor printr-o
cunoaştere practică şi raţională.
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Am început să scriu acest
comentariu pornind de la două fapte.
Primul îl constituie părerea lui Petre
Ţuţea despre artă, foarte asemănătoare
cu a lui Brâncuşi< „... arta inspirată
produce o bucurie pură, cea căutată
prelungeşte în consumator neliniştile
sterile ale plăsmuitorului.” (Radu Preda
– Jurnal cu Petre Ţuţea), al doilea, vizita
făcută sculptorului, în compania lui
Haig Acterian, în Bucureşti, la hotelul
„Bulevard” - datată vag (înaintea
ultimului război mondial), cu scopul de
a căuta o certitudine spirituală legată de
artă. 

Se ştie că pentru Petre Ţuţea, un om
nu poate fi absolut liber decât dacă este
credincios creştin-ortodox. Credinţa
sinceră, aducându-i mântuirea, îl eliberează de orice
constrângere. Omul istoric, necredincios, eteronom, nu
poate ieşi din iluzoriu< “Omul se zbate captiv, cu ştiinţele,
artele şi tehnicile lui, visează, gândeşte, speră şi disperă. El
poate depăşi prin credinţă această lume a amăgirilor,
dezamăgirilor, neliniştilor, neîmplinirii, dezgustului şi
morţii, ieşind prin Divinitate  de sub stăpânirea chinuitoare
a destinului orb.” (Radu Preda – Jurnal cu Petre Ţuţea)

Pentru  a ridica prestigiul artei în ochii maestrului său,
Radu Preda invocă arta religioasă, bunăoară a iconarilor, caz
în care inspiraţia artistului se pune în contact cu obiectele
ideale. Dar nici în acest caz gânditorul nu vede decât o
mijlocire spre transcendent şi nu o identificare cu
divinitatea.

În cazul vizitei efectuate  la Brâncuşi, Petre Ţuţea şi Haig
Acterian doreau să-şi verifice propriile lor păreri despre artă<
“Aşadar, căutam un artist, pentru a constata care sunt
limitele artei, în cunoaşterea vieţii şi lumii şi dacă limbajul
artistic, alcătuit din imagini şi semne, este mai aproape de
adevăr decât limbajul ştiinţei, alcătuit din semne
neevocatoare. În treacăt  fie zis, imaginea şi semnul alunecă,
în artist şi-n omul de ştiinţă, peste obiect, artistul autonom
nedepăşind frumosul închipuit, iar omul de ştiinţă autonom
nedepăşind semnul util.” Şi Petre Ţuţea mai adaugă. „Vom
afla dacă arta este mimesis, plăsmuire autonomă, sau
manifestare a inspiraţiei.” (Petre Ţuţea – O întâlnire cu
Brâncuşi)

Prima întrebare pusă lui Brâncuşi a fost următoarea:
„Cum suportaţi captivitatea naturii?”

Sculptorul a răspuns< “Nu mă simt captiv. De altfel, simt
în mine o forţă care îmi aparţine. Eu admir alcătuirea pietrei
şi lemnului, pe omul care le desfigurează („transfigurează”

– n.n.). Te-ai uitat vreodată cum sunt
alcătuite aceste lucruri?”

Apoi discuţia scoate în evidenţă
părerile celor doi vizitatori despre artă,
aspecte pe care le-am prezentat.
Concluzia lor este sceptică< “Oricâtă
putere spirituală ar avea artistul, el nu
poate realiza o artă pură. Arta
nefigurativă sugerează, cea figurativă
evocă.”

În final gânditorii întreabă< „care
a fost idea care a prezidat la înfăptuirea
operei Pasărea măiastră? Brâncuşi a
răspuns< „Am şlefuit materia pentru a
afla linia continuă. Şi când am constatat
că n-o pot afla, m-am oprit, parcă
cineva mi-a dat peste mâini.” Mie mi se
pare neverosimilă această afirmaţie.
Petre Ţuţea concluzionează< „Brâncuşi
este neliniştit de realul intangibil, ca
orice mare artist care nu poate fi

mulţumit de jocul ipotezelor.” Cred că păerile lui Petre Ţuţea
despre artă şi despre Brâncuşi trebuie comentate şi limpezite
în favoarea artistului. 

În primul rând Petre Ţuţea şi Haig Acterian vin la
Brâncuşi etalând o părere despre artă prestabilită, încercând
să-l includă în ea şi pe sculptor, ca într-un pat al lui Procust.
În primul rând, Brâncuşi a fost un credincios ortodox şi iese
din incidenţa omului eteronom, căzut în istorie. El căuta în
arta sa absolutul, eliberându-se, atât cât se poate, de  teroarea
materiei. 

Sigur că starea de har a sufletului credinciosului este cea
mai înaltă treaptă atinsă spre transcendent şi inexprimabilă.
Nici pedicile preoţilor şi nici rugăciunile noastre nu o pot
atinge. Cuvântul, formele, culorile, sunetele sunt
intermediari către această stare. Dar Brâncuşi a căutat în
formele sale, dincolo de materie, prototipurile biblico-
platonice ale vieţuitoarelor lumii reale, a creat< Animale
nocturne, Peşti, Foci, Păsări, Oameni, Ţestoase amfibii şi
Ţestoase zburătoare. 

Spre Bâtrâneţe se simţea aproape de Dumnezeu. Şi chiar
mai mult decât atât. Sacralitaea artei sale nu aparţine unei
anumite religii ci este, aşa cum afirmă Mircea Eliade, o
dimensiune a conştiinţei umane. Sculpturile lui Brâncuşi
sunt hierofanii.  

Nu cred că Brâncuşi era neliniştit de realul intangibil,
întrucât el sculpta după ce se însenina şi forma se clarifica
în mintea sa. Împăcat cu sine şi cu lumea, voia să aducă prin
arta sa „bucurie pură”.

Brâncuşi a fost un artist inspirat şi a lucrat când harul
divin s-a pogorât asupra lui. Nu are el o sculptură intitulată
chiar Rugăciunea? Formele lui Brâncuşi sunt rugăciunile
unui sfânt!

Petre Ţuţea despre artă şi despre Brâncuşi

Lucian GRUIA
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În cele ce urmează ne-am propus să
continuăm periplul nostru printre poeţii
şi scriitorii aparţinând generosului spaţiu
al localităţii Apa, prezentându-l pe poetul
Constantin Prunoiu. Într-adevăr, a văzut
lumina zilei în comuna Oraşu Nou, la 4
mai 1956 dar în prezent este fiul adoptiv
al localităţii Apa, prin căsătoria cu Ana,
soţia lui fiind originară din această
localitate.

Copilăria, inclusiv şcoala gimnazială,
şi-a petrecut-o la Oraşu Nou, un habitat
înconjurat de dealuri, păduri şi câmpii
roditoare. În anul 1973 a absolvit
cursurile Şcolii Profesionale din cadrul
Grupului Şcolar Minier din Baia Mare, în
acelaşi an absolvind şi cursurile Şcolii
Populare de Arte, secţia Actorie, din
acelaşi oraş.

Ambiţia şi perseverenţa l-au însoţit mereu, astfel că în 14
martie 1981 îşi face debutul publicistic în ziarul „Cronica
sătmăreană” cu poezia Cuvîntul, ceea ce însemna că avea ceva
de spus şi în poezie. Frământările vieţii însă nu l-au ocolit,
având însă mereu voinţa de a învinge, în anul 1983 participă la
concursul-festival interjudeţean „Afirmarea” din Satu Mare, la
care obţine un important premiu din partea revistei literare
clujene „Steaua”.

Fiind un ambiţios, în sensul cel mai bun al cuvântului, scrie
şi publică versuri în prestigioasele reviste literare „Tribuna” din
Cluj-Napoca, „Familia” din Oradea, continuând cu activitatea
de la Cenaclul literar sătmărean „Afirmarea” ori cel din
Maramureş sau Oradea. Perseverenţa a făcut ca în anul 2006 să
adune între coperţile unui volum creţiile sale. Apărut la editura
sătmăreană „Solstiţiu”, „În Stânca Logosului” a fost lansat în
cadrul unei şedinţe a Cenaclului literar „Afirmarea”, al cărui
preşedinte este valorosul poet şi gazetar Ion Bala.

Nu după multă vreme a editat un nou volum de poezii,
„Între cer şi iris”, apărut de astădată la editura clujeană
„Risoprint” în 2008, apariţie salutată de presa sătmăreană. În
poezia Viaţa-i prea scurtă din acest volum poetul evocă
adevărate crâmpeie de viaţă. Compară viaţa cu un tren care
pleacă din gară şi se apropie de staţia finală< „Viaţa-i un tren /
ce se depărtează de gară / către moara diavolului”. Poezia lui C.
Prunoiu are expresivitate simbolică, dând posibilitatea
cititorului la o interpretare proprie.

Om cu veleităţi poetice, însetat de dorinţa de a cunoaşte,
caută să afle cât mai mult despre viaţa care este atât de finită
pentru om. În poezia Mai mult decât o spovedanie, poetul zice<
„Am încercat o evadare / din absenţa cuvântului / un fel de
autopsie / voi da o raită la ceruri / să văd dacă mai sunt / în baza
de date a îngerilor / ştergându-le de pe aripi praful
aşteptărilor...” Ca orice om, poetul C. Prunoiu suferă fizic, îl

stăpâneşte o anumită teamă, cum arată în
poezia Amânarea morţii< „Mi-e frică de o
tăietură a timpului / în calendarul vieţii”,
iar în poezia În faţa unei coli albe revine
şi spune< „Nu de moarte ci de greutatea
pământului / mi-e frică”. Poetul este
stăpânit de sentimentul unei emoţii
permanente scoţând la iveală, prin
termeni proprii vieţii lui încărcate de o
rară complexitate, preocupat de a îndrepta
cărările vieţii, dar cu toate acestea trăieşte
viaţa aşa cum trebuie trăită, neocolind
sentimentele umane, aşa cum le
evidenţiază în poezia Linişte erotică, în
care înfăţişează ludic eroticul< „Ca un lup
înfometat / te dezbrac din priviri / într-o
linişte de parcă / aş fi ieşit la furat /
descărcându-mi carabina / cu repetiţie...”
sau „iubito am nevoie de tine /
explicându-mi răul din lume”. A spus-o el
în felul acesta, ca nimeni altul,
asigurându-şi refugiul în spaţiul poetic,

crescând în „irişii” cititorului.
Creaţia poetică a lui C. Prunoiu creşte în imagini, creşte în

figurativ, creşte în simbolic, aşa cum se poate vedea foarte bine. 
Cel mai recent volum al lui C.Prunoiu se intitulează „La o
adresa mântuitoare”, fiind apărut în anul 2008 la editura
sătmăreană „Eco-print”. În poezia După bătălie face un reuşit
portret: „O privesc ca pe o mască / separat de sălbatica senzaţie
/ toată fiinţa / toată femeia / e-n gura încă deschisă / ce tremură
peste dinţi / născând un oat prelung / ce străbate corpul întins
/ ca fiorul arborilor / sub marea căldură”. Pătrunzător şi analitic
este poetul în această imagine. Aş dori să închei această
prezentare cu poezia lui C. Prunoiu, Preţul clipei, în care poetul
se adresează divinităţii prin cuvintele< „Doamne Dumnezeule
/ fă-mă nebun fericindu-mă / neştiind greutatea clipelor...” ceea
ce îşi doreşte şi poetul C. Prunoiu, să aibă parte de clipe liniştite,
pentru a putea îmbrăca imaginaţia sa într-o haină a infinităţii
lumescului.

Pe drept cuvânt, antologia recent apărută la editura clujeană
„Dacia XXI” îl aşeză şi pe Constantin Prunoiu în Hexagonul
Apei. Redăm în finalul acestei prezentăm o poezie din volumul
„Între cer şi iris”.

Preţul clipei

Doamne Dumnezeule,
fă-mă nebun fericindu-mă
neştiind greutatea clipelor
ca un boxer între corzi
ce aşteaptă numărătoarea
plutind peste Adevărul
care doare şi se pierde
în irelevantul tain conjugat
de liniştea cimitirului...

Constantin Prunoiu

Prof. Nicolae POP
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... Micu Mircea s-a născut la 31 ianuarie 1937 în comuna
Vârşand, judeţul Arad, pe graniţa cu Ungaria. Tatăl a fost
ofiţer de Jandarmi, mort în timpul războiului, mama casnică.
A copilărit şi şi-a făcut şcoala primară în satul vecin,
Grăniceri, la un unchi al său după mamă. Având în familie
doi intelectuali, crescuţi în spiritul Şcolii Ardelene,
beneficiază de lecturi literare so-lide. În 1950, se mută la
Arad, urmează un an cursu-rile Liceului „Moise Nicoară“,
după care se înscrie la Şcoala Pedagogică de Învăţători. După
absolvire, frecventează cursurile Facultăţii de Filologie,
vreme de trei ani. Se angajează în învăţământ, la Şiria (satul
lui Slavici), predând ca profesor su-plinitor. Îşi dă
definitivatul în Surdo-pedagogie.
Ocupă, rând pe rând, postul de redactor
la Staţia locală de radio, redactor la
ziarul local din Arad.

În 1965, vine în Bucureşti şi este
angajat la Uniunea Scriitorilor, unde a
ocupat diverse funcţii administrative,
până în 1989. A lucrat şi la Asociaţia
Scriitorilor din Bucureşti, editând o
serie de almanahuri literare. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din anul
1970. După 1989, conduce revista
săptămânală „Viaţa Capitalei“, apoi este
inspector-şef la Direcţia de cultură a
Capitalei şi, din 1992, director al
cotidianului „Cronica Română“.
Debutează în 1968 cu volumul „Nopţile
risipitorului“, după care publică alte
cărţi de poezie – „Teama de oglinzi“
(1970), „Vânătoare de seară“ (1971),
„Murind pentru prima oară“ (1972),
„Poeme pentru mama“ (1973), „Cu inima în palmă“ (1974).
Este şi autor al mai multor volume de parodii< „Dracul
verde“, „Parodii de la A la Z“, „Cetiţi-le ziua“, fiind considerat
printre cei mai buni parodişti, alături de Topârceanu şi
Marin Sorescu.

A scris şi numeroase cărţi de proză, iar cu romanul
„Patima“, apărut în 1972, se afirmă ca un pozator redutabil
în buna tradiţie a Şcolii ardelene, fiind comparat cu Slavici,
Agârbiceanu, Titus Popovici. Criticul Nicolae Manolescu îi
consacră o cronică laudativă, romanul fiind apreciat drept
cea mai bună carte de proză a anului. Volumul doi al
romanului apare în 1975, împreună cu primul său titlu
„Semnul şarpelui“. Alte cărţi de proză< „Secretul doamnei de
zăpadă“ (1976), „Singur în Mongolia“ (1989), precum şi
seria de „Întâmplări cu scriitori“, trei volume, un fel de
istorie literară, amuzantă, ai căror eroi sunt scriitori din
epocă. Eseuri şi portrete, profiluri, sunt prezente în volumul

„Miere şi fum“ (1989). După romanul „Patima“, regizorul
Mircea Veroiu a ecranizat un film „Semnul şarpelui“. În
1978, debutează în dramaturgie cu piesa „Avram Iancu“,
pusă în scenă la Teatrul Naţional din Cluj.

După revoluţie, Mircea Micu publică mai rar şi este
prezent în presa scrisă cu numeroase articole şi eseuri pe
care nu le-a reunit într-un volum. Dintre volumele apărute
după anii ‘90, amintim „Viaţa în pijama“ (1999), „Singur în
Mongolia“ (1991) – proză – „Poeme pentru mama“ (2000),
„Ascuns în lacrimă“ (2002), ambele de poezie, şi un original
„Dicţionar sentimental de poezie“, volumul I, apărut în 2002,
care conţine o altă serie de portrete. Este autorul mai multor
scenarii radiofonice, iar pentru cărţile de poezie, proză şi
dramaturgie a fost laureat cu Premii ale Uniunii Scriitorilor.
Este laureat al Premiului de excelenţă al Academiei Române.

A tradus din lirica universală şi a
colaborat constant la aproape toate
revistele literare ale vremii. La revista
„Luceafărul“, spre exemplu, a avut o
rubrică intitulată „Rememorări“, pe
care a susţinut-o până în 1989, vreme
de 20 de ani. Romanul „Patima“ a fost
tradus în limbile poloneză şi rusă. În
anul 2003, apare cartea de rememorări
literare „Întâmplări vesele cu scriitori
trişti“, o radiografie amuzantă, dar şi
plină de veridicitate despre viaţa
scriitorilor din deceniul şapte şi opt.
Despre Mircea Micu s-a scris mult.
Critici ca Mihai Ungheanu, Marian
Popa, Nicolae Manolescu, Cornel
Ungureanu, Laurenţiu Ulici l-au
apreciat drept un scriitor complet, în
sensul că a practicat toate genurile
literare cu succes. Volumele sale,
tipărite înainte de revoluţie, precum şi

cele de după, au cunoscut o largă audienţă în rândul
cititorilor, apărând într-un tiraj de peste un million de
exemplare.

În ultimii ani, Mircea Micu a colaborat şi la posturile de
televiziune, realizând emisiunile „Cafeneaua literară“ şi
„Ateneul artelor“.

Premii literare<

– Poezie< „Poeme pentru mama“ – Asociaţia Scriitorilor
Bucureşti, 1979>
– Proză< Romanul „Patima“ – Asociaţia Scrii-torilor
Bucureşti, 1980>
– Teatru< „Avram Iancu“ – Asociaţia Scriitori-lor Bucureşti,
1978>
– Premiul Naţional al Ministerului Culturii şi Cultelor, 2003.

IN MEMORIAM - Mircea Micu - cel mare la Duh ...

Prof. dr. Adrian BOTEZ

Mircea Micu
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* * *
…Am găsit, pe blogul lui Mircea Micu, un citat din Justin
Capră (inventator şi inginer român genial – dar, ca la români
– aproape necunoscut…!>  ” inventator, măturător, filozof şi
pustnic” – “românul care a inventat rucsacul zburător folosit
acum de americani în călătoriile spaţiale, stă la Baloteşti,
într-o casă austeră ca o chilie. Când l-au „vizitat“, hoţii i-au
făcut pagubă doar pentru că au lăsat uşa deschisă la plecare.
Era iarnă, el era plecat din localitate şi centrala a consumat
gaz cât pensia lui pe o lună” – îl prezintă,  cu amuzament
amar, ziariştii de la Gândul…)< “Calea pe care am ales-o este
emigrarea în pădure, unde nu aud expresii vulgare, unde nu
aud manele şi nu văd imagini de reclamă şi nici
telenovele.Vreau să înlocuiesc radioul cu muzica sa agresivă,
cu muzica ciripitului păsărelelor, cu sunetul apei şi foşnetul
frunzelor.Refuz artificialul, nu mai vreau beţivi şi fumători,
vreau oamenia devăraţi sau fără oameni.Vreau să fiu mic
pentru a mă bucura de adevărul Divin.” Sunt sigur că citatul
acesta îl rezuma, ca atitudine de Duh, în proporţie de peste
90%, pe Mircea Micu. Da, a fost un om prietenos, “pontos”
(…parcă şi cam fumător…)  – dar, mereu, îi luneca, în ochi,
o privire neliniştită…Sunt sigur că, în acele momente, se
gândea cât de bine i-ar fi fost nu în adunări festiviste, ci…pe
malul apei, pescuind…cu muzica “ciripitului păsărelelor” si
cu “foşnetul frunzelor” deasupra capului. Emigrând nu
neapărat “în Mongolia” (atât de fascinat era de figura
mistică, nobilă, AUTENTICĂ, nu cea falsificată de istorie,
a lui Ginghis-han…), ci…”în pădure” .

… Am citit din Mircea Micu, pe apucatelea…l-am privit
şi ascultat, la TV şi l-am ascultat la radio. “Faţă către faţă” şi
strângându-i mâna mică şi nervoasă – …asta s-a produs abia
acum un an, cu ocazia unui Festival Naţional de Poezie -
organizat, cu toată osârdia, la Râmnicu Sărat,  de amicul şi
editorul meu, Constantin Marafet. Avea Mircea Micu o
privire scânteind, parcă s-ar fi pregătit, într-una, să spună o
anecdotă bună…savuroasă…dar o amâna! -  şi, pentru că
era nevoit s-o amâne, se încruntase puţin…Avea mişcări
zvâcnite şi paşi melancolici, străbătând spaţiul într-un dans

puţin şui. 
… Am stat lângă el, la masa prezidiului…dar festivitatea,

cu convenienţele ei, îl încorseta…de aceea, a ţinut un discurs
lung (ca timp fizic), dar atât de scurt, prin scăpărările de
Duh, care săltau prin sală, precum spiriduşii…  - un discurs
prin care voia, pesemne,  să se exorcizeze de orice păcat al
constrângerii de Duh…

Marele său Duh se zbătea, încă de atunci, încă de multe
vieţi (pentru că poa lui de viaţă liberă era cât pentru un
nou popor!) - în cuşca astei lumi!

… Când s-a stat la masa de protocol – el a fost aşezat la
o masă din faţa mea. Mă privea stăruitor…apoi una dintre
premiante i-a înmânat un manuscris, şi Mircea Micu, să nu
pară că nu e amabil, s-a înclinat, precum un truver al
timpilor cei vechi şi fascinanţi…Dar gândurile îi erau, deja,
tare departe. După o vreme, iar m-a privit, cu sfredel în ochii
puţin dilataţi, din pricina feţei osoase…apoi, s-a sculat brusc
de la masă, dând “plecarea”! M-a salutat cu o mică reverenţă,
spunând: “Să trimiţi materiale la Literatorul. Îmi place
curajul cu care scrii. Să ne re-întâlnim cu bine!”

… Da, Mircea Micu< sigur că ne vom întâlni, într-o lume
“cu mult bine” în ea, spre deosebire de asta, UNDE DUHUL
TĂU, MULT PREA MARE PENTRU DIMENSIUNILE EI
MESCHINE, N-A MAI ÎNCĂPUT… - şi, nervos şi rezolut
(că n-aveai timp de pierdut!), ţi-ai dat, fără preaviz, demisia!

… Dumnezeu să-ţi facă ochii  - stele! Când voi privi, în
vara asta (poate şi-n alte veri, dacă mă mai amână oleacă, şi
pe mine, Domnul…!), spre cer – voiesc să-ţi revăd ochii
aceia cenuşii şi, totuşi, atât de luminoşi, privindu-mă cu
stăruinţă.. – şi, în sfârşit, să aud, de dincolo, ceea ce n-ai
putut să-mi spui, la acea masă, de la Râmnic, atunci…
Odihnă bună să-ţi dea Dumnezeu, pe malul celor patru
fluvii din Paradis… - cu “foşnetul frunzelor” deasupra
capului… -  şi asta, până ne vom re-întâlni, mai…
“explicativ”! 

La bună re-vedere, Maestre! Să m-aştepţi calm, căci voi
veni, negreşit şi foarte curând! Iar eu, când zic o vorbă, apoi
vorbă de bucovinean/”neamţ” este!
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Proiect ... legislativ

Definesc noţiunea de „susgrup”> tot
ce ...mişcă prin partide şi în jurul lor.
Restul lumii facem parte din „josgrup”.
Cele două categorii sunt separate de lege.
Aş propune următorul ... proiect
legislativ< legea N.A.N.I. Adică, cei din
„susgrup” să fie ...deasupra legii, iar cei
din „josgrup”, conform Constituţiei să nu
fie  „deasupra legii”, deci să fie ... . Pentru
a reglementa această „separare” a
...grupurilor, trebuie legiferat acest act
normativ. Legea N.A.N.I. va fi ...curat
constituţională! Curat caraghioz! Curat
mişel! Curat-murdar! Curat ca un câine!
Curat condei! Curat să le lăsăm, coane
Fănică. Curat moflujii! Curat să-l
lucrăm! Curat plastograf! ... .” Iartă-mă
Nea Iancule, da bine ...le zici! Curat ...Caragiale! Curat curat!

16 aprilie 2010 Satu Mare

De ce ...? De ...aia!

Oamenii sunt foarte diferiţi şi este bine că este aşa. Doi
oameni pot gândi diferit, total diferit, dar asta nu înseamnă
că nu sunt ...oameni. Dar, dacă un ...om  îşi pierde ...omenia,
atunci el nu mai este „om”. Nu este nici animal, pentru că
animalele de multe ori  sunt mai ...umane decât oamenii.
Devine un ...indivit cu „trăsături umanoide”.                                                                       

Este perioada manipulărilor. Noi suntem ...mici şi „pioni”.
Se primeşte comanda ... . „Specialiştii” cu „trăsături
umanoide”  încep ...să lucreze. Strigăte, urlete, ameninţări şi
...venin. Venin de cea mai ...bună calitate, produs de  indivizi
cu „trăsături umanoide”. „Veninosul” a fost ...şef la stat şi nu
este deloc ...sărac. Probabil ...celebrele mătuşi ... . Se dă pe sine
exemplu că are „sânge în ...” şi sângele lui este ...curat. Celor
care sunt  imuni la ...venin, le ...transmite că ar trebui să-şi
facă perfuzii cu „demnitate”. Le ... transmite, pentru că nu prea
are curajul să le „spună în faţă”. Este explicabil, originea
...sănătoasă.  Se dă ...model pentru întreaga sa activitate în
slujba ... . Se dă exemplu ca ...om vertical. „Imunilor” le
transmite că au crescut în ...umbra marelui turn al ... . Chiar
crede ce spune! Chiar crede că este un ...model de om! Pentru
cine?                                                                                                De
ce jigneşte? Cine şi ce îi dă dreptul? De ce ...? „Veninosul” a
fost ...şef la stat! El a crescut în ...umbra marelui ...urssss... .
De ...aia!

14 iunie 2010 Satu Mare

Mesaj

Jerzy Buzek a fost prim-ministru al Poloniei între 1997 şi
2001 din partea formaţiunii anticomuniste Akcja Wyborcza

Solidarność, continuatoarea politică a
Solidarităţii. În 2009 a fost ales în funcţia
de preşedinte al Parlamentului European,
fiind primul european din fostele ţări
comuniste care  deţine preşedinţia
Parlamentului European.
Preşedintele Parlamentului European,
polonezul Jerzy Buzek, a discutat
miercuri, 9 iunie 2010, la Bucureşti, cu
preşedinţii Camerei Deputaţilor şi
Senatului, cu premierul Emil Boc şi
preşedintele Traian Băsescu şi a ţinut un
discurs în faţa Camerelor reunite ale
Parlamentului. În Parlamentul României,
printre altele a spus< “Trebuie să vă slujiţi
ţara şi să uitaţi de beneficiile de partid.”.
„... parlamentară”, cei care nu erau
ocupaţi cu ...afaceri şi erau în Parlament,
au stat cu gura „căscată”. Nu au înţeles
...nimic! Ce înseamnă pentru ei „ţara”?
Ce înseamnă pentru ei să-şi slujească

„ţara”? Nimic! Ce înseamnă pentru ei „beneficiile de partid”?
„Totu”! Nu aş fi scris despre ce le-a transmis parlamentarilor
români domnul preşedinte Jerzy Buzek, dacă nu m-ar fi
...scârbit ce am auzit şi văzut în 15 iunie în Parlamentul
României.

16 iunie 2010 Satu Mare

Jigodiile

Am văzut indivizi care au fost „aleşi” şi „au în mâini”
destinele ţării, care în loc să se gândească la Ţară, fac „băşcălie”
din şi de orice. Sunt specialişti în ...şmecherie  şi ...manelo-
miştouri! Ei au ...monopolul adevărului şi al soluţiilor. Restul
sunt ...mici, mulţi şi proşti, căzuţi sau loviţi în cap, inculţi,
negri ca smoala nu albi ca ...ei, ... . Cei mulţi n-au cultură
...politică, nu înţeleg nimic şi sunt proşti, deoarece nu i-au
„ales” suficient de ...sus, cu toată ...manipularea şi mita
folosită. Pe aceşti „indivizi aleşi”, ateul cu faţă umană, adevăr
prin gura lui păcătoasă a spus, numindu-i ...jigodii! Ce
înseamnă la figurativ jigodie. Înseamnă om de nimic, lichea,
secătură. La câinii tineri, boala infecţioasă virală numită
jigodie se manifestă prin tulburări generale, atrofia muşchilor
etc.  Anumiţi „indivizi” numiţi jigodii, suferă de o boală
infecţioasă virală care se manifestă prin tulburări generale,
hipertrofia ...muşchilor, mai ales a celor bucali, ... etc, care în
final, de cele mai multe ori duce la „turbarea ...jigodiei”. Am
...scris aşa, pentru ca să ...priceapă ceva şi ... jigodiile!

19 iunie 2010 Satu Mare

Ce vină am?

M-am născut într-o vreme a dictaturii proletariatului.
Pentru unii era o ...mândrie să umbli în „curul gol”, să te
„afişezi” cu ...incultura ta. Asta însemna că ai „origine
sănătoasă”. Acei tovarăşi cu „origine sănătoasă” au fost ...şcoliţi
în anumite „locuri”, dezvoltându-li-se ...auzul, văzul, gura şi

Prof. dr. Ovidiu T. POP
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muşchii. Cei cu „origine sănătoasă”, reprezentanţi ai acelui
regim, aveau şi „sarcina”  umilirii celor ce nu aveau  „origine
sănătoasă”. Cei mai umiliţi au fost intelectualii. Unii dintre
intelectuali şi-au „vândut” sufletul pentru ...câţiva arginţi.
Celor care nu aveau „origine sănătoasă”, li se spunea că sunt
...generaţie de sacrificiu, din cauza moştenirii ..., şi că nu peste
mult timp, ei şi copiii lor vor ...avea ...şi vor fi ..., blablabla...
Dar acuma trebuie să facă „totu” pentru ...construcţia noii
societăţi, sub stindardul partidului proletariatului, în frunte
cu ... Cei cu „origine sănătoasă”, au „conceput” o mulţime de
demni urmaşi ai lor, aceştia având ...origini sănătoase, educaţi
şi crescuţi în spiritul ...

Familiile lor au devenit ... famiglii. S-a trecut la o nouă
„democraţie”, dictatura socialistă, apoi dictatura comunistă.
Tovarăşii ne cereau să facem şi să dăm „totu” pentru ei şi
partidul lor. Noi sufeream de foame, n-aveam lumină, apă şi
căldură, nu aveam acces la cultură şi informaţie, nu aveam
dreptul la opinie, nu aveam dreptul să ne mişcăm, ... . Cei cu
„origini sănătoase”, aveau „totu” ce nu aveam noi. Ne spuneau
că suntem ...generaţie de sacrificiu, din cauza moştenirii ..., şi
că nu peste mult timp, noi şi copiii noştri vor ...avea ...şi vor fi
..., blablabla...

Dar, mai marii lumii, aceiaşi care ne-au vândut ...mai
demult ca pe nişte animale, au hotărât că este momentul
pentru ...puţină libertate. Preţul a fost de ...câteva mii de
oameni omorâţi, într-o „regie” urmărită în direct la ...televizor.
Marea masă a tovarăşilor cu „origini sănătoase”, au devenit
peste noapte ...domni. Dar şi mari ...disidenţi ai dictaturii
anterioare. S-au plâns ani în şir de câte au suferit ei şi familiile
lor. Partidu unic s-a divizat într-o mulţime de partiduleţe,
foarte colorate şi foarte ...mirositoare, şi foarte democratice.
Aşa am ajuns în prezent, sub o ... dictatură politică. Cei care
ne cer şi acum să facem „totu” sunt o parte dintre aceiaşi cu
„origini sănătoase”, împreună cu ...mulţimea urmaşilor lor.
Dar la un alt ...nivel. Selecţia ...nenaturală a „creat” nişte
indivizi, astfel încât înaintaşii lor sunt nişte nevinovaţi
...îngeraşi faţă de cei ce au ...evoluat la actuala „clasă
conducătoare”. Iarăşi trebuie sa facem „totu” pentru ei şi
partidele lor. Iarăşi suntem generaţie de sacrificiu. Dar, ni se
„spune” că dacă facem „totu” acum, atunci ...

Poate, dacă printr-o ...minune, vor „dispărea”
...tovarăşiidomni şi domniitovarăşi cu ... „origini sănătoase”,
atunci şi în această fascinantă şi eternă ţară ... . Atunci, poate
că urmaşii urmaşilor urmaşilor urmaşilor ... noştri ... Stau, mă
gândesc şi mă întreb? De ce fac parte dintr-o generaţie ...tot
timpul de sacrificiu? Ce vină am eu? De ce? De ce? De ce? ...

28 mai 2010 Satu Mare

Momentul

Amintesc bancul despre cum au ...dispărut dinozaurii.
- Vrei, întreabă el.
- Nu, răspunde ea. Au trecut o sută de ani.
- Vrei, întreabă el.
- Nu, răspunde ea.
Şi uite aşa, au dispărut dinozaurii! Cam aşa este şi la ...noi!

De exemplu, toată lumea se „pricepe” la învăţământ şi ştie că

mai e un pic şi ... Se face un proiect de lege a învăţământului.
Dar acum nu este momentul pentru asta deoarece este
campanie electorală pentru alegeri prezidenţiale. După alegeri,
se face un nou proiect. Nici acum nu este momentul pentru
că este o mare sărbătoare ... ( la noi, aproape zilnic sărbătorim
ceva ). După câteva sărbători, se mai face un proiect. Nici
acum nu este momentul pentru că sunt alegeri parlamentare.
Urmează apoi cele locale şi cele eoroparlamentare. Şi iar nu
este un moment bun. Şi iar ne „întoarcem” de unde am
...plecat. Dar, între timp, învăţământul a continuat să se
degradeze!

Se pune întrebarea< când este ...momentul? Pentru cei care
ar trebui să facă legi, nu este ...niciodată! Şi uite aşa, nu se „fac”
legi, pentru că nu este ...momentul!

Te rog, spune Nea Iancule< “Din două una, daţi-mi voie<
ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica;
ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe
ici pe colo, şi anume în punctele... esenţiale... Din această
dilemă nu puteţi ieşi... Am zis!” Suntem în anul 2010!   

24 aprilie 2010 Satu Mare   

Supravieţuitorul ...politic

Iomică este omul contemporan de tip nou, o „corcitură”
între  Ardelean Ionică şi Bucur  Mitică. Iomică este ...o
personalitate marcată, iemanată şi borâtă din această ...ieternă
şi fascinantă ţară. Iomică s-a hotărât ...să intre în istorie şi în
cărţi. S-a înscris în cel mai vechi partid, partidulunu. A ...şi a
...şi a ... . A devenit „membru de nădejde” al partiduluiunu.
A „fraierit” câţiva oameni care au crezut că vrea să facă ceva
bun! După un timp, când şi-au dat seama cine este Iomică, l-
au ...părăsit!                                                                                        

Iomică s-a înconjurat de  o „haită de hiene”. Hienele trăiesc
în grupuri, au o ierarhie bine determinată, iar supunerea se
arată prin linsul unei parţi bine determinate a corpului,
activitate ce face plăcere atât celui ce linge, dar mai ales ...celui
lins. A ajuns să nu se mai ...spele, deoarece era lins tot timpul.
Au trecut câţiva ani. A ajuns partiduldoi la „ciolanul pe fasole”.
A continuat să facă ce ştia mai bine:lins, purecat, scărpinat,
periat, ... A fost „păstrat” pe funcţie pe ... criterii de
performanţă! Au mai trecut câţiva ani. Partidultrei a ajuns la
„caşcaval”. Au hotărât să-l schimbe pe Iomică din funcţie, ca
să-şi pună „omul lor”. Au început ...lamentările lui Iomică.
Apoi s-a „îmbolnăvit”, apoi a scos în evidenţă „lucrurile
măreţe” făcute. Şi-a acuzat „duşmanii” pentru schimbarea lui,
a plâns cu lacrimi ...adevărate, ...                                              

Cineva cu ...piele pe obraz, pus undeva politic, când se
schimbă ...schimbarea, îşi dă cu demnitate demisia. Aşa se
întâmplă în ...civilizaţie!       

29 martie 2010 Satu Mare              

Vanbull[

Orice „asemănare” cu realitatea contemporană nu este
...întâmplătoare! Dacă un om care are piele pe obraz, crede că
nu poate face ceva, îşi cere iertare şi pleacă. Un om cu urme
de piele pe obraz, în aceeaşi situaţie, pleacă. Un individ care
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strică, nu face nimic, ..., nu-şi cere iertare şi nu pleacă! Şi uite
aşa, ne-am procopsit cu „superspecialiştii în administraţie”.
Un asemenea individ, să-i zicem ...Bullă, are tot felul de
„iniţiative”< pune paznici „lupi” la ...stână, pune „orbi” să vadă
ce nu trebuie ...văzut, pune „muţi” să spună ce nu este bine
...făcut, pune „hoţi” să vorbească despre ...cinste, ... . Este
„vedetă” locală, uneori naţională. Apare în mass media,
vorbind foarte mult. A făcut „foarte  multe”, bineînţeles din
...gură. Apare la manifestări culturale, unde, la început îşi
transmite „salutul lui şi al blablabla...”. Apoi tace şi priveşte cu
nişte ochi mari de ...bou, iar din când în când, îşi mai inchide
şi ...gura(când îşi înghite ...)! S-a „înconjurat de o „gaşcă” de
„scărpinători, lingăi, lătrători, puturoşi, ..., care ...

A umblat în ...lume pe banii comunităţii, unde a văzut ce
nu trebuie ...făcut aici. Adică aici să nu arate ca acolo, pentru
că în caz contrar, el nu-şi mai are „locul” ...aici! Are răspuns
la toate. Când vorbeşte  nu gândeşe, doar vorbeşte, şi vorbeşte,
şi vorbeşte ...                                                              

Pe lângă că se consideră „ales” în ale politicii şi ...altele,
acest individ şi-a făcut şi ...arbore genealogic! A ajuns la
„concluzia” că are sânge ...roşu, vechi de ...roşu. Cum este la
„modă” acum, a fost ...înnobilat, dându-i-se titlul nobil de
Van, devenind Vanbullă. Este alintat de diferite „găşti” care
vor să-i intre în „graţii” prin ...Vanbully!

Pentru „munca” deşfăşurată în folosul lui şi al „tovarăşilor”
lui, va primi şi „titlu nobiliar”, adică va fi „făcut” baron, sau
marchiz, sau duce, sau conte, sau grof, sau prinţ, ... . Va mai
primi şi un „nume” de ceva ...preţios (de exemplu Smarald),
un „nume” de animal (de exemplu Samurache), un „nume”
...dulceag (de exemplu Rahat), un „nume” de fenomen natural
(de exemplu Burniţă), ... . Si astfel, Bullă va deveni Baron
Smarald Samurache Rahat Burniţă ... de Vanbullă. Asta-i
...situaţia!

Şi uite aşa, avem o „clasă politico-aristrocrată”, cea mai
numeroasă, fericită, prosperă ... şi prolifică din ...Univers!

15 martie 2010 Satu Mare

Un profesor de ... şcoală veche

Discut cu o profesoară care are ...mulţi ani în învăţământul
românesc, dar este ...tânără la suflet, iar experienţa de-o viaţă
a făcut-o ...filosof. Un ...filosof care „trăieşte” o dramă, adică
nu poate să înţeleagă cum „merge lumea”. Îmi povesteşte că a
fost educată şi crescută în spiritul unor ...idealuri< să fie un om
modest, harnic, dornic de a cunoaşte şi de a se perfecţiona, să
participe activ şi anonim la viaţa societăţii, să respecte cultura
şi oamenii de cultură, ... . 

Pentru aceasta, trebuie să fie profesor bun care să-i înveţe
pe elevi câte ceva din disciplina predată de ea, dar să-i înveţe
şi să fie ...oameni. Pentru unii, ea a fost ...un model de om. A
fost un profesor respectat. 

A fost! Acum e „timpul”  altor tipuri de ...modele de ... . E
timpul altor ...idealuri. Oamenii valoroşi nu mai reprezintă
...valori pentru societate. Incultura „caracterizează” ...cultura
momentului. Colega mea, profesoara cu care am discutat, este
un ... un profesor de şcoală veche.

3 iunie 2010 Satu Mare

Un profesor de ...şcoală nouă

Mitică a terminat liceul ...foarte odihnit. Folosind „tehnici
contemporane” şi la ...modă< aruncarea cu privirea şi urechea,
jocul mâinii, fiţuica ...invizibilă, pila ...democrată, ... , şi-a
luat bacul ...fluierând. A terminat o facultate ...pe bani şi fără
alt ...efort. Deci, şi-a cumpărat ...diploma şi a devenit
...profesor. 

Ca  profesor, Mitică trebuie să-i înveţe pe elevii lui. Dar
cum să-i înveţe ceva ce el nu ...ştie? Cum să devină un model
pentru elevi, când el are ca model pe ...băieţii deştepţi şi
şmecheri? Ce om al şcolii este, dacă are probleme cu ...scrisul
şi...cititul?

~n această „eternă şi fascinantă ţară”, Mitică este un ... un
profesor de şcoală nouă.

3 iunie 2010 Satu Mare

Biblioteca Petru Bran

Primul profesor de limba română care a predat la
Gimnaziul Romano-Catolic din Satu Mare a fost protopopul
greco-catolic Petru Bran. S-a zbătut mult, alături de alţii,
pentru a obţine acest drept. 

A fost şi primul care a început să adune cărţi pentru
biblioteca şcolii. A fost un om deosebit şi, pentru tot ce a făcut
şi pentru tot ce a pătimit, merită să fie considerat
PERSONALITATE a învăţământului local şi a Colegiului
Naţional „Mihai Eminescu”. 

Am fost impresionat să ţin în mână tabelul nominal cu
profesorii liceului, document din anul 1859, unde este
consemnat şi profesorul de limba română Petru Bran. 

În monografia liceului editată în anul 2009, la pagina 145,
profesorul documentarist Sanda Raţiu scrie< “Petru Bran a
fost un mare bibliofil (câteva din cărţile valoroase din
biblioteca personală se păstrează şi azi la Academia Română)
încercând să răspândească dragostea pentru carte şi, prin
eforturile pe care le-a făcut, să înfiinţeze biblioteca şcolii în
care preda.” şi citează din studiul publicat de Vasile Scurtu în
1939, profesor al Liceului „Mihai Eminescu”< “Sub aripile
părinteşti” a lui Bran, elevii au adunat suma de 15 florini, din
care şi–au comandat cărţi româneşti din Sibiu. 

La cele cumpărate s-au adogat cărţile donate de Bran, unii
elevi şi alţi mecenaţi din judeţ. Astfel s’a pus bazele unei
biblioteci româneşti şi s-a abonat ziarul „Concordia” ”. 

Doamna Sanda Raţiu a făcut propunerea ca biblioteca
colegiului să poarte numele celui care a fost Petru Bran. 

Şi astfel, cu sprijinul pecuniar al domnului economist
Dan Mircea Pop şi cu acordul unanim al membrilor
Consiliului profesoral al Colegiului Naţional „Mihai
Eminescu”, în ziua de  marţi, 6 octombrie 2009, deasupra uşii
bibliotecii, s-a pus pentru eternitate o plăcuţă simplă, care
spune mult pentru cei ce ştiu sau cei ce vor să ştie< Biblioteca
Petru Bran. 

În acea zi, câţiva oameni au fost fericiţi pentru că un om
deosebit nu a fost uitat şi pentru că de acum încolo nu va fi
uitat.

octombrie 2009 Satu Mare
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Literatura argentiniană scrisă de femei a fost v[zută ca
urmându-şi cursul în interiorul unor făgaşe care, din raţiuni
didactice, mai mult decât dintr-o legitimitate absolută a
criteriilor teoretice, au vizat centrarea tematică pe situaţia
femeii în contextul decăderii burgheziei, orientarea spre o
literatură de tip fantastic, cu elemente mitico-religioase, o
abordare a femininului prin prisma diferenţelor biologice,
cu accente psihanalitice, preocuparea faţă de corporalitate
sau cea legată de impactul terorismului de stat asupra
corpului. Acest mod de cartografiere a literaturii plasează
opera Anei Maria Shua în zona artistică ce explorează
interesul faţă de corporalitate, alături de Jorgelina Loubet şi
Silvia Plager (Lojo 2000> 19-49). În alte cazuri, numele Anei
María Shua figurează printre cel al reprezentantelor genului
science fiction, alături de Angélica Gorodischer (Kohut şi
Pagni 1996< 27) sau, atunci când se adoptă un criteriu
biografic, între scriitoarele argentiniene de origine ebraică.

Soy paciente (Sunt pacient) a câştigat, în 1980, premiul
Concursului Internaţional de Proză Losada. E primul roman
al Anei María Shua, urmat de Los amores de Laurita (1984)
şi La muerte como efecto secundario (1997). Din punct de
vedere generic, opera Anei Mariei Shua cuprinde cărţi de
poveşti (Viajando se conoce gente)(1988) (Los días de pesca)
(1981), povestiri foarte scurte (La sueñera)(1984), (Casa de
geishas) (1992), povestiri pentru copii (La fábrica del terror)
(1991), sau colecţii recunoscute în primul rând prin
densitatea umoristică (El marido argentino promedio)
(1991), Risas y emociones de la cocina judía (1993).
Preferinţa pentru roman se datorează, după spusele autoarei,
unei mai mari posibilităţi de a-şi publica cărţile< “Dacă
voiam să public, nu îmi rămânea altceva decât să scriu un
roman şi m-am pus la treabă. Am reuşit cu greu să scriu
prima mea nuvelă< Soy paciente” 1. Shua mărturiseşte, în
schimb, că genul ei preferat, “habitatul ei natural”, este genul
scurt, ceea ce explică faptul că numele ei este adesea asociat
cu proza scurtă. Volumul de povestiri scurte Bótanica del
caos abordează cu umor aspecte legate de teoria literară sau
de diferenţa dintre ficţiune şi realitate (în El caballito
volador), Soy paciente jonglează cu dublul înţeles al titlului
pentru a descrie o situaţie tragică (abordată în registru
comic): internat într-un spital pentru a fi investigat,
naratorul-personaj protestează, fără a resuşi să îşi facă vocea
auzită şi sfârşeşte prin a fi supus unei operaţii. Condamnat
la o situaţie fără ieşire, personajul nu îşi poate exercita
funcţia de agent, iar condiţia de om pacient, răbdător, ajunge
să se suprapună peste condiţia de pacient internat în spital.
Romanul se articulează, prin urmare, ca un monolog în care
naratorul-personaj prezintă felul în care percepe lumea.

Văzute din afara subiectivităţii personajului, drept acţiuni,
şi nu intenţii, evenimentele nu ies în întâmpinarea intenţiilor
personajului, sau, de cele mai multe ori, contravin intenţiilor
sale.

Dat fiind contextul represiv în care s-a desfăşurat viaţa
socio-politică argentiniană între 1976 şi 1983, istoriile
literare au văzut adesea în practicarea actului literar o
modalitate de denunţ a violenţei din viaţa publică. S-a vorbit
astfel despre literatură drept un locus al rezistenţei şi s-a
pledat pentru interpretarea unor romane în cheie alegorică.
În Soy paciente s-a văzut un astfel de roman aluziv la adresa
regimului politic. Autoarea a negat, însă, că ar fi avut intenţia
de a scrie un roman alegoric. Astfel, într-o conversaţie cu
Irma Verolín, autoarea se distanţeaz[ de acest mod de
interpretare a c[rţii< “ Niciodată, nici măcar pe departe, nu
am dorit să fac din Soy paciente o metaforă a dictaturii. Dacă
în acel moment m-aş fi gândit că ar fi putut fi interpretat
astfel, nu l-aş fi scris, sau l-aş fi ars”. Pe de altă parte, celor
care i-au citit romanul din prisma unei posibile influenţe
kafkiene, autoarea le-a mărturisit că sentimentul care o
cuprindea în vremea când a scris Soy paciente, nu era atât
unul de absurd, cât de frică în faţa morţii. O bună parte din
jocul autoarei cu cititorul constă în faptul că alege ca vocea
naratorului-personaj să fie una masculină. Nu mai este
vorba, prin urmare, de o încercare de a scoate la iveală
fisurile discursului patriarhal prin practicarea umorului
negru sau a ironiei, aşa cum se întâmplă în cazul
compatrioatei sale Luisei Valenzuela, ci prin denunţul
stereotipurilor legate de gen, cum ar fi, de pildă, considerarea
femininului sub semnul pasivităţii, şi a masculinului drept
element, prin excelenţă, activ. Prototipul masculin cu care
se stabileşte acest joc ironic de de-legitimare este James
Bond< “Între timp, într-o localitate din Florida, Bond tocmai
descoperă cum corpul prietenului său Leiter s-a transformat
într-o masă sângerandă înfăşurată la nimereală în bandaje
murdare. Bănuiesc că e opera unui rechin. Bietul Leiter are
un avantaj faţă de mine> el are deja un diagnostic pus, pe
când în cazul meu rămâne de văzut. Când îl vor interna în
spital: cine va merge să îl viziteze ?”. Sau, în altă parte<
“Revin la James Bond şi mă cuprinde invidia< cu degetul rupt
reuşeşte să coboare din tavanul unui depozit plin cu peşti
veninoşi şi rechini aflaţi în bazine mari de apă. E puternic,
curajos şi are o influenţă senzaţională. Dacă ar fi în locul
meu, ar avea doctoriţa de partea lui, fie ea şi soldat inamic.
Mă numesc Bond, James Bond, i-ar spune. Şi doctoriţa i-ar
cădea în braţe4” (38-39). Spre deosebire de James Bond,
personajul-narator din Soy paciente manifestă frică şi nu se
integrează în stereotipurile legate de masculinitate. Romanul
Anei María Shua se ţese, prin urmare, din contraste de acest
tip, între reprezentarea celorlalţi în raport cu o situaţie dată

Soy paciente (1980) de Ana María Shua 
sau umorul ca tendinţă literară

Cecilia POLICSEK
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şi descrierea ei de către cel care o trăieşte. 
Figura Celuilalt, depozitarul reprezentării, e constituită

din corpul medicilor. Desfăşurarea narativă face să se
perinde o serie de personaje care încarnează prototipuri:
femeia cu trăsături masculine (asistenta şefă), cea de o
bunătate trufaşă (călugăriţa), ipohondra (mătuşa), sau,
dintre cele masculine, condescendentul (Ipaguirre). În
caracterizarea personajelor, se insistă pe mecanismele care
instaurează distanţa faţă de Celălalt. C[lugariţa din spital,
spre exemplu, refuză să creadă în faptul că s-ar putea ca
operaţia să nu fie necesară, pentru că, aşa cum vede ea
lucrurile, operaţia trebuie să aibă loc< “Dar pe mine nu
trebuie să mă opereze …. Ea dă din cap cu compasiune, iar
în ochi i se citeşte că nu mă crede. Pentru că sunt om, şi m-
am născut dintr-o femeie, nu voi părăsi această lume fără a
fi operat, par să spună cu hotărâre” (14). Mătuşa, pe de altă
parte, smulge compasiunea celorlalţi din compătimirea faţă
de sine< “Mătuşa mea ştie multe despre boli şi îmi dă sfaturi
bune …. Am încredere în ea pentru că e mai mult decât o
amatoare< e o bolnavă profesionistă “(56). Ipaguirre, o face
prin atitudinea lui condescendentă< “pentru că ceea ce îi
place e tocmai aceasta: să încurajeze, să ajute, să colaboreze,
să pună umărul, şi pentru ca acest lucru să se întâmple e
nevoie ca oamenii să se îmbolnăvească, să sufere accidente
automobilistice sau conjugale. Atunci se simte în largul
său7” (42).

Una dintre strategiile de articulare a jocului de ironii este
lansarea, de către personajul-narator, a afirmaţiilor cu
caracter general, zona, prin excelenţă, a locurilor comune şi
a gândirii stereotipe. Există, prin urmare, un permanent du-
te-vino între o versiune a stereotipurilor (preluate adesea din
lumea cinematografiei) pe de o parte, iar pe de alta, cea a
realităţii care nu se lasă cuprinsă în acest tipar. Astfel, dacă
prototipul “masculinităţii” este James Bond, cel al
“feminităţii” este asistenta.

Efectul comic se produce adesea prin întorsura ironică
pe care personajul-narator o dă practicii de a generaliza.
Acest registru ironic permează discursul despre relaţia de
putere bărbat-femeie sau asistentă-pacient. În mod
surprinzător, de la descrierea asistentei naratorul trece la
autocaracterizarea ironică, menţinând acelaşi tip de disurs
infantil, construit din structuri sintactice simple< “doctoriţa
are halatul descheiat până la jumătate, iar pe dedesubt poartă
o cămaşă decoltată. De câte ori se aplecă spre mine îi văd o
parte din sâni. Aşa sunt eu< chiar şi din cea mai proastă
situaţie îmi place să scot un mic folos, o învăţătură” (37).

Asistenta prinde contur ca şi personaj printr-un umor
plin de compasiune, efect al felul dibace prin care autoarea
manevrează ordinea sintactică. Elementele enumeraţiei
creează un tempo specific, care reconfirmă profilul de
“războinic” al  personajului feminin< “Mă întreabă, pe un ton
de mitralieră, cum sunt, cum mă simt, unde mă doare, de ce
m-au internat, ce citesc, cu ce mă ocup, care e mâncarea mea
preferată. Se plânge de salariul ei, cum că e mic, de munca
ei, cum că e multă. Îşi justifică inspecţia spunându-mi că

pacienţilor le e interzis să ascundă băuturi alcoolice în salon,
că nu se aşteaptă ca eu să fac aşa ceva, pentru că se vede că
sunt o persoană serioasă” (40). Fragmentele de descriere a
asistentei fac aluzie, la rândul lor, la relaţia defectuoasă eu-
Celălalt şi la alienarea care survine drept urmare a
“condamnării” la percepţia subiectivă<  “îmi e frică să nu râdă
de mine, să nu strige, să nu se supere, dar mai ales îmi e frică
că nu va vedea acelaşi lucru pe care îl văd eu” (93). 

Romanul Anei Maria Shua atinge, prin urmare, în ciuda
registrului “neserios” în care e scris, o temă de mare
încărcătură, şi anume posibilitatea de comunicare a unei
experienţe subiective prin intermediul limbajului. În faţa
operaţiei iminente, personajul-narator îşi pierde capacitatea
de a se exprima prin cuvinte. “Limbajului singur, lipsit de
corpul care să se amestece în realitate, să se afunde în marea
vieţii şi să fie afectat de contradicţiile materilităţii ei, îi
lipseşte de multe ori valoarea absolută” (Verolín). 

Tocmai această credibilitate şubredă a limbajului atunci
când vine vorba de a stabili o comunicare interumană
autentică, explică, în opinia Irmei Verolin, referinţele
frecvente la animale în opera lui Shua. Animalele care
“populează” Soy paciente sunt, cu precădere, insectele şi
porumbeii< “Dintotdeauna mi-au displăcut insectele. De
viespi, îmi e frică. Greierii şi lăcustele nu îmi plac nici atât.
Melcii nu sunt insecte, dar îmi provoacă scârbă. Aceşti
gândăcei negri care mi se plimbă pe corp mă înspăimântă”.
Porumbeii, în schimb, sunt o imagine eleocventă a
căminului, a familiarităţii< 

După albastrul strălucitor al cerului, ghicesc că afară
trebuie să fie o dimineaţă frumoasă. Înăuntru nu e nimic
frumos …. Pentru porumbei, e diferit< ei îşi văd de ale lor
[…]. Sunt în cuibul lor şi pot să mănânce orice le trece prin
cap. Eu, în locul lor, m-aş ţine de chefuri. M-aş culca târziu
şi m-aş trezi la amiază, cu capul sub aripă, pentru ca soarele
să nu m[ deranjeze. Dar ei preferă să fie familişti şi mă
trezesc dimineaţa devreme cu zgomotele lor de la micul
dejun1 (31). 

Sau, în altă parte< “îmi pun pijamaua şi mă aşez afară, pe
o bancă de pe coridor, aşteptând să sosească personalul care
dezinfectează. Se pare că în fiecare an distrug cuiburile
porumbeilor, iar ei vin să îl refacă întotdeauna în acelaşi loc.
Înainte îi iubeam şi îi invidiam. Acum îi urăsc şi mi-e milă
de ei1” (95).

Zona de interes a Anei María Shua este, prin urmare, în
bună parte, cea cotidianului, a domesticului, şi a felului în
care viaţa individuală care se desfaşoară aici e afectată de
structurile sociale mai ample. Dacă există referinţe care
vizează politicul, acestea sunt făcute într-un context care
exclude denunţul angajat. Astfel, o referinţă la cenzură se
strecoar[ atunci când personajul-narator se referă la o
scrisoare din care mătusa sa a şters cu bună ştiinţă referinţele
la pate, migdale sau fructe pentru a nu-l face să “sufere” pe
cel aflat în spital, căruia acestea îi erau interzise. 

Umorul se dovedeşte a fi un registru care vizează mult
mai mult decât simpla aluzie la o situaţie represivă, sau a
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cărui finalitate depăşeşte termenii,  mecanicişti şi
problematizabili, din punctul de vedere al teoriei literare, de
denunţ, un mod literar generos la care au recurs, înainte de
Shua sau alţi autori ai anilor optzeci sau nouăzeci, scriitori
canonici precum Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges
sau Adolfo Bioy Casares.  Aşa cum îl foloseşte Shua în Soy
paciente, umorul îşi revelă mustul, care ţine nu doar de
potenţialitatea de a contracara discursul autoritarist, atunci
când se aplică o gril[ sociologizantă de lectură, cât de
orizontul amplu care circumscrie complexitatea relaţiilor
interumane, fragilitatea comunicării şi, mai ales, graniţa
îngustă şi alunecoasă ce separă tragicul de comic.
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1. “Si quería publicar no me quedaba más remedio que
escribir una novela y me puse mano. Con gran esfuerzo
conseguí terminar mi primera nouvelle< Soy paciente”
(traducerea textelor în limba română îmi aparţine). 

2. “Nunca, ni remotamente, quise hacer con Soy paciente
una metáfora de la dictadura. Si en este momento hubiera
pensado que podía entenderse así, no la habría escrito, o la
habría quemado”.

3. “Entretanto, en un pueblo de Flórida, Bond acaba de
descubrir el cuerpo de su amigo Leiter convertido en masa
sanguinolenta mal envuelta en vendas sucias. Tengo la
sospecha de que en este intervino un tiburón. El pobre Leiter
tiene sobre mí una sola ventaja< él ya tiene diagnóstico y yo
todavía en veremos. Cuando lo internen ¿ quién lo irá a
visitar ?”.

4. “Vuelvo a James Bond y me da envidia< con el dedo
meñique roto se las arregla para descolgar por el techo de

un depósito donde hay pescados venenosos y tiburones en
grandes tanques de vidrio. Es fuerte, valiente, y tiene un
arrastre bárbaro. Si estuviera en mi lugar, a la doctora ya la
tendría con él, aunque fuera soldado enemigo. Mi nombre
es Bond, James Bond, diría. Y al doctora toda suya”. 

5. “Pero a mí no me tiene que operar […]. Ella mueve
compasivamente la cabeza y sus ojos dicen que no me cree.
Porque soy hombre y he sido parido por una mujer, no me
iré de este mundo sin ser operado, parecen afirmar con
decisión”.

6. “Mi tía sabe mucho de enfermedades y me aconsja
bien …. Le tengo confianza porque es más que una simple
aficionada< es una enferma profesional”.

7. “porque lo que a él le gusta es justamente eso< dar
ánimo, ayudar, colaborar, poner el hombro, y para sacarse
las ganas necesita que la gente se enferme, que sufra
accidentes automovilísticos o conyugales. Entonces está en
su salsa”.

8. “Me pregunta con ritmo de ametralladora cómo estoy,
cómo me siento, dónde me duele, por qué me internaron,
qué estoy leyendo, de qué trabajo, cuál es mi plato preferido.
Se queja de su sueldo, que es bajo, y de su trabajo que es
mucho. Justifica la requisa diciéndome que los pacientes
tienen prohibido esconder bebidas alcohólicas en su
habitación, que de mi no sospecha porque se ve que soy
persona seria …”.

9. “Siempre me desagradaron los insectos. A las avispas
les tengo miedo. Los grillos y las langostas no me gustan ni
medio. Los caracoles no son insectos pero me dan asco.
Estos bichitos negros caminando sobre mi cuerpo me
aterrorizan”.

10. “Por el azul brillante del cielo deduzco que afuera
debe ser una linda mañana. Adentro, nada es lindo …. Para
las palomas es distinto: ellas hacen su vida …. Están en su
propio nido y puden comer lo que se les ocurra. Yo, en su
lugar, me la pasaría de farra. Me acostaría bien tarde y
dormiría hasta el mediodía, con la cabeza debajo del ala para
que no me moleste el sol. Ellas prefieren hacer vida de
familia y me despiertan bien temprano con los ruidos del
desayuno”.

11. “me pongo un piyama y me siento afuera, en un
banco del pasillo, a esperar a que llegue el personal de
desinfección. Parece que todos los años deshacen el nido a
las palomas y ellas vuelven a armarlo siempre en el mismo
lugar. Antes las quería y las envidiaba. Ahora las odio y las
compadezco”.
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Scurtă prezentare biografică

Unul dintre cei mai mari
compozitori ai tuturor timpurilor W. A.
Mozart, s-a născut în anul 1756 la
Salzburg şi a murit în anul 1791 la
Viena. Copil supradotat, este purtat de
tatăl său încă de la vârstă fragedă în
concerte în toată Europa. În domeniul
operei, scrie la vârsta de 12 ani sub
influenţa impunătoarei opera seria
opera buffă populară Bastien şi
Bastienne. Urmează: opera seria
Idomeneo, singspielul Răpirea din
Serai, singspielul Directorul de teatru,
opera buffă Nunta lui Figaro, dramma
giocoso Don Giovanni, dramma
giocoso Cosi fan tutte, opera seria La clemenţa di Tito şi în
sfârşit singspielul Flautul fermecat.

În partiturile operelor mozartiene, se recunosc elemente
de tradiţie populară dar şi de înnoire şi unitate a frazelor şi
temelor muzicale, creatorul stabilind direcţiile viitoare de
dezvoltare pentru opera romantică germană. Pe planul
esteticii sociale a operelor sale, Mozart a ştiut să-şi contureze
personajele printr-un realism puternic şi picant,
surprinzându-şi contemporanii printr-o filozofie a îmbinării
cât mai perfecte a elementelor de dramă cu, comedia socială,
prin îmbinarea laturii muzicale cu cea teatrală şi prin
concepţia îndrăzneaţă pentru estetica secolului XVIII a
reprezentării muzicale a pasiunilor. Pe planul stilului
componistic, Mozart creează forme muzicale noi plecând de
la opera seria, ajungând la dramma giocoso; trecând prin
singspielul german şi creând chiar primul basm muzical din
istoria genului liric, Flautul fermecat, operă la care ne vom
opri în acest studiu critic. 

Flautul fermecat

Singspiel în două acte şi cinci tablouri inspirat după un
basm popular german la cererea şi după libretul scris de
prietenul şi actorul J. Emmanuel Schikaneder, proprietar al
unui teatru în prag de faliment; a avut premiera la eatre
auf der Weiden din Viena la data de 30 septembrie 1971.
Acţiunea se petrece în Egipt lângă templul lui Issis şi a lui
Ossiris.  

La baza operei stă un basm minunat, comic, diametral
opus tragismului din opera Don Giovanni, Mozart
îmbogăţind singspielul cu elemente luate din opera bufă. În
libret sunt subliniate teme eroice-morale importante cum ar

fi: lupta dintre bine şi rău ( Tamino,
Pamina Sarastro reprezentând binele, în
conflict ideatic cu Monostatos şi Regina
Nopţii, ca reprezentanţi ai răului)>
puterea sacrificiului de sine care învinge
toate dificultăţile; simbioza dintre om şi
natura înconjurătoare> puterea
prieteniei şi solidarităţii între oameni;
fragilitatea firii umane gata să
abandoneze orice ideal înalt în faţa
luptei şi sacrificiului, dar dispusă de a se
lăsa ajutată atingându-şi în cele din
urmă scopul ( Papageno )> etc.   

Personajele

Tamino – tenor>  Pamina – soprană>
Papageno -  bariton; Papagena -
soprană>   Sarastro – bas>   cele trei
Doamne – soprană, mezzo-soprană,
alto>  Regina nopţii – mezzo-soprană>

Monostatos – tenor> 

Caracterizarea personajului Papageno - 
interpretare vocală

Rolul Papageno din opera Flautul fermecat, poate fi
caracterizat  din punct de vedere vocal ca unul al
contrastelor timbrului în raport cu momentul dramaturgic
al piesei, un rol care necesită o bună mobilitate şi flexibilitate
a vocii şi o foarte bună coordonare între toţi factorii
fiziologici – mentali – sufleteşti de care actorul liric dispune.
Dacă în actul I, momentul nr. 5, în liedul  Der Vogel fänger
bin ich ja, rolul necesită o voce cu un timbru deschis, sigur,
voios, cu un tempo dinamic, grăbit, în acelaşi timbru vocal
situându-se şi duetul cu Pamina din momentul nr. 21
Schnelle Füße, rascher Mut din actul I şi duetul de final cu
Papagena  Papageno – Pagagena de la finalul actului II, în
altă direcţie, timbrul vocal se îngroaşă, devine nesigur, tragic
– plângăcios în cursul actului II în aria Ein Mädchen oder
Weibchen, pentru ca în aria de la finalul actului II Papagena!
Papagena! Papagena!  să devină disperat, furios, nerăbdător.
O altă caracteristică vocală al personajului Papageno, de data
asta  calmă, încrezătoare, romantică, în care se îmbină vocea
de piept prelungă dar şi rezervată, cu semi-vocea în staccato
şi cu rezolvare iar în voce de piept, o întâlnim în duetul
Papageno – Pamina de la  momentul nr. 16 al actului I   Bei
Männern, welche Liebe fühlen

Interpretare relaţională – personală

În planul relaţionării personajului Papageno cu celelalte

Wolfgang Amadeus Mozart

Prof. 
Valeriu Valerian IOAN
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personaje din operă, avem şi aici mai multe stări opuse de
tratare a personajului. Dacă în actul I, în liedul Der Vogel
fänger bin ich ja, Papageno este plin de interes mercantilist
în a – şi vinde marfa cât mai rentabil, şi relaţionează cu cei
din jur cu sentimentul că îi poate duce pe toţi de nas, în
duetele cu Pamina din actul I Bei Männern, welche Liebe
fühlen  şi Schnelle Füße, rascher Mut manifestă o uşoară
atitudine de solidaritate în atingerea scopului comun, de
prietenie şi simpatie vis-a-vis de personalitatea Paminei şi a
lui Tamino şi din dorinţa de a-şi termina odată chinul
căutării perechii înaripate, în aria din actul II  Ein Mädchen
oder Weibchen  devine ursuz şi fuge de compania celor din
jur  ca să – şi „ oblojească rănile singurătăţii „ pentru ca în
aria Papagena! Papagena! Papagena!  de la finalul actului II
să ajungă în starea de a bate pe toată lumea şi-n acelaşi timp
să cerşească ajutorul tuturor, chinuit de  disperarea
sinuciderii, pe care nu are curajul s-o împlinească, trece subit
în momentul următor al duetului Papageno – Pagagena,  la
bucuria, surprinderea şi exaltarea omului care şi-a văzut
împlinite în mod neaşteptat toate visele şi care ajunge să
accepte şi chiar să iubească pe toată lumea din jur. 

Studiu psihologic comparativ de rol
Papageno – Leporello

Dacă până acum în actualul studiu am dezbătut portretul
vocal, psihologic şi dramaturgic – relaţional al rolului
Papageno din opera Flautul fermecat, voi încerca în
continuare să analizez asemănările şi deosebirile ale acestuia
cu un alt personaj, Leporello, slujitorul lui Don Giovanni din
opera cu acelaşi nume de Mozart. Leporello ( bas buff ),
aparţine ca şi Papageno aceleiaşi categorii sociale de
hiperdependenţi sociali „înrobiţi” în jugul vreunei stăpâniri
de care nu se pot elibera. Dacă Leporello este exploatat de
Don Giovanni până la umilirea şi anihilarea totală a voinţei
nici Papageno nu are curaj să se debaraseze de viaţa şi firea
coruptă de chefuri şi partide aventuroase pe care o duce,
fiind în stare să abandoneze la un moment dat itinerariul de
sacrificiu pornit împreună cu prinţul Tamino pentru
câştigarea şi întâlnirea fiinţei potrivite. 
Dar spre deosebire de Leporello care este tras de Don
Giovanni la ruina totală a vieţii, sufletul naiv de păsărar al
lui Papageno îl determină să asculte de Tamino, varianta
moral – pozitivă mozartiană, antagonică lui Don Giovanni,
în slujba căruia intră, fapt pentru care ajunge în cele din
urmă să – şi vadă aleasa; această ascultare întorcând sorţii
de partea sa. Prin aceste personaje Mozart a descris în mod
sublim profilul psihologic a societăţii feudale în decădere
înlocuită treptat de ideile unei societăţi noi, în ascensiune;
care idei au luminat multă vreme arta şi cultura europeană.

Studiu psihologic – interpretativo - comparativ de rol 
Papageno – Tamino

“Colegi” de scenariu,  Papageno şi Tamino sunt două

personaje complexe, atât prin asemănări şi deosebiri ca
personalităţi umane, distincte dar şi cu scopuri comune în
acelaşi timp, cât şi din punct de vedere al tratării partiturii
vocale şi a relaţiilor cu celelalte personaje. 

Din punct de vedere uman,  Papageno se împotmoleşte
în hăţişurile vieţii prin gândire şi palavrageală imediată,
dezordonată şi câteodată mincinoasă, care-i slăbeşte voinţa
în momente cruciale ale vieţii, în comparaţie cu Tamino care
îşi confirmă prin vorbă şi faptă statutul de prinţ şi care nu
numai că reuşeşte să cunoască adevărul despre adevărata
identitate a lui Sarastro şi a Reginei Nopţii şi reuşeşte în mod
eroic să treacă prin încercările iubirii pentru Pamina, dar are
un ascendent puternic şi asupra lui Papageno în momentele
de criză prin care ei trebuie să treacă. Ca notă comună a
celor doi eroi, am putea sublinia curăţia sufletească şi dorinţa
de a-şi schimba viaţa, cu manifestări diferite dar cu unică
finalitate ca parte virtuoasă, dar şi clipele de slăbiciune în
urmarea încercărilor, dar peste care trec victorioşi.

În ceea ce priveşte tratarea partiturii vocale şi relaţia cu
celelalte personaje, rolul Papageno sugerează un timbru
vocal buff, aparent superficial, distrat, cu folosirea exagerată
a sunetului “în mască”, alternată cu timbrul dramatic, de
piept, de la sfârşitul operei; cu o relaţie fluşturatică cu
celelalte personaje, naivă şi-n acelaşi timp interesată, în timp
ce rolul Tamino sugerează timbrul lirico – dramatic, cu
folosirea frecventă a sunetelor „ de cap „ şi prin impunerea
modelului personal de sinceritate, prietenie şi iubire
adevărată în faţa tuturor, model care va reuşi să determine
derularea întregii opere în bine şi să conducă la un final
fericit.

Studiu comparativ de interpretare a  rolului
Papageno

În lucrarea de faţă am analizat o parte din multiplele
valenţe teoretice< vocale, interpretative, psihologice şi
relaţional - dramatice ale rolului Papageno, subliniind în
acelaşi timp orientarea lui Mozart de a schimba mentalitatea
epocii privind compoziţia ca şi deschidere spre marele public
şi instrument de purificare şi schimbare morală a societăţii.
În continuare voi supune atenţiei trei interpretări a duetului
Papageno – Papagena, cei trei interpreţi ai rolului Papageno
având stiluri diferite de tratare a rolului.

În prima, sub regia lui Roberto  de Simone, Papageno
este interpretat de Simon Keenlyside şi avem de-a face cu un
păsărar foarte volubil, extrem de dinamic, care nu-şi
construieşte rolul în primul rând pe folosirea plină a vocii
(interpretând partitura vocală în stil staccato), ci pe o agilă
mişcare scenică, într-o tratare a unui Papageno aparent
uşuratic şi superficial şi inconstant, dovedind o falsă pudoare
către sfârşitul duetului vis-a-vis de relaţia sa cu Papagena,
interpretată de Lisa Larson. 

În a doua variantă de interpretare a rolului, în regia lui
John Cox, Manfred Hemm aduce pe scenă un Papageno
echilibrat atât în folosirea partiturii vocale printr-o voce
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caldă, pătrunzătoare dar şi volubilă, cât şi în ceea ce priveşte
relaţia cu Papagena în interpretarea aceleiaşi Lisa Larson.
Faţă de varianta de interpretare anterioară, se poate observa
o interiorizare interpretativă atât la mişcarea scenică a lui
Papageno cât şi la Papagena. Fără a excela în mişcări
Papageno reuşeşte să transmită sentimente puternice şi
trainice păstrându-şi cu toate acestea şiretenia şi şarmul de
păsărar. 

În cea ce priveşte a treia variantă în regia aceluiaşi John
Cox, Papageno, în interpretarea lui Benjamin Luxon, îşi
trăieşte cu intensitate maximă sentimentul de iubire faţă de
Papagena, interpretată de Alizabeth Conquet, accentuând
partea dramatică interioară a rolului şi ajungând la o
interpretare pătimaşă, dar şi plină de bucurie. În ceea ce
priveşte partea interpretativă, Benjamin Luxon foloseşte
vocea ca element regizoral de bază, folosind un timbru
profund, grav, aceasta ajutându-l să-şi construiască partea
interioară, profundă a rolului. 

În plus faţă de celelalte două interpretări anterioare, el
foloseşte mimica şi gestica feţei şi a trupului spre a exprima
sentimentele unui Papageno chinuit de aşteptare şi
interiorizat, folosind mişcarea scenică doar pentru realizarea
acestui obiectiv.

Concluzionând, putem spune că toate cele trei variante
de interpretare pot forma un tablou din ce în ce mai complet
al rolului Papageno. Ţinând cont că Mozart este cel mai
complex creator de operă, lucrările sale geniale rezistând
tuturor schimbărilor din istoria muzicii, ba mai mult
determinând într-o formă sau alta toate timpurile muzicale,
este nevoie să ne aplecăm asupra întregii sale creaţii, să o
studiem şi să extragem din ea ca dintr-un veşnic filon de aur
comori pentru viitor.         

Epilog - flautul fermecat, o lume de modele pururi actuale
a luptei dintre bine şi rău

Ultima operă a marelui compozitor german W. A.
Mozart  Flautul Fermecat, poate reprezenta pentru tinerii
din zilele noastre şi nu numai, o mare provocare la analiză
şi reflexie asupra alegerii valorilor sau a nonvalorilor propuse
şi uneori chiar dictate de societatea umană. Prinţul Tamino
care porneşte îndemnat şi rugat de Regina Nopţii, într-o
expediţie de „salvare” a Paminei fiica acesteia, din
„stăpânirea” preotului Sarastro, slujitor la templul lui Issis şi
a lui Ossiris şi Papageno, personaj mitic – jumătate om
jumătate pasăre –  păsărar aflat în slujba Reginei Nopţii, pot
reprezenta pentru generaţiile actuale de tineri şi nu numai,
tipologia omului înflăcărat de cele mai nobile idealuri de
viaţă, care poate cădea în cursa „cunoaşterii şi dobândirii
adevărului suprem” în afara lui Dumnezeu, prin metode
„revoluţionare şi proprii”  dictate de pseudo-modele şi de
indivizi cu oarecare influenţă. Prin Tamino care este în stare
de orice sacrificiu pentru dobândirea fericirii, acceptând
perioada de încercări la care trebuie să fie supus de Sarastro
pentru dobândirea mâinii Paminei, Mozart aduce ca idee de

bază purificarea iubirii dintre îndrăgostiţi prin acceză în
curăţie şi  prin Papageno care la un moment dat vrea să fugă
din calea privaţiunii şi a abţinerii, speriat de schimbarea
interioară, acceptând în cele din urmă suferinţa sătul de viaţa
deşartă dusă până – n acel moment şi simţind că este timpul
unei schimbări în propria-i existenţă, tot Mozart prezintă
fragilitatea firii umane, ca un complet ÎNGER ŞI DEMON
cu asemănări dar şi cu deosebiri, aşa cum am mai arătat într-
unul din capitolele anterioare. 

În faţa privaţiunii si suferinţei ne-am putea întreba de ce
atâta sacrificiu şi nevoie pentru ca omul să devină fericit, de
ce atâta ascultare şi uneori lacrimi în faţa Cuvântului lui
Dumnezeu?  Oare Dumnezeu este neînţelegător faţă de
nevoile noastre, sau noi oamenii suntem înclinaţi să alegem
calea „cea mai scurtă şi uşoară” , dar care nu corespunde şi
cu voinţa LUI în ceea ce ne priveşte. Din păcate, există şi va
exista întotdeauna între om şi Dumnezeu, „oameni
binevoitori” care vor dori „să ne ajute să devenim liberi prin
mijloace neconvenţionale”.  

Şi în opera pe care o analizăm există o Regină a Nopţii
care vrea să se folosească de amândoi eroii noştri spre a-şi
atinge scopurile ascunse  şi un slujitor al lui Sarastro, maurul
Monostatos, individ care profitând de poziţia sa vrea să o
aibă pe Pamina de soţie, folosindu-se de şantaj, forţă şi
minciună şi care îi urmăreşte pe Tamino şi Papageno cu
scopul de a-i aresta şi închide. În cele din urmă este
demascat şi alungat din împărăţie de însuşi Sarastro, timp
în care cei doi eroi principali reuşesc să treacă de încercări,
nu fără ezitări şi chiar eşecuri. 

Opera se încheie într-un meritat happy end nu datorită
faptului că o parte din personajele din ea au muncit, pentru
un viitor fericit ci pentru un prezent fără fals şi minciună.
Deşi scrisă  acum 217 ani în urmă, opera Flautul Fermecat
poate răspunde şi în zilele noastre la multe din întrebările
societăţii noastre contemporane, de multe ori în criză şi
suferinţă, una din cele mai mari lipsuri cu care ne
confruntăm la ora actuală şi care-şi pune amprenta şi asupra
vieţii noastre spirituale fiind tocmai prea puţina cultură
generală şi muzicală, care poate  permite monştrilor
inculturii moderne numiţi, manele, arta comercială
inexpresivă, kitchul, să facă ravagii în rândul nostru să ne
manipuleze. 

În numele ADEVĂRULUI SUPREM care este
DUMNEZEU, să ne înfruptăm din marele izvor al muzicii
şi culturii universale care este creaţia de operă, spre
îmbogăţirea şi luminarea sufletească a noastră şi a copiilor
noştri.
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PETER THABIT JONES 

Poet galez, cunoscut publicului
nostru iubitor de poezie prin
intermediul celor două volume traduse
în limba romană< Whispers of the Soul
/ Şoapte ale Sufletului /şi Băiatul şi
Capul Leului /e Boy and the Lion’s
Head.    

Poemul de mai jos, « VAIETUL
UNEI MAME  » face parte din ciclul de
14 poeme intitulat ”Stars at Elbow and
Foot:Echoes of Slavery”, cuprins în
volumul ”A BUCKET OF SKY / O
GĂLEATĂ DE CER /.”   

1. VAIETUL UNEI MAME  

De ce au venit ca nişte hoţi noaptea
Să îmi răpească fiul precum pasărea din cuibul ei?
De ce zorii le îngăduie străinilor, toţi, să vină,
Cu pielea albă ca osul lunii?   

De ce veneau ei viclean asemeni leopardului
Smulgându-mi din piept suflarea de viaţă?
Glasurile lor, flăcări sfâşiind satul, 
Speriind vitele, copiii trezindu-ne.
Noi, mamele, ţipam până nu mai puteam.

De ce îmi bătea fiul doborându-l la pământ
Până când petalele sângelui nostru ţărâna au tulburat-o?
I-am urmărit cum îşi întindeau sârmele 
Şi îmi legau bietul copil ca pe un animal gata de tăiere. 

De ce chiar neamul meu  le-a aratat cărările
Care au adus în vieţile noastre viitorul acesta duşmănos? 
De ce liniştea nu le descoase suspinele?
De ce pajiştea le credea spirite
Venite din adâncurile dulci al pământului?

Am uitat zilele care au fost înghiţite de mare,
Am pierdut nopţile pe care cerul le-a furat.
Copacii verzi trmură când vântul îmi vede durerea.
Satul e tăcut, un loc pentru cei morţi.
Parcă toţi tinerii noştri s-ar fi dus la război.  
Nodul naşterii tale şarpe se face în gâtlejul meu.

Fiule, ah fiule, pe unde eşti tu acum?
Pierdera ta e o grămadă de pietre pe viaţa mea.
Vei veni, oare, ca o nălucă ori ca un om aevea şi liber?
Nodul naşterii tale e şarpe în gâtlejul meu.

ALLAN  PETERSON 

Poet american, artist plastic, şi autor
a două culegeri de versuri premiate
(All the Lavish in Common and
Anonymous Or), precum şi a  cinci
cărţi. Următoarea carte, As Much As,
va fi publicată de Salmon Press în
Irlanda, în 2011.

DOR

Arată spre dor au zis ei şi eu am atins
harta
întregului trup
Ulna radială cea care ia lacrimile 
din degete după atingere 
cuvintele care mângâie şi mint în acelaşi
timp 
răsăritul care rupe norii

albeaţa precum osul şi apoi chipul tău

AŞTERNÂND VIAŢA PE HÂRTIE

Cuvintele sunt peste tot asemenea prafului
şi dacă nu sunt salvate
se îndepărtează uşor cu o cârpă
sau ca ustensilele de argint care în tăcere îşi pierd strălucirea 
într-o cutie căptuşită
din lemn aromat de cedru cu capac închizându-se cu
zgomot
lumea ascunsă şovăie între noi
Dacă închidem  un ochi facem mobila să mişte
şi putem să facem aşa şi cu luna.

Olimpia IACOB
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EŞTI TU....

Amurgul fulguie peste-arătură
şi astrul, asfinţit pe jumătate,
оnaureşte brazda, ca pe-o dungă
ce-ar aminti de căile ferate.

Şi chiar de ţine doar câteva clipe
a frumuseţii tainică splendoare, 
eu vin seară de seară să contemplu
cum aureşte dunga – şi dispare.

Dragostea mea, eşti tu în prag de noapte,
eşti tu, iubirea mea îndepărtată,
această dungă luminoasă, parcă
răzbind pe sub o uşă încuiată.

*     *     *
Se stinge, bate inima a teamă
de ce e dat şi cum e dat pe lume.
De-a lungul drumului o neagră coamă
pare a fi pădurea fără nume.

Vis trecător e totul, se topeşte...
Şi tu de-asemeni, zână trecătoare.
Оn acest vers o să rămâi, fireşte.
Păcat că nu pe buzele-mi amare.

GOSPODINA

Deschizi rama, pui pe pervaz vasul cu apă,
apoi mвngвi cu palmele sticla, de sus оn jos; 
tu speli fereastra precum ai cвnta la arpă.
De la muzică se face curat şi luminos.

LUMВNAREA 
Pentru Zoia

Оţi mulţumesc că-ai pus o lumânare
оn codrul cel de rit străvechi, catolic,
că nu s-a stins plăpânda ei ardoare
pe crucea ce-o tot port pe-un drum nespornic.

Mereu mă-ntreb: cu ce seamănă oare
arzвnda lumвnare оn scădere
pвnă ajunge jos, la merişoare?
Trecut-au vremi, dar n-am nici o părere…

Prin zilnice pвraie-n tulburare

eu celui cristalin оi mulţumesc>
prin mii de lumвnări de-nmormântare –
o duc pe-a ta, de viaţă, şi trăiesc.

BARIERA

Ridicat-am ochii, să văd adevărul,
cвt aşteptam marafarul de-a se îndepărta. 
Pe cer, de-a curmezişul, era scris c-un fulger<
“Te rog, nu mă lăsa!”

Spre tainica pădure privii întrebător –
ce-ar fi cu modul ăsta de a se umili?
“Te rog, nu mă lăsa!” era scris pretutindeni –
“O, nu mă părăsi!”

Pe geamul de canton< “Nu mă lăsa!” scria. 
Оn dungi, ca ilustrata “Avia” tremura
smintita barieră ce trecerea-nchidea
cu< “Ah, nu mă lăsa!”

Recunoscui, fireşte, scrisul tău anume
şi o pornii în goană cu gând de-a te-ntâlni.
Pe lвngă gări numite la fel< “Nu mă lăsa!”
treceau aceleaşi trenuri< “Ah, nu mă părăsi!”

*     *     *
Plaja e de aur, marea-i tărâm de mit.
Prin răsfir de unde mândre-notătoare
Braţele-şi agită – ca-n cerul însorit
Aripile dalbe-un stol de zburătoare.

Tu ia şi doru-n cerul care-ţi este dat,
Pe cвnd străbaţi înot al golfului platou,
Apoi, de cum revii cu ora ce-a plecat,
O să-ntâlnim, fireşte, iarăşi Anul Nou!

Tocmai pentru-acest revelion fantastic
Cupele-pereche-şi spumegă elanul
Şi, precum un brad împodobit văratic,
După geamul nostru a-nflorit castanul.

*     *     *
Frunzare veştede, foi de arhive.
Pe rami, amare, poamele durerii.
Precum bemoli desprinşi din portative
Se cern sonor seminţele-ntomnării

Şi în fularul tău pufos se-anină,
Se оncвlcesc prin buclele-ţi bogate.
Peste grădini, zeiţă şi stăpână
Te-au decretat… Dar unde, ‘n care parte?

Andrei VOZNESENSKI  (1933 – 2010), Fereraţia Rusă

Traducere de Leo BUTNARU
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Poemele Bătrânului – Poemas del viejo*

Bătrânul
şi-a simplificat,
şi-a geometrizat
afectele. Spune
că ierarhia iubirilor sale
începe cu Iah Elohim, continuă
cu soţia, nepoţii, fiicele, cu
părinţii şi fraţii – cei după trup, cei întru credinţă – ,
se opreşte la semeni,
diluându-se enorm, pentru a-i
cuprinde pe toţi, pentru a
se distribui egal fiecăruia,
se întoarce apoi, revine la
el însuşi, încrezătoare,
dar bătrânul nu vrea 
s-o primească, el ştie
că a iubi pe cineva dintre oameni
înseamnă
a dori să trăieşti tu în locul lui
- spre a-l feri de ororile vieţii –,
el ştie
că a urî pe cineva înseamnă 
a dori să îl faci pe acela să
trăiască în locul tău,
şi bătrânul nici nu se iubeşte,
nici nu se urăşte,
el nu mai trăieşte de mult în
locul său,
el nu mai trăieşte 
în nici un loc
şi n-a murit încă.

*
Cadavrele încă vii din
oraş
i-au făcut bătrânului o
primire indiferentă, o primire
prietenoasă,
era soare, era cald,
maşinile goneau care-ncotro,
copacii fremătau,
acoperind morminte de 
aer,
adia, subtil, a trecere, a
descompunere, a
putrezire,
în vitrine soarele 
- harnic paracliser – 
aprindea candele, stingea
lumânări,
se făcuse din ce în ce mai cald,
cadavrele încă vii erau pline,
din creştet până-n tălpi,
cu viermi lungi de
sudoare.

*
El viejo
ha simplificado,
ha hecho un gráfico
de sus afectos. Dice
que la jerarquía de sus amores
comienza con Iah Elohim, continúa
con su esposa, con los nietos, las hijas, con
los parientes y los hermanos – los según la carne,
los según la fe –, 
se detiene en los semejantes,
diluyéndose enormemente, para
repartirse por igual en cada uno,
vuelve luego, regresa a
sí misma, confiada,
pero el viejo no quiere
recibirla, sabe
que amar a alguien entre los hombres
significa
desear vivir en lugar del otro,
para protegerle contra los horrores de la vida,
sabe
que odiar a alguien significa
desear hacerle vivir
en lugar tuyo,
y el viejo ni se ama a sí mismo
ni se odia,
hace mucho que ya no vive en
su lugar,
ya no vive
en lugar alguno
y aún no ha muerto.

*
Los cadáveres aún vivientes de
la ciudad
le dieron al viejo una
acogida indiferente, una acogida
amistosa,
hacía sol, calor,
los coches menudeaban por todas partes,
los árboles se estremecían,
cubriendo tumbas de
aire,
olía, sutilmente, a pasaje, a
descomposición, a
podredumbre,
en los escaparates el sol
- sacristán diligente – 
encendía candiles, apagaba
candelas,
cada vez hacía más calor,
los cadáveres estaban llenos,
de pies a cabeza,
de largos gusanos
de sudor.

Traducere de 
Eugen DORCESCU
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Nous avons tout le temps

Nous avons tout le temps pour dormir,
pour courir à droite ou à gauche,
pour regretter nos erreurs et retomber dedans,
pour juger les autres et nous absoudre nous-mêmes,
nous avons tout le temps pour lire et écrire,
pour corriger ce que nous avons écrit, pour regretter ce que
nous avons écrit
nous avons tout le temps pour faire des projets et ne pas les
respecter,
nous avons tout le temps pour nous faire des illusions
et remuer leurs plus tard.
Nous avons tout le temps pour nos ambitions et nos maladies
pour incriminer le destin et les détails,
nous avons tout le temps pour regarder les nuages, les réclames
ou un accident banal,
nous avons tout le temps pour chasser nos questions
pour remettre les réponses à plus tard
nous avons tout le temps pour détruire un rêve et le réinventer,
nous avons tout le temps pour nous faire des amis pour les
perdre, 
nous avons tout le temps pour recevoir des leçons et pour les
oublier ensuite,
nous avons tout le temps pour recevoir des présents et ne pas
en comprendre le sens.
Nous trouvons du temps pour tout 
Nous ne trouvons pas de temps pour un peu de tendresse.
Au moment où nous voulons le faire nous mourons.

***

Course

Par-delà la mort, par-delà la vie,
par-delà l’amour, par-delà moi-même,
par-delà nous tous,
par-delà ceux que nous avons été,
ceux que nous aurions pu devenir.
La course continue.

***

Le même âge 

J’ai exactement  l’âge auquel Don Quichotte a commencé ses
aventures
J’ai le même âge et j’aime le monde comme lui,
Il ne me manque plus rien.
Peut- être un écuyer, mais cela n’a pas d’importance,

Je partirai tout seul à l’aventure.
J’ai le même âge et le même besoin de croire.
Il ne me manque plus rien.
Peut-être Rossinante,

Mais cela n’a pas d’importance,  j’irai à pied.
Peut-être ses moulins à vent,
Mais cela n’a pas d’importance, je les inventerai aussi.
J’ai le  même âge que Don Quijote et le chemin m’attend.
Excepté un écuyer, Rossinante et les moulins à vent
Rien ne me manque.
Mais oui, je suis né après Descartes. 

***

Imposture

Les autres  loups m’écartèleraient s’ils savaient
Que mes hurlements sont en réalité des pleurs.

***

Le jeu

J’ai encore un coquillage et quelques cailloux,
comment en faire une mer 
une plage où m’étendre sur le sable 
et me convaincre que je suis allé sur une telle plage
suivant de mes yeux heureux un oiseau
qui ne me laisse plus dormir à présent ?
Un coquillage et quelques cailloux 
un nom bizarre 
que personne ne comprend 
et mon espoir d’arriver
à ne plus le comprendre moi-même un jour.
La fête a pris fin,
j’attends qu’on m’inflige ma peine auprès des tribunes désertes,
mais j’ai vu brûler un nuage à midi,
j’ai entendu le chant qui faisait s’agenouiller les chevaux
sauvages,
je te le dis, ce rivage n’est pas une simple histoire,
j’ai vu le nuage et j’ai écouté le chant
et avant de me battre
le soleil m’a rendu heureux.

***

Solitude

Vous qui rentrez chez vous
en disant « bonsoir » 
après avoir fermé la porte,
vous ne savez pas ce que c’est 
que franchir le seuil d’une porte en vous taisant.  

***

La nuit de la Saint- Bartélémy

Durant cette nuit, il se passe quelque chose,
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les oiseaux ne peuvent plus se retenir 
et disent des prières
pendant que le vent cache des couteaux diaphanes dans les
arbres 
et les étoiles ont des insomnies, toutes pâles de peur,
il se passe quelque chose,
c’est la nuit de la Saint- Bartélemy
et j’attends que le vent fasse irruption  dans la maison,
qu’il me tue à cause de mes mélancolies. 

*** 

Mémoire

Un oiseau avec une seule aile
et l’autre transformée en chaîne,
un oiseau avec une aile restée à espérer,
et une autre qu’il traîne dans son vol,
chaque nuit un oiseau traverse mon sommeil
et à l’aube je le trouve crucifié
au même endroit où le soir
je le laisse 
frappant sa chaîne de son aile.  

***

Leçon inutile de logique

C’est ainsi que cela se passe logiquement,
nous partons et nous arrivons quelque part.
Nous partons pour un instant,  pour une heure, pour une vie,
peut-être n’aurions-nous pas dû partir, mais ce n’est pas là le
problème,
c’est le fait que nous arrivons quelque part, nous arrivons
toujours quelque part,
peut-être n’arrivons-nous pas à  temps, n’arrivons-nous pas là
où il le fallait,
n’arrivons-nous pas là où nous l’avons voulu,
mais nous arrivons quelque part et tant que nous arrivons
quelque part, 
tout est logique,
même si la logique et le bonheur sont des choses totalement
différentes,
cependant nous sommes partis et nous sommes arrivés quelque
part,
nous nous sommes trompés de route, mais nous sommes
arrivés quelques part
mais quand nous n’arrivons nulle part
tout devient illogique. Vers où allons-nous
si nous n’arrivons nulle part ? 

***

La mort de Socrate

Je suis seul,
pourquoi tremblez-vous ?

Et la sentence est tombée. 
Pourquoi tremblez-vous ?
Parmi les paroles que je n’ai pas eu le temps de dire
le silence s’agite
me rendant vieux.
Ne me demandez pas de mentir dans ces paroles
au travers desquelles j’ai découvert ma mort.
Et je ne comprends pas pourquoi vous tremblez.
Le poison est tout juste préparé.
Vous êtes trop pâles
pour des tueurs convenables.   

***

La mort des paroles

Un visage de sable
des mains de sable
et la langue dans ma bouche qui est toujours de sable
je ne peux plus rien dire pour ma défence
dans ce tribunal de sable
avec des lumières de sable
des greffiers de sable
des souvenirs de sable
et quelqu’un qui retourne le sablier.
Tout ce que j’ai aimé est devenu du sable
toutes mes erreurs sont devenues du sable
des juges de sable
me jugent 
et me condamnent à mort
sur un échafaud de sable.

***

Elégie

Il vaudrait mieux remplir de fleurs 
tous les cratères des volcans,
oublier les morts sans sépulture
et que le vent cherche seul
ce qui reste encore à trouver dans les cendres,
il vaudrait mieux que nous allions plus loin que nos plaies,
que nous ne regrettions rien et que nous cultivions des roses,
il vaudrait mieux fixer les fêtes
lors de jours sans mémoire,
il vaudrait mieux que nous offrions des lys aux criminels
et que nous les déclarions innocents,
il vaudrait mieux convaincre les fantômes
de nous laisser en paix,
pour nous éloigner de leurs plaies
et le plus discrètement possible, 
que nous ne dérangions personne avec nos tristesses,
avant de dire que tout cela est normal.     

Traducere< Nicole Pottier, Virginia Popescu
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HARABABURĂ

Vino in vino veritas
Fiindcă mierea buzelor tale 
M-a turmentat
Vino lângă mine 
Să mă salvezi din păcat
Ca să nu plutesc în derivă
Cu femeile altor bărbaţi

Criza îţi cade belea pe cap
Merg pe urmele cuvintelor nerostite
Care se transformă într-o răzbunare
Contra mafioţilor 
Cu un trecut comunist
Şi te întreb 
Ce faci cu o pensie de 4 lei pe lună
Iau patru pâini şi plâng

SENSUL VIEŢII

Focul, fulgerul şi femeia.
Când ai venit prima oară
Atât de mult
Mi-ai aprins dorinţele 
Încât s-au ridicat ca o rachetă
Răscolind pasiuni adormite
În peştera cu diamante -
O ţară
Caldă şi primitoare
În care prinde rădăcini
Sensul vieţii

Când ai devenit permanentă
Mi-ai înflăcărat dorinţele 
Întinse ca aripile îngerului
La umbra unui surâs
Apoi ai venit şi ai tot revenit
Cerând: Lasă toate la o parte
Fiindcă avem ceva mai important
De făcut, şi asta a durat
Pănă ţi-ai găsit jumătatea 

ZANA ZÂNELOR

Mergând pe urmele copilăriei tale
Ajung la margine de har -
În Valea Zânelor

Poetul este Focul vieţii 
Lacrima cuvântului 
Elixirul nucleic al iubirii

Am energie pentru o mie de veşnicii
Oceanul cuvintelor şi marea lunii
În care se înneacă lumea sentimentelor
mele
Pentru fericirea ta

O singură dată a fost un început
Apoi cine ştie de câte ori
Ne-am iubit scriind veşnicia

PANORAMĂ

Covoare aşternute
Cu urmele amintirilor pierdute
Biografii călărite de gândaci
Unde se ascunde
Umbra trecutului nostru
Acoperită cu praf de stele

SENSA PAROLE 

În toiul iernii
Am pierdut mănuşile de piele în autobuz
În loc să mă supăr m-am bucurat
Presimţind că acela care le va găsi
Va simţi căldura mâinilor mele 
Ca pe o rază de soare catifelată
Care pătrunde în sânge

Cine s-a bucurat
De căldura sentimentelor mele
O copilă de 17 primăveri
Care va veni la anul după mine
Pentru a simţi
Puterea unui cutremur divin

DORINŢĂ 

De ce arzi fecioară
Ca focul mocnit
Ca o comoară sfântă 

Lumea prinde conturul
Buzelor tale care caută
Cerul iubirii infinite

De ce mă vrei te-ntreb
Nu vezi că sunt mai tăcut
Decât mirările tale

Te vreau fiindcă eşti visul
Dorinţelor mele

Baki YMERI
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