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Dumitru ANGHEL
ISSABEL, de Magdalena IUGULESCU
Volumul de proză „ISSABEL”, Editura TIPOMOLDOVA, Iaşi, 2015, 748 de pagini, Colecţia O PERA OMNIA „romanul de azi”, semnat de Magdalena IUGULESCU, este recenta prezenţă pe... piaţa
cărţii de literatură epică majoră a scriitoarei din
Brăila, la mai puţin de doi ani de la debutul e ditorial
cu volumul „COSMIN”, premieră absolută în aria
romanului social, pe o temă de o actualitate, pe cât
de frustrantă şi de strictă actualitate civică, pe atât
de incitantă în planul generalizării şi al cuprinderii
umane, cu nuanţări de fapt divers, dar de dimensiuni socio-umane în regim de... avarie şi cu imprevizibile şi grave consecinţe.
Tema, reluată de prozatoare de la o altă
dimensiune epică, dar tot ca o indigestie estetică,
nou roman, „Issabel”, pe acelaşi sindrom al
umilinţei, înlocuind drama copilului părăsit de mamă, din primul volum, cu frământarea sufletească şi
atitudinea generoasă a Marei, bona româncă nevoită să suporte hachiţele unei bătrâne, bogată şi
capricioasă, din Italia; ambele personaje, Cosmin şi
Mara, sacrificate pe altarul integrării în Uniunea
Europeană şi al unei globalizări cu consecinţe
imprevizibile şi pe termen lung. De fapt, un sindrom
şi un calvar al umilinţelor îndurate gratuit, cuminte şi
resemnat, ca un răspuns nemeritat la decenţa unei
speranţe irosite!
Cosmin, strigătul disperat al copiilor abandonaţi; Issabel, revolta în genunchi a părinţilor
victimizaţi de umilitoare penitenţe imorale, cu totul
în afara unor privaţiuni autoimpuse, ca un canon al
neputinţei şi al resemnării. De fapt, un alt tip de
feudă, într-un alt ev istoric, dar al idealurilor şi al
speranţelor fără acoperire, pe structura unui roman
psihologic născut din drame personale provocate de
traume sociale!
Romanul „Issabel”, structurat ca un jurnal
sentimental derulat pe o cronologie sentimentală,
beneficiază de metafora-grafică de pe coperta I,
care „...întruchipează vulnerabilitatea protagonis tei..., Cirsium Vulgare” sau scaietele de câmp, o
buruiană ostilă cu o floare a cărei delicateţe este
pusă în lumină doar de austeritatea condiţiilor în
care înfloreşte” (semnată de Ana Maria Iugulescu,
designer – Londra).
Cartea se deschide cu un Cuvânt Înainte
semnat de scriitorul Dumitru Barău: „Un roman
psihologic al recesiunii sufleteşti şi al speranţelor
irosite” (pag. 7-21), o analiză incitantă, pertinentă şi
la obiect: „Rolul scriitorului este de a scrie, al
comentatorului, de a atrage atenţia, iar al cititorului
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de a citi”.
Romanul începe abrupt, cu Primul an
(...primul capitol, adică): „- Bună ziua, Issabel!”, şi
continuă cu descrieri ample, stufoase, balza ciene, ori cu dialoguri incitante, telegrafice, uşor
sincopate, într-un stil impecabil, cu o gramatică
aparent rigidă, din care nu lipsesc subiectul,
predicatul şi propoziţiile subordonate circumstanţiale.
Prozatoarea Magdalena Iugulescu, de
profesie medic, îmbină talentul de scriitor cu
apetenţele profesionale, deoarece Issabel, personajul principal, este percepută ca un caz clinic de
alienare latentă, cu izbucniri violente de paran oia,
uneori, şi cu comportament normal ori aparent
normal, alteori, ca-ntr-un delir al situaţiilor groteşti,
motivate din perspectivă narativă şi convertirea
naturalului în artificial. Analist profund, scriitoarea medic găseşte resurse lexicale, o semantic ă
surprinzătoare şi valori estetice potrivite, când
descrie întâmplări şi, mai ales, când... „desenează” profilul, belicos şi imprevizibil, cu reacţii
anapoda, ale personajului său, pe care-l proiectează într-o undă luminoasă de simpatie, de
dragoste chiar..., deşi Issabel are toate datele
unui caz clinic, patologic, catalogat după deontologia unei intervenţii chirurgicale.. la „rece!”, în
ciuda unei stări de lehamite şi de disperare
provocată de starea de umilinţă a Bonei plecată
de acasă pentru un trai mai bun.
Magdalena Iugulescu foloseşte originale
formule de tehnică narativă, după partitura unei
lucrări simfonice, când simte că tonalitatea şi
(continuare în pag. 4)
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(urmare din pag. 3)

presiunea epică este în... allegro şi, pe textul său
alert, postează în adagio un savuros respiro cu Scrisorile de dragoste, fierbinţi, patetice şi uşor desuete,
ale lui Giorgio, adresate intangibilei Issabel; un
intermezzo salvator la care prozatoarea recurge când
simte presiunea incomodă a personajului Issabel,
proiectată convenţional pe clişeele cuminţi, cu idile şi
poveşti de dragoste. Sunt multe, chiar foarte multe
aceste Scrisori de dragoste ale lui Giorgio, intercalate
în fluxul narativ al romanului, parcă pentru a mai
îmblânzi imaginea Issabelei, în ideea de contrast,
pozitiv, ca un alter ego, unul sentimental, ideal,
romantic, care să-i adauge un soi de naturaleţe
inocentă, provocată de un cinism inconştient.
Şi, din nou, ca în primul roman, „Cosmin”, un...
intermezzo cultural, turistic cu pondere, cu superbe
amănunte de enciclopedie şi vocabular de ghid
muzeistic, sau cu o glisare între senzaţii, emoţii şi
„spectacole” lexicale: Scoţia cu istoria sa glorioasă, cu
Walter Scott cu tot!; Scoţia somptuoasă cu Castelul
`Holyrood sau Edinburgh, Strialing ori Colegiul
Donaldsons, Lacul Katrina sau versuri de Robert
Burns. Schimbă registrul admirativ când compară
grandoarea şi opulenţa catedralelor Europei catolice
cu modestia genială a bisericuţelor – bijuterii ortodoxe
– de la Moldoviţa, Suceviţa, Voroneţ... Impresiile de
călătorie prin Europa culturală şi Scrisorile de
dragoste ale lui Giorgio, ca un contrapunct de
echilibru, rămân „tamponul”, temporal şi sentimental,
între realitatea frustă, brutală şi banală din viaţa
Issabelei şi, parcă mai pronunţat din a Marei, şi fluxul
epic al prozatoarei Magdalena Iugulescu, ca o
alternativă de... terapie-şoc, din care doar infuzia de
optimism are rolul esenţial, şi moral, şi literarmetaforic. Fraza stufoasă, sufocată de amănunte,
alternează cu dialogul vivace, ca-ntr-un pasaj din
baletul Gayaneh de Haciaturian, dintre Mara şi Iss abel
sau cu excese stilistice provocatoare, când descrie cu
lux de... bufonerie lexicală ce-a făcut Mara, ca s-o
mulţumească pe capricioasa Issabel.
Structura epică de jurnal, de roman psihologic,
ca şi alte „idei” de proză îndrăzneaţă ale doamnei
doctor Magdalena Iugulescu, evoluează spre o
manieră stilistică, din care se desprinde fiorul
existenţial şi paradoxal al unei literaturi de esenţă
socială de o violentă expresivitate. Mara nu pare a fi
doar doica, cu atribuţii suplimentare de menajeră...
totală, venită dintr-o lume săracă şi ostilă într-o altă
lume a Europei, şi mai ostilă, arogantă şi capricioasă,
ci „un... specialist” în parapsihologie, hotărât să facă
lumină într-un orizont social în impas, în derivă.
Reacţiile Issabelei sunt halucinante şi de -o
simplitate suspectă, derutantă; mofturoasă, arţă goasă, agresivă, impulsivă..., se descoperă alta, în
relaţii dintr-un timp pozitiv, de referinţă, cu prieteni,
idile amoroase, întâmplări nostalgice din vremuri
fericite: Issabel, un alt OM, un alt personaj, cu calităţi
majore de comportament! Sunt primele semne de
„comunicare” între Issabel şi Mara, între două fiinţe
ireconciliabile la început, la primul contact.
„Issabel”, roman psihologic, Issabel, personaj
literar, caz patologic de atac la personalitate a
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vulnerabilă, nu din perspecvtiva social-precară şi
nici din educaţie precară; mai degrabă,
„întâmplare biologică” din care doar excepţia
discerne, separă, anulează eşecul. Mara,
personajul principal, deşi în planul doi
al
importanţei epice, rămâne factorul-cheie al
întâmplărilor. Mara, „veneticul”, victimă a situaţiei
economice incomode din ţara sa, se impune
moral prin educaţie decentă şi genă primară
pozitivă.
Cartea prozatoarei Magdalena Iugulescu,
romanul social şi psihologic Issabel, are
consistenţa, tonalitatea şi amplitudinea unei
Simfonii de J. Brahms... Începe cuminte, cu
sonorităţi blânde, se întinde răbdător pe pasaje
de-o acalmie suspectă, uşor amăgitoare şi
răbufneşte violent. Revine la „un... allegreto” mai
mult mimat, dar învăluitor şi, abrupt, rezolvă totul
cu sonorităţi de epică surprinzătoare, năucitoare,
care direcţionează fluxul narativ către apele
vijelioase ale unui râu de munte, după ce s-au
prăvălit violent, ca să se... odihnească în liniştea
câmpiei recuperatoare.


Sonete sub acoperire, de Vasile MANDRIC
Volumul de versuri „Sonete sub acoperire”, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”,
64 de pagini, semnat de poetul Vasile Mandric,
cuprinde 56 de sonete, poezie de formă fixă,
două catrene, şi două terţine, în metru clasic, cu
rimă îmbrăţişată, cea mai elaborată (1-4; 2-3), şi
rimă încrucişată (1-3; 2-4), pe un parcurs
temporar-calendaristic, riguros datate, scrise
între 14 ianuarie și 22 decembrie 2015.
Este cea de-a patra carte a poetului
brăilean, cu un titlu insinuant şi agresiv doar din
perspectiva specificului liricii sale: „literatura de
sertar”, conceptul estetic, pe care i l-am regăsit
în primele cărţi publicate în ultimii ani, cu toate
ingredientele de creaţie motivante ale acestei
formule literare. Cum noul volum de sonete nu sa mai aflat sub incidenţa ideologică a „literaturii
de sertar”, de data aceasta poetul Vasile Mandric
n-a mai fost împiedicat să-şi exprime ideile şi
sentimentele şi nici să mai dea socoteală cuiva
din perimetrul abuziv al cenzurii draconice din
perioada comunistă, dar s-a simţit constrâns (?!)
de alte impedimente şi restricţii; cele mai multe
neutre, venite totuşi de la sine şi fără vreo
interdicţie.
Un tip de democraţie românească cu totul
originală şi o libertate totală de creaţie nu i-au
mai cenzurat poetului Vasile Mandric nici
gândurile şi nici sentimentele şi i-au permis să-şi
plieze registrul liric pe motive şi teme, care nu
mai aveau nevoie de... „aprobări”, oprindu-se
pentru început la marea Muzică: „Trei picături de
(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)

de zi într-o ureche-mi toarnă BACH / Din Fugă-n Fugă,
grijuliu cu mine, / .. / Acum, târziu, când părul îl am
nins, / Aş mai dori să-mi împlinesc o rugă, / Să intru
într-o orchestră dinadins / ... / Căci zilnic BACH mereu
mă ia la FUGĂ / Şi mă trimite ca să scriu SONETE!”
(„Trei picături”, pag. 9).
Fără nicio legătură cu data din calendar, când
a scris un sonet sau altul, poetul are. .. Crezul său
estetic şi-şi asumă nonşalant, deşi marcat de o
melancolie învăluitoare şi sacră, orice opţiune posibilă
în planul unei filosofii personale: „Cu gându-mi dospit
în visări călăuză, / Am ars în cuptorul oglinzilor pale /
... / În alfabet am fost un semn al mirării / Nimeni nu
ştie ce-am vrut ca să zic / Trece-mă, Doamne, pe lista
uitării!” („Viaţă”, pag. 10).
Fără nicio încercare de structură tematică,
sonetele din acest volum relevă, într-o brambureală
sentimentală de-o sinceritate înduioşătoare, o viaţă şi
un destin parcă permanent în derivă, din care n -au
rămas decât frânturi de idealuri, elanuri donchişoteşti
şi doar... „sferturi” nedrepte de împliniri, din zonele
cenuşii ale realului: „Mă cheamă oglinda-n baie s-o
privesc, / Căci cineva ar vrea să mă vadă. / Doar ochii nmărmuriţi mi-i amintesc / Că-s eu de altădată drept
dovadă / ... / Şi-atunci mă-ntorc la coala mea de scris,
/ Că-i prietena ce gândul îmi ascunde, / De nu mă
părăseşte niciun vis” („Străinul”, pag. 13), din care
rămân doar elegante şi oneste renunţări transformate
în vise, reprimându-şi drastic orice duioşie.
Cu adevărat, linia melodică este una învăluită
în tristeţe şi regrete: „Sunt marinar beţiv şi-s pus de
cart, / Când barca de-acum o ia-n derivă, / Cuvintele în
gură au gust de colivă / Şi-mi cântă destinul Recviem
de Mozart”, iar poetul recurge curajos la soluţia
pesimistă a renunţării, cu o ironie îmblânzită de
compasiune: „Sonetele mele toate-s eboş, / Versurile
gem şi plâng a pustiu, / Prin poeziile aruncate la coş”
(„Eboşuri”, pag. 15).
Robit poeziei, Vasile Mandric îşi construieşte şi
un curriculum vitae – poetic, cu un timbru uşor orgolios
şi o vocaţie a responsabilităţii: „Cândva prindeam şi
vorbele din fugă, / De mă invidiau pesemne unii, /
Poeziei totdeauna i-am fost slugă”, cu o vitalitate, deşi
ameninţată biologic, din care parcă ar fi nişte semne
de nondialog cu contemporanii: „Azi tocul îmi mai
scapă des din mână, / Poeţii mă confundă cu nebunii, /
Iar anul nou începe-n săptămână” („De ce?”, pag. 16).
Ba chiar modifică abrupt registrul sentimental
printr-un optimism robust, energic şi revigorant, din
care răzbat ecouri şi idealuri adolescentine, temperate
de o senzualitate stăpânită: „Te chem în nopţi întregi
să vii în vise, / Că-mi zboară gândul tot mereu la tine, /
Te-aş pipăi pe chip, să-ţi fie bine / Şi te-aş iubi în zile
interzise”, ameninţate de o inevitabilă curgere a
timpului biologic, iar poetul, la vârsta senectuţii, nu are
o altă alternativă în afara bunului simţ şi a unei
nonşalante autopersiflări galante: „Cum toată viaţa aproape mi s-a scurs, / Mă chinuie o întrebare ce miam pus: / Ți-am dat iubirea mea la preţ redus?”
(„Scrisorile”, pag. 17).
De altfel, există în volumul de versuri „Sonete
sub acoperire” o patetică tendinţă, prin care umorul şi
şarja persiflantă se amestecă indisolubil cu tristeţea,
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când trecerea timpului astronomic şi biologic
este percepută fără putinţa unei împotriviri, cu
fiecare secundă drămuită după un... fus orar
statornicit definitiv: „Iată vine Toamna şi sunt
obosit, / Speranţa trece mai rar pe la mine, .. /
Din amintirile ce vin viituri, / Copilăria cu ciudă
mă ceartă, / Căci toată viaţa-i pierdută-n scripturi”, iar starea sufletească a poetului se zbate
între disconfort impus până la pierderea
identităţii şi nonaccept de învins: „O, cât aş
vrea să dau timpul înapoi, / Dar pentru
aceasta, nici nu fac sluj, / Că iarăşi cântă seara
bufniţa joi” („Anotimp”, pag. 31).
Echilibrul vine dintr-o decentă „Ars
poetica”, pe partitura unui sonet, „Testament”,
ca o confesiune dezbărată de orice încununare
doctă dar sigur un punct de vedere estetic
expus cu savantă simplitate: „Poezia pentru
mine-a fost stăpână / Chiar de copil eu slugăam fost şi rob, / În mine a pătruns un microb /
Şi toată viaţa-acolo o să rămână” (Op. cit., pag.
32). Şi acceptă, în ciuda neşanselor şi a
potrivniciilor de tot felul că: „Sunt cel mai
norocos poet din lume, / Că versul meu e plin
de nestemate, / Atârnă-n el rubini, onicşi,
agate, / Ce azi mi-ar face cântul de renume”,
deşi un gând neliniştit de neizbândă şi neşansă
îi bântuie sufletul: „Dar soarta mea mereu a
fost dălângă, / Mi-aduce noaptea-n somn
poezii, sonete, / Mă scol, le scriu pe cărţi şi pe
caiete, / Pân-le termin, norocu-o ia pe lângă...”
(„Norocosul”, pag. 36).
(continuare în pag. 9)
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Victoria MILESCU
FESTIVALISSIM
Te rupi cu greu de petrecăreţi
îmbăloşat de pupături zgmotoase
de-mbrăţişările bărbăteşti
în paltoanele până-n pământ
îmbibate de camfor, naftalină, tabac
te duc pe braţe în urale
până la maşina cu şoferul rebegit
demarând prudent
printre fantomele ce-i fac semn să le ia oriunde
drumul se gudură prin ploaie, dă în gropi
case cu turnuri trufaşe
scot la porţi copii zdrenţăroşi
nu e frumos să vomiţi în maşina mirosind a vanilie
nici să arunci pe geam
dovezile lor de iubire
plăsmuite în lungi nopţi de insomnie
ajungi acasă icnind:
nu strică puţină scârbă, un pic de greaţă
un strop de lehamite unge eficient
maşinăria sufletului uşor învechită
apoi o cafea violetă
dar viaţa nu stă acolo unde-o pui
iese pe străzi
să ia o gură de viermuială
printre păsări de noapte, bolizi, faruri
unul chiar acum s-a stins ca un prost
o pasăre se împiedică de tine:
ce mai aştepţi
dă-i drumul în sus
ce stai cu aripile pleoştite
murdare de noroi, de benzină, de sânge…
SALA DE MESE
Ne aşezăm tăcuţi, îmbrăcaţi în halate groase
la masa lungă
deşi semănăm, ea nu ne confundă
mâncăm în tăcere supă, tocană de cartofi
noi, cei de aici, încet dar sigur
ducem lingura la gură noi mestecăm
urmărim cu ochi dilataţi grilajul
dincolo de care rulează viaţa haotică
prietenii, rudele
vin în vizită uneori
bucurându-se că ei încă văd, merg, respiră
noi, cei care mergem la masă
târşindu-ne papucii de pâslă
ajungem până la telefonul de pe culoar sunând în gol
încet dar sigur deşertăm plosca la miezul nopţii
ne ducem chiar până la camera de gardă
să trezim doctorul care nu se trezeşte niciodată
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să zgârie cu cheia pe talpă vecinul de pat
noi, cei care avem picioare
ne apropiem de fereastra cu plasă
şi descriem în amănunt dezmăţul
celor cu sacre obligaţii
ce ne expediază în cutii frigorifice
noi, în cămăşi cu mâneci kilometrice
abia scoase din etuvă
umblând cu hohotul la vedere
călcând unul pe capul celuilalt
ne ridicăm, noaptea, prin acoperiş
trezind oraşul din vis....
ŞEFUL CEL MARE
În sala de aşteptare
tremurând de spaimă, de frig
pe canapeaua de vinilin
repeţi în gând
repede, clar şi concis
motivele pentru care te afli aici
pereţii se uită chiorâş
la nou-veniţii aşezându-se cuminţi, la rând
tuşind uşor
punându-şi în ordine actele
ce le atestă dreptul la o nemurire completă
limbile ceasornicului încastrat în beton
indică o eră imposibilă
timpul ticăie răbdător: vine, nu vine...
În final, uşa se dă de perete
tropăind, mormăind, scuturându-se
de o zăpadă imaginară
cu ochelarii aburiţi de o idee acaparantă
se arată în prag şeful cel mare
e întâmpinat cu tremur de gene, murmur sfios
uriaş, solemn intră în camera
încălzită dinainte de micuţele muncitoare
zâmbind in aeternum
soarbe din cafeaua pregătită, cu spumă
ca o planetă-n formare
deschide computerul, cu o voce baritonală:
nu tu, celălalt
ce dacă eşti primul!...
CERŞETORUL DIN COLŢ
Cerşetorul din colţ
sprijină de genunchi un carton
pe care citeşti scrijelite
versurile poemului tău
ţinut secret, azi în văzul tuturor
împroşcat de noroiul autobuzelor
murdărit de câini
poemul prin care cerşetorul înduioşează
trecătorii devine cu timpul ilizibil
sub copacul cu baloane colorate în loc de frunze
unii se opresc să-şi aprindă o ţigară
alţii îşi trag fermoarul
mulţi abia merg sub povara pachetelor, grijilor
în urma unora se aude câteodată
clinchetul unui bănuţ
căzând în gura neagră, ştirbă a zilei.
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Denisa LEPĂDATU
Nu mă grăbesc
planurile mele-s încurcate de-o muză
ce creşte odată cu pielea mea întinsă
precum un balon
gata să explodeze
de-atâta aglomeraţie
în mintea mea zilnic e un război
din care învinse sunt întotdeauna
ideile apărute de-a lungul zilelor răguşite
nu mai au nici ele putere
să mi se opună
vor mai degrabă să le fac un orar
ca la şcoală
să fie sigure că
în sfârşit
vor rămâne cu ceva timp liber
chiar şi ziua mea de naştere-mi spune
să nu mă grăbesc
nefiind pregătită să-mi împletească cele
paisprezece codiţe promise
nu ştiu de ce dar viaţa aceasta
mi-a luat-o înainte
habar n-am cu ce viteză s-alerg
s-o pot ajunge din urmă
Mi-am propus
mi-am propus să-mi întâlnesc viitorul
l-am căutat în zadar prin cărți
nu ştiam că de fapt
locuia în aceeaşi casă cu mine
ştia tot ce fac
şi nu uita să numeroteze căderile mele
de orice fel
ne-am privit în ochi într-o dimineaţă
când nu eram hotărâtă
ce drum să aleg din mănunchiul
aşezat cu grijă în bibliotecă
m-a privit cu subînţeles şi s-a aşezat
pe marginea patului
surâsul lui absorbea lumina din încăpere
Citeşte-mi din nou
citeşte-mi din ultima ta carte
te voi asculta
ştergând cu palmele
respiraţia oricărei virgule
ce-nalţă îndoiala peste
timpul meu rătăcit
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între prefaţa şi cuprinsul
vieţilor noastre
pentru fiecare capitol
inventez alt final
şi constat că propoziţiile
mi se lipesc de piele
desfăşurând capitole
acolo unde punctele cardinale
nu mai ajung vreodată
mă vei găsi aşezată
în biblioteca
celor doi poli
care-mi vor fi părinţi
până când voi renaşte
înfrigurată
într-o dimensiune
nedescoperită încă
Ploaia
pe umerii cerului
plouă din două în două
anotimpuri
amestecând zodiile cu poeme
ascund în buzunarul rochiţei
aripile unei libelule argintii
mi le-a oferit
înainte ca furtuna
să o rostogolească
printre norii pe care-i pictasem
la ora de desen
visa să se nască din nou
dar de data aceasta
să fie fluture
de atunci
am aşezat aşteptarea
lângă mine
suntem amândouă în fiecare zi
nedespărţite prietene
Când dorm
când dorm
tu vii lângă mine
aşezându-mi în loc de pernă
cerul împăturit în două
stelele se prind cu braţele de visele
prin care păşesc fără teamă
ştiind că doar tu
poţi schimba chiar şi solstiţiile
între ele
mă-nvelesc cu încrederea ce se naşte
în fiecare oră
ciobită de câte un copil jucăuş
oglinda-mi arată cât am crescut
îndepărtez cu o mână norii
ce nu-mi dau voie să văd
dincolo de infinit
şi nu-nţeleg de ce toate poveştile
au un sfârşit
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Constantin OANCĂ
CU OCHII PE ZĂPEZILE LUI SĂNDEL STAMATE
”Înger sobru/ căzut în genunchi/ amușinează
pământul./ Iar eu/ numai văz/ martor minunii sunt.”
(ZĂPADA). Acest poem ar putea sta foarte bine ca titlu
pentru noua carte de poezie, SUM, a lui Săndel Stamate,
urmând după Antologia Zăpezilor, Cuvinte și Îngeri, Fugă
în Roșu și Entelechia. La urma urmei, SUM vine de la
”martor minunii sunt”, poetul situându-se în mijlocul
fenomenului vieții. Și ”Îngerul sobru căzut în genunchi”
`face bună pereche cu ”lumea secundă” (din POEM
SUAV), pe care poetul o ”străbate frenetic”, justificând în
felul acesta titlul la care el s-a oprit.
Cartea se împarte în două poeme-fluviu, cu titluri
tot latinești, ce sugerează rezistența în timp, clasicitatea:
TOGA POEMATIS și SUMMATIM. Acestea conțin mai
toată recuzita de care poetul are nevoie ca martor la
minunile ce i le oferă viața (ea însăși fiind marele miracol): viața, moartea, poezia (în EXORDIU acestea trei
sunt temele existențiale), timpul, eternitatea, jocul, iubirea
și iubita, visul, geniul, vinul (cu semnificații mistice),
zăpada, cuvântul, poetul, învierea, copilăria, speranța,
libertatea, Dumnezeu, bucuria, nunta, mama, tatăl, diaspora, cerul, originea divină etc. Revenind la EXORDIU,
cuvântul introductiv al autorului, nu putem să nu ne
întrebăm de ce, pe lângă viață și moarte, apare și
poezia? Pentru că ”Poezia (zice poetul pe manșeta celei
de-a patra coperte)/ e ochiul/ lui Dumnezeu./ Prin poezie/
Dumnezeu/ își contemplă/ Creația.” Iar viața și moartea
sunt privite ca poeme în cartea universului.
Tema timpului este bine conturată în poemul
VIZIUNE, acesta fiind văzut ca o apă în care plutește
”Biată ființa mea”. Sunt prezente în carte cele trei
ipostaze temporale: clipa, anotimpul și vârsta. În CLIPA
CEA DE TAINĂ marile evenimente naturale se produc în
mari clipe: ”clipa adună cocorii în luncă”, ”clipa dezmiardă
crinii din vale”, ”clipa respiră peste tinerii morți”. Ca
anotimp este de găsit în poezii precum ZĂPADĂ, APUS,
BELȘUG, TOAMNĂ, POVESTE DE PRIMĂVARĂ. De
remarcat e faptul că anotimpurile din afară au replici
duhovnicești, lăuntrice, ca în EMOȚIE DE TOAMNĂ de
Nichita Stănescu. Ca vârstă timpul apare în A FOST și ÎN
AȘTEPTARE.
Era de așteptat ca pe lângă timp să se facă auzită
și eternitatea; în CA O MINUNE nemurirea poetului Săndel Stamate este un adevărat poem, ”… căci poem voi fi.”
Reapar viața și moartea țesute cu fire temporale și atemporale. Primăvară este viața ”cu voci de miei/ de păsări/
cu tumult de clipe” (APUS), iar moartea premerge vieții:
”Astfel când Unu apare/ din moarte răsare.” (MINUNATA
DOCTRINĂ).
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Cuvântul (care a fost de la început, conform
Evangheliei de la Ioan) este și tema poeziilor CA O
MINUNE, CREDO, TESTAMENT, ZEN, NUMELE,
iar poetului (direct legat de cuvânt) și condiției lui
le-a făcut loc în poemele CAUZE PIERDUTE,
FIINȚA MEA, ÎN AȘTEPTARE și CÂND POETUL.
Dumnezeu – chintesența gândurilor și dorurilor noastre - este prezent în SLUJIRE, REPLICI LA
UNU, LUMINA CE-O CAUT. Pe mama, tata (stele
fixe) îi întâlnim în CAUZE PIERDUTE, NUMELE și
A FOST, iar lumea cu a ei curgere în SPERANȚA
și SUPUNERE.
Poezia BUCURIE este unul dintre nucleele
cărții, poetul amintind de clipa (de veșnicie) când el
a fost întors de către Cineva ”cu fața la cer/ ca
înspre neprețuită comoară”; este un moment când
Dumnezeu intervine, ca-ntr-o inspirație, în urma
căruia aflăm că suntem nemuritori (”Nu moartea-i
stăpână.”).
În PEISAJ SUMAR este reiterată deosebirea
între civilizația satului și cea a orașului. Imaginile
vizuale pastorale sunt de o prospețime originară.
Reproduc întregul poem: ”În mijlocul indecis al
ogorului negru/ Cumpăna proaspăt vopsită a
fântânii e/ Cocostârc alb - / Într-un picior /
Așteptând, așteptând / Trist ca un vers singur. // Pe
fundul întunecat al gropii/ Atâta apă de parcă / Un
zeu neatent ar fi pierdut / O lacrimă. // În zare/
Orașul putrezește încet și sigur”.
În același sens este construit și POEM
DESPRE MINE, în care poetul schițează un fel de
arbore genealogic, mândrindu-se cu originea lui de
țăran, căci de la acesta provine și numele de ”țară”:
”Și oamenii se adresau unul altuia / Cu grație
(continuare în pag. 9)
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(urmare din pag. 8)

(urmare din pag. 5)

enormă spunându-și / ”Măi, țărane.” // Și suna la fel de
plăcut / Ca și când și-ar fi spus: / ”Măi, îngere”.
Bascularea între Dumnezeu și tentația văzutelor
este dramatic exprimată în poezia SUPUNERE. Viața
este o apă care curge, totuși, spre propriul ei izvor, este
un tribunal al conștiinței în fața căruia spui cu tărie: ”Și
totuși se-nvârte, și totuși iarba e verde.”
DISTIH EROTIC amintește de LEOAICĂ TÂNĂRĂ, IUBIREA a lui Nichita Stănescu. Aici iubirea este
”lup prins în capcană / să scape își mănâncă piciorul.”
Iubirea fiind din altă lume, comportă în realitatea dată
anumite riscuri, care obligă la jertfirea de sine.
Același ”Cineva” din BUCURIE apare și în LAMPIOANE LA NUNTA DANIELEI H. Lampioanele de aici
par a fi stelele cerului, care ”în stoluri zboară / cât ține un
vis”. Unele din ele cad ”ca săgeata ce a pierdut ținta”,
aluzie la omul care, doar a trecut pe lângă Dumnezeu.
O altă pendulare, între înăuntru și în afară. În
inimă suntem mereu copii, dar ce folos, dacă în afară
suntem mereu supuși amenințărilor ”hergheliilor de apă”
(ÎN AȘTEPTARE)? Soluția ar fi ”schimbarea în cuvinte”
(renașterea proprie); numai așa forțele ostile ni se vor
supune, precum cerberul lui Hades în fața lirei lui Orfeu.
Asta și spune autorul: ”Numai poetul crestează /
înmiresmate cuvinte / în carnea afânată / a timpului.”
Epitetul ”afânată” ne spune ceva despre posibilitatea
noastră de a-l supune (pe timp), de a găsi în el clipe de
eternitate. De aici i se trage poetului și numele de profet
al Domnului - ”Când poetul scrie / Dumnezeu pornește
prin lume / În picioarele goale” (CÂND POETUL).
Iar apare ”Cineva”, spre cercetare, un fel de daimon, căruia poetul i se adresează cu ”Doamne” (POEM
MORBID). El îi reproșează acestuia că l-a făcut o ființă
sensibilă, care suferă. La acest cuvânt necugetat îngerul
pleacă, fără să spună ceva, după ce mai întâi ”a strălucit
mai tare”. Cine are urechi de auzit să audă ar fi putut
spune foarte bine acest ”Cineva”.
De ”Pe vremea când înnebuneam teii cu versuri /
Despre parfumul sânilor săi” (PENTRU EA…) și până
când ”Noaptea-și descheie cămașa / La nasturii de sus”,
sub pana ce scrie (CÂND POETUL), a trecut doar o
clipă, dar ce clipă! Marele Miracol! Sum!
Întotdeauna cu ochii pe zăpezi poetul Săndel Stamate nu putea încheia altfel cartea decât cu versul
”poem alb”, metaforă pentru ceea ce el vrea să devină
înainte de a trece Rubiconul, căci, să nu uităm, dintr-o
scăpare zăvorul ușii a fost, ca niciodată, uitat netras –
ZĂVOR UITAT NETRAS.

Imprevizibil, poetul îşi nuanţează, într-o
alternanţă de joc ludic, o poezie erotică, idilică şi
de-o puritate celestă, din perspectiva nostalgică şi
ritualică a unui Madrigal de secol XVII: „Mi te-a
trădat că eşti cea mai frumoasă, / Închipuirea
viselor şi dorul / Dar ai plecat lăsând pribeag
amorul, / Ce nici acum în pace nu mă lasă”, dar
domnul Vasile Mandric, aflat la vârsta senectuţii,
pare stăpânit de recesiuni galante, protejate de
amintirile unei senzualităţi lucide cu o detaşare
emoţională: „Iar când va fi să vină amintirea, / Ce -n
lanţul ei prizonieri ne ţine, / Vom regreta căci neam pierdut iubirea!” („Lili”, pag. 43).
Vasile Mandric se descoperă a fi un poet
sensibil şi marginalizat dintr-o tembelă interdicţie
oficială dar şi dintr-o severă autocenzură și scrie
sonete în dulcele stil clasic, fără să fie tentat să se
alăture „corului” poeţilor şi poeteselor la care versul
devine înjurătură, „felinar roşu” şi „performanţă
virilă”.
Metafora ascunsă în titlul „Sonete sub
acoperire” parcă nu poate şi parcă nici n-ar vrea
„să... acopere” un mare impas sufletesc, o
neîmpăcare cu sine, cu ceea ce s-a întâmplat de-a
lungul timpului cu idealurile şi cu speranţele
poetului nevoit să-şi protejeze identitatea socială şi
apetenţele artistice sub „umbrela” „literaturii de
sertar”: „Poezia m-a chemat ca să mă certe, / La
uşa ei mă opresc smerit şi sun; / Eu în genunchi o
rog ca să mă ierte / ... / Am prins şi eu un vers, ca
moştenire / Şi-l scriu pe undeva, dar nu vă spun, /
Poate-n SONETUL sub ACOPERIRE” („Sonetul sub
acoperire”, pag. 21), ca o patetică spovedanie, din
care răsar „perle” de lirism şi de ideal artistic.
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Desen de Elena Liliana Fluture
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Victor ACIOCÂRLĂNOAIEI
„Îndrăgostirea de zmeu” de Petre Rău
În ciuda faptului că se află acum la apogeul carierei sale scriitoriceşti, domnul Petre Rău trăieşte o profundă şi cutremurătoare dramă, asemenea marilor creatori existenţialişti care pun sub semnul întrebării propria
lor operă: calitatea, durabilitatea, perfecţiunea ei. Într-un
acces de sinceritate tulburătoare, turmentat şi copleşit de
gânduri negre, poetul recunoaşte că „a fost un rătăcit, pur
şi simplu” şi că „i s-a întunecat mintea de nelinişti”. Pentru
a scăpa de această permanentă şi insuportabilă teroare,
nu ezită să adreseze în multe rânduri „rugăciuni către
nimeni”. Cine îi provoacă „nelinişti” poetului, „omul negru?”: „Omule, omule negru! / Eşti un oaspe de ocară. /
Faima ta de când e lumea / Se lăţeşte peste tot”
(Serghei Esenin).
Dar ce se întâmplă în mintea şi în sufletul poetului? De ce se roagă la „nimeni?” Nu are nicio preferinţă,
niciun zeu? A devenit eretic, ori ateu? Adânci frământări
de care au fost cuprinse toate marile şi adevăratele personalităţi literare. Să ni-l amintim pe Al. Philippide: „Matârn de tine, Poezie, / Ca un copil poala mumii, / Să trec
cu tine puntea humii / Spre insula de veşnicie / La capătul
de dincolo al lumii”.
Ori tânguirea tulburătoare a poetului de la Mălini
adresată surorii sale - Pădurea: „Pădure, sora mea, te
întâlnesc / C-o strângere de inimă durută / M-ai adăpat cu
harul tău firesc / Şi mi-ai deschis în suflet o lăută. /
Aprinde pe cascade vălvătăi, / Fă-ţi stelele mai tainic să
lucească, / Opreşte-n râpi al frământării duh / Şi pace dămi, dă-mi pace sufletească” (Nicolae Labiş).
Cele 82 de poezii cuprinse între coperţile volumului de faţă sunt tot atâtea bijuterii la care neobositul
matematician-poet a trudit cu migală, oferind iubitorilor de
poezie profunde trăiri emoţionante şi în acelaşi timp pline
de meditaţii filosofice. Poetul este într-o permanentă şi
efervescentă căutare de sine, încercând să-şi regăsească
traseul parcurs din anii copilăriei până la vârsta senectuţii.
Drumul a fost sinuos şi greu, lăsând urme adânci în sufletul candid al viitorului poet, urme care se vor cicatriza,
dar nu se vor şterge niciodată: „Prima rătăcire e atunci
când părăseşti odaia / copilăriei / e prima irosire pe care o
trăieşti / de-adevăratelea / începând din clipa aceea nu
mai eşti zmeu / deşi tot restul vieţii te vei strădui / să devii
zmeu / fericirea de atunci nu va face parte / din durerea
de acum / de aceea mă rog pentru că nu mă pot abţine”.
De fapt, ce este sau ce reprezintă ZMEUL în arsenalul metaforic al poetului-filosof de pe plaiurile nicoreştene decât tendinţa spre înălţimi, spre absolut, spre infinit? Asemenea lui ICAR - zmeul -, un alter ego al poetului
tinzând cu toată fiinţa sa spre ocuparea unui loc definitiv
în muntele sacru al Olimpului populat de zeii nemuritori,
înveşniciţi în timp.
Dar ascensiunea zmeului nu se putea realiza de
la sine, fără un impuls exterior, fără declanşarea unui
proces hotărât şi dureros care să pună în funcţiune acest
mecanism. Asemenea lui Nicolae Moromete - Ţestosul -,
chinuit de insuportabila Bisisica, alergând prin toate tarlalele cu grâu şi porumb, viitorul poet, ţinându-şi de funie
vaca şi viţelul pe care le păştea prin râpi, pe mirişti, ori pe
marginea şanţului, până în ziua în care tatăl său i-a

Boem@ 2 / 2016

modificat iremediabilabil destinul: „Fătul meu lasă
treaba asta cu hârleţul şi / te du la academiile tale
zice tata de pe prispă / nu e de tine nu eşti bun la
trebi de-ale mele... // N-am ştiut niciodată dacă a
vorbit serios / tata / dar m-am trezit din vina lui /
toată viaţa prin şcoli”.
Însingurarea copilului se făcea tot mai simţită şi mai dureroasă, privându-l brutal de cel mai
dorit, cel mai căutat şi mai puternic sentiment: dragostea părinţilor, mai exact a tatălui: „Singurătatea
era ca o declaraţie de dragoste / la o cafea / habar
n-avea de suferinţa mea”.
Cuprins de crize demente, repetate din ce în
ce mai des, tatăl alcoolic într-o formidabilă dezlănţuire patologică aruncă vijelios în trupul sărmanului
copil cu prima unealtă agricolă picată în mână:
„Mergi în crucile mă-tii la cărţile tale îmi ţipa tata în
spate / luându-mă pe nepregătite şi / rupând dintr-o
opintire coada hârleţului aşa îmi aminteam / limba
şuierătoare a tatii”.
Prea multă suferinţă, durere, prea multă frică! Avea nevoie de ajutor, cui să i se adreseze? Cine să-l salveze dintr-o situaţie fără ieşire? Cine? Se
simţea tot mai singur, mai părăsit, mai neajutorat...
Desculţ, pe întuneric prin mărăcinişuri şi bolovani,
paralizat şi transfigurat de o frică ucigătoare, aleargă
disperat în neştire pentru a-şi salva viaţa: „alerg pe
coridoarele secrete ale viilor / fug cu o mie de
picioare prin lăstăriş / să nu mă bată tata”.
Copilul aleargă, aleargă, aleargă de frica Satanei, şi atunci, într-o fracţiune de secundă, şi-a adus
aminte de îngeriţă. Da, era îngeriţa lui de o viaţă,
care-l însoţea pretutindeni şi care se numea Denisa.
Da, ea îl va salva cu siguranţă - şi începu să i se
roage: „Eu sunt mic / Tu fă-mă mare / Eu sunt slab /
Tu fă-mă tare...”.
(continuare în pag. 11)
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Mihaela OANCEA

Fuge, fuge mai departe... parcă şi-a mai revenit
puţin, dar s-a ratăcit; s-a rătăcit pur şi simplu. Unde e?
Unde se află? Unde este? Simte foile de porumb tăindu-i
obrajii ca nişte lame ascuţite: „Ce dracu căutam noaptea
prin păpuşoi / Când ventuzele mamei / se aplicau pe
spatele broaştelor / surghiunite pe rana mea dintre coaste
/ abrupte de părăsiri unice”.
Nu mai poate. S-a oprit frânt de la genunchi la
rădăcina puternică a tulpinilor de viţă-de-vie: „stau printre
butuci / noaptea asta o s-o dorm în vie / nu mi-e teamă / e
o poveste ce face parte din enumerările mele / mai mult
ca sigur tata va pleca la bufet / mai spre seară / şi nu-mi
va fi greu să intru prin grădină / nu pe poartă ci / prin
gardul de sârmă / apoi voi pătrunde prin chiler / unde
mama mi-a pus sigur ceva de mâncare / deoparte”.
Oboseala şi-a spus cuvântul. Flămând, epuizat,
cu trupul zvâcnindu-i dureros din cauza loviturilor aplicate
cu sălbăticie pe trupul costeliv şi subnutrit, copilul adoarme într-un somn agitat cu uşoare zvâcnituri spasmodice,
parcă încercând să se ferească de dureroasele lovituri de
curea aplicate pe trupul plăpând: „încă mai ţin minte când
pace / făceam cu trupul meu hulit de curelele tatei”.
Şi iarăşi murmură abia şoptit: „În tot locul mănsoţeşte / Şi de rele mă păzeşte”. Amin.
A adormit cu faţa rezemată de hârtia zmeului şi
corpul cutremurat de uşoare zvâcniri intermitente. Îngeriţa
aşezată în ieslea cu paie, intrată deja în exerciţiu funcţiunii, supraveghea cu dragoste de soră mai mare somnul
copilului îndrăgostit de Zmeu.
82 de poezii. 82 de ecuaţii poetice cu una ori mai
multe necunoscute ale căror rezolvare depinde numai de
sensibilitatea lectorului, de gradul lui de implicare în descifrarea unor povestiri de viaţă cutremurătoare. Pe mine,
unul, m-au copleşit.

Hiatus
Pribegirea era stearpă, zdrobitoare sunet al trunchiului nopții
prăbușite peste ochiul
deprins a nu descifra nicio taină
fără celălalt;
era blestem al speranțelor cărunte,
al rănilor atâtor ploi
scufundate în delirul
unei clipe.
De-atâta timp îl uitase pe creste,
oglindit în hăul
oceanului pleșuv,
până a devenit un Argus
condamnat să nu vadă,
doar să pipăie
golul ce se căsca sfidător
în jur și în sine.
Recent,
hoinarului prin cârciumi
pline de igrasie
i-au rămas doar tălpile
să caute
nesupunerea timpului.

Marian HOTCA
poem în interval



[existenţa de azi
e doar un cartof oximoronic
pierdut pe banda
realității]



poem în interval
[tulburătoare e lumina
ce a trecut prin nisip
căci sânge a scos
în cortina văzduhului
trasă peste soare]
poem în interval
[între două verticale de întuneric
e greu
să-ți găsești
orizontala de lumină]
poem în interval

Desen de Elena Liliana Fluture
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[restul negației e dovada clară
de a spune da
nimicului
din jurul tău]


Boem@ 2 / 2016

u
m

Diana DOBRIȚA BÎLEA
O carte de căpătâi – Insomnii vesperale
Ceea ce frapează în poezia domnului Ion Roșioru,
dincolo de forța stilistică a fiecărui vers, este muzicalitatea
desăvârșită. Parcurgându-i bogata creație lirică - volumele La țărmul grânelor, Insomnii vesperale, Incantații de
mătase, Rug de mirt, Îşi pierde urma inorogul, Cupola
unei lacrimi, Mâinele meu începe azi, Secretara sorţii
mele, Lacrimi triunghiulare, Clopotul din Dojoji. (Mir)
easmă de nard, Mă vrea iubire Dumnezeu ș.a. – mi s-a
întâmplat să uit că citesc poezie, căci eu am auzit, ca
vrăjită, cântecul. L-am întrebat, cu naivitate, după ce
`formulă secretă își orchestrează versurile și iată ce mi-a
răspuns: „Azi, de exemplu, am descoperit un drum asfaltat, cu o singură bandă, care duce de la spital spre o fermă din vecinătatea Liceului Agricol. Dacă trece pe acolo o
maşină sau un tractor pe oră e mare lucru. Şi acest drum
e tivit cu muşeţel sălbatic care în decembrie e la fel de
proaspăt ca astă vară. Cum să nu te impresioneze? Apoi
cauţi muzica aferentă şi de aici imaginaţia începe să
lucreze febril, să curgă totul firesc. Cititorul vede produsul
final. Prin mintea poetului au defilat însă mii de variante şi
tu o cauţi pe cea mai bună, ea se tot ascunde şi tu mergi
ca un soldat şi-ncepi să crezi că doar într-un loc anume ţi
se va revela“. Altă dată îmi spunea cu mâhnire: „Orașul
acesta (Hârșova, n.a.) s-a cam golit de poeme.” Trebuie
spus neapărat că tipic pentru poetul (dar și prozatorul și
criticul de succes) Ion Roșioru este faptul că domnia sa nu
poate (sau nu riscă?) să scrie poezie în casă, ci numai în
natură, fiind destul de indiferent la condițiile meteorologice
și parcurgând pe jos 8-10 kilometri în fiecare zi. Acest
lucru îmi amintește de omul cel mai deștept din toate
timpurile, Socrate, care, atunci când simțea nevoia să
mediteze, se oprea și se așeza oriunde, în ploaie, în soare
sau pe furtună, absolut nepăsător la privirile curioase ale
trecătorilor.
Volumul Insomnii vesperale este o antologie de autor
apărută în anul 2013 la Editura Tipo Moldova, în prestigioasa colecție OPERA OMNIA. Cuprinde poeme cu formă fixă: elide, schaltiniene și pantumuri.
Asocierea celor doi termeni din titlu vizează preocupările ardente ale poetului la o vârstă așa-zis „vesperală“,
deși la data apariției acestei antologii nu avea decât 69 de
ani. Motto-ul (un vers propriu) întăreşte, ludic-lucid, această idee: ,,Când îmi face moartea semne mă ascund printre
poeme.“ Marea temă a volumului este așadar timpul, cu
toate efectele sale.
Grupajul de elide are în incipit poemul Cu, o ironie
blândă la adresa efemerității omului, care se naște, trăiește și moare conform cu cele scrise în „cartea sorții”.
Blândețea tonului vine și dintr-un artificiu tehnic – folosirea
prepozițiilor „în”, „prin“, „la“, „cu“ în finalul versurilor, lăsând
lamentarea și, într-o subtilă măsură, și acuzația îndreptată
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către Creator, exprimată doar pe jumătate: „Percep
un freamăt dinspre codrul amar de ani rămas străin,/
Semn tainic că-i aproape vremea când o să trec ca
briza prin.“ A doua elidă se numește chiar Timp.
Poetului i se pare firesc să vadă în tinerețe iminența
bătrâneții, iar în viață, moartea de ieri, de azi și de
mâine: „Mi s-a-ntâmplat în tinerețe s-adorm subit sub
un stejar:/ Sub el era, aveam s-o aflu, mormântul hanului tătar.“ Până și starea de dor este un fel de
moarte: „Într-un târziu, confuză încă, aprinde-o nouă
lumânare/ De ceară roșie ca dorul de cel abia plecat
pe mare!“ (Dor). Totuși, poetul încearcă să îndepărteze pe cât posibil clipa morții: „Pe drum voi îmbrăca
o blană de urs totemic să ajung/ La zâna bună să-mi
comute blestemul scurt într-unul lung!“ (Lung). Lupul
sau ursul „totemic” constituie unul dintre motivele des
apărute în poezia roșioriană și are rolul de a proteja
omul în general, poetul sau iubita acestuia, fie și de
datul sorții. Dacă în Schaltiniena valsului astral
poetul se roagă lui Dumnezeu pentru abolirea morții
oamenilor, prin folosirea pronumelor la persoana I
plural, semn că nu se consideră nemuritor în virtutea
operei sale nemuritoare („O, Doamne, dă-ne nouă
șansa să ne putem înveșnici!“), în Schaltiniena
totalei împăcări ni se relevă lumina resemnării: „Ca
un făcut, în ziua scrisă, pe Styx va fi atâta ceață/ (...)/
Iar sufletul se îngerește prin pacea veșnicei cântări.//
De pretutindeni vin intense miresme lungi de iasomie!” Uimitoare sunt imaginile în care viața și moartea se confundă într-o clipă de liniște, de lumină
„roz“, pe un tărâm de tranziție care se aseamănă
totuși raiului: „Un pui de căprioară-ntinde boticul roz
spre mâna mea:/ Probabil că-s în rai și moartea deaș implora-o nu m-ar vrea!” (Rai).
Dragostea, o altă mare temă roșioriană, nu putea
să lipsească din acest volum antologic. Iubita este
atât de importantă pentru poet încât îl vedem pactizând și cu forțele oculte pentru a o convinge să coboare din visul lui și să-i existe: „Să-ncerci să-mi
(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12)

vinzi la jumătate de preț un șip de elixir:/ Să gust din el la
miezul nopții, să încetez să mă mai mir.// Să te căiești,
inexistento, că mă-nglodezi în insomnii,/ Să fii țiganca
noimei mele, să te-ndârjești din vis să vii!“ (Pact). Sunt
multe meditațiile pe tema neîmplinirii în dragoste: „Cu
trenul galben de armindeni prin stepa roșie veneam/ La
nunta fostei tu, dar gara n-avea să se ivească neam“
(Neam); „Pe dealul nunții ne-ntâmplate adastă cumpene
de fum/ Să scoatem smoală din fântâna ce nu va exista
nicicum!” (Fum); „Cu cât vocabula iubire voi ști s-o tac mai
abitir/ Cu-atât voi ține mai departe imensul frig din cimitir!“
(Frig); „Mă vei iubi cu disperare și nu va fi nici timp nici loc/
Să reapar din întuneric să-ți pun blestemul sub obroc.“
(Praf); „Dinspre crucea ta albastră amiroase a Tabor:/ Mi
s-a frânt spre tine drumul, însă calea toată-i dor.”(Jeu)
Luciditatea poetului stinge visul de iubire, nu brusc și
fără explicații, ci cu delicatețea caracteristică omului Ion
Roșioru, poetul scuzându-se prin intermediul verbelor la
modul condițional-optativ: „O, dacă n-ar ploua cu piatră și
dacă nu m-aș scufunda,/ Dinspre nadir la miezul nopții
spre casa ta m-aș avânta.// O, dacă moartea n-ar fi moarte
și dacă nu m-ar înfrunta,/ Aș fluiera la miezul nopții un cal
din basm să-i sar în șa!” (Șa).
O profundă meditație pe tema iubirii este Schaltiniena
neputinței de-a mai fi, unde regăsim motivul triunghiului
prezent în volumul Lacrimi trunghiulare: „Ne-ndepărtam
ca două laturi de verde parc triunghiular“, parcul „triunghiular” fiind singurul spațiu în care ajunge ochiul și protecția
lui Dumnezeu. Protagoniștii trăiesc în afara acestui spațiu,
deși se află amândoi sub cerul care e al tuturor („zid
albastru de uzină), soldatul „cu carabină“ punând viața sub
semnul morții încă din momentul conceperii ei. Dragostea
nu poate fi învingătoare în aceste condiții. Propoziția
condițională „De ne-am fi angajat magnetic pe două drumuri paralele” demonstrează de la bun început, prin geometria implacabilă, imposibilitatea împlinirii iubirii, paralelismul ducând la neîntâlnirea drumurilor celor doi, în
ciuda oricărei forme de magnetism. Neîndurătorul timp nu
stă însă pe loc, iarna „se-ntețește“, iar din marele foc al
iubirii rămân doar „nămeți de jar”. Fântânile, simbol al nașterii, al vieții cu ceea ce presupune ea mai important - iubirea -, „se sting“ și nu mai poate urma decât sfârșitul,
transfigurat aici în ploaia de „șrapnele“ (proiectile).
Schaltiniena necenzuratei spovedanii este o retrospectivă a vieții, dar și o punere în scenă (destul de bine
proiectată regizoral aș putea spune) a viziunii asupra
condiției sale ca poet. Fire înțeleaptă, dăruit de Dumnezeu
cu o modestie caracteristică oamenilor mari, poetul Ion
Roșioru nu s-a lăsat niciodată prins în capcana propriei
glorii, pe care a socotit-o doar o „diligență de fum”.
Dimpotrivă, ironizează, în stilul său bonom, acest statut:
„gloria (...) / Și care o să mă implore să-i schimb o roată
sfărâmată”/ Ori doar potcoavele tocite la caii doldora de
drum” și conviețuiește în bună pace cu „fantoma“ gloriei
neluând-o în seamă: „Fantoma-i martoră fidelă că n-am
trăit nimic din toate/ Acestea, nici pe la răspântii n-am
așteptat-o s-o sugrum”. Rostul acestui comportament ar
putea să rezide în faptul că a urmărit să nu ajungă „la
vama de-apoi bolnav de vanitate“. Mărturiseşte, însă, că
şi-a sacrificat „la hanul albastru“, adică pe altarul poeziei,
toată viața sa (și „cel din urmă ort”), inclusiv dragostea
netrăită, astfel că doar “silfidele“, ființe supranaturale,
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puteau să aibă acces la sufletul său: „Silfidele-mi
retrocedează suspinele cândva furate!“
Pantumurile din Insomnii vesperale au o
savoare aparte. Pe lângă faptul că le este
caracteristică muzicalitatea diferită de a elidelor sau
a schaltinienelor, datorată repetării unor versuri,
pantumurile roșioriene conțin imagini poetice de o
frumusețe rar întâlnită. Desigur, este pleonastic să
pui numele domnului Ion Roșioru lângă structura
„imagini poetice de o frumusețe răpitoare”... Înainte de a face o analiză a pantumurilor, argumentez
ceea ce susțin mai sus cu versuri de mare forță
expresivă: „Ardea-n răspântii albe visul fântânii
mele nesăpate“; „Cutreieram bolnavi de minus
pădurile din semnul plus”; „Câmpiile voievodale cu
duhul zimbrilor le ar“; „Aud distinct năvala clipei în
care uit să te mai mint“ ș. a.
Pantumurile, dominante în economia volumului
Insomnii vesperale, sunt meditații îndeosebi pe
tema timpului, a cărui desfășurare presupune
fireștile episoade de iubire. În pantumul numărul 9
se pun față în față timpul poetic, „verde“, cu cel real
„E-o veşnicie de când tata se-ascunde crâncen în
poveste“. Trecerea prin viață e grea, căci la moarte
se ajunge călare pe un cal „de sare“, iar lui
Dumnezeu i se reproșează imperfecțiunea creației:
„Păcatul naşterii absurde de Tine veşnic mă
desparte“ (10). Pantumul 12 este o artă poetică.
„Iarba fiarelor“, cea care deschide orice lacăt și
dezleagă orice mister, este un dat firesc în viața
poetului și totuși el afirmă că „seiful poeziei“ îi
rămâne intact. Nu spune „închis“, ci „intact“, ceea
ce înseamnă că poetul îl deschide și-l închide după
bunul său plac, după inspirație am putea zice, fără
ca muritorii de rând să poată observa acest lucru.
Femeia și vinul sunt un rău necesar, văzut și plâns
de Maria, căreia poetul i se închină „smerit“, semn
că speră să fie înțeles și iertat pentru pierderea
timpului și altfel decât scriind. Biblicul măr devine
într-un pantum dud. Eterna ispită, femeia, e
prezentă doar prin foșnetul maramei sale „de
borangic“, dar destul de puternică încât să-l facă să
se lase „hipnotizat de-un șarpe tânăr“ și să ajungă
„sub steaua ereziei“. Șarpele este un simbol
polivalent, atributele sale fiind și benefice în multe
culturi. Ca urmare, poetul se va trezi cu „focul
insomniei sacre” - harul poetic - ce-i va stăpâni ființa și soarta.
Recent, i-am spus domnului Ion Roșioru că,
dacă aș fi întrebată ce anume îl consider eu –
poet, prozator sau critic literar – aș răspunde fără
să ezit: Poet! Iată și replica domniei sale: „Mi s-a
mai pus odată întrebarea ce sunt. Era într-un
interviu luat de Marin Ifrim. Am răspuns tranşant:
Prozator! Probabil că asta mă simţeam atunci. Iar
acum mi se pare că am trădat ceva din mine. Ai
dreptate când optezi pentru această ipostază”.
Insomnii vesperale - o carte de căpătâi - o
demonstrează cu prisosință.
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M-am visat la umbră şi am stat
Cu mâinile de un vârtej legat,
M-am trezit apoi şi cum să fie bine?
Omul m-a muşcat în lacrimă de câine!

Marin MOSCU
Când nu eşti lângă mine…
Când nu eşti lângă mine
Simt mâna stângă
Dureros de nătângă,
Linsă de-un câine.
Aşez în foietaj de petale
Uitarea ce-aparține
Dreptei cruci de bine
Cu oasele goale!
Făraşul cu stele
Am netezit pavelele gândului
Cu florile aşezate pe gulerul pământului,
Mi-am pus inima într-o cafea descântată
Să fie citită în irişi de fată.
Păcatele s-au rostogolit în gestul făcut,
Ca pe un gard cu vise în ie cusut,
Orbeşte curcubeul m-a dat peste cap,
În brațele tale mă-nghesui să-ncap.
Rodii din crengile stelelor pline
Mi-atinge uimirea sculptată în bine,
Pun catifea pe dâra cu semne,
Inelele iubirii sunt răni şi însemne.
Stejarul din noi izvoarelor cântă,
Ghinda speranței ne binecuvântă,
Suntem zămisliți sub canoanele-i grele
S-adunăm bătrâneții făraşul cu stele!

Vine vipia, revine…
Vine vipia, revine,
Umbra se usucă-n drum,
Stelele pe cerul nopții
Seamănă îngeri de scrum.
Tu înoți în marea dulce
A iubirilor din veac,
Eu mut valuri de speranță
Într-o inimă cu leac.
Amândoi ştergem distanța
Într-o voluptate nouă
Încât lamuri de păcate
Se clătesc în miez de rouă.
Ştergem apoi cu năframa
Freamătul de vis stelar,
Într-o rază de luceafăr
Punem muguri la stihar.
Voluptatea valului
Adună-mă în voluptatea valului,
Dorința răvăşească torsul meu tihnit,
Zori de promoroacă să curgă din luceferi,
Iubirea făr` măsură-n clepsidre din zenit.
Ecoul să se-nvârtă multiplicând speranțe
Şi valuri de senin să-nnobileze trupul,
Prin mine să tresalte spre creste căprioare,
Tu să descoperi urma amirosind ca lupul.
Dar nu uita dorința de-a naviga prin viață
Către bătrâneți adânci este de când căzu
În ochii mei doar visuri dulci, înrourate,
Că voluptatea valului ai fost şi vei fi tu!
Şansa să port mâna stângă în ghips

În umbră nu stau vorbele ascunse,
Ele se înalță pe-aripi de buburuze
Şi-n zborul fără spaima despărțirii
Încropesc în inimi scânteile iubirii.

Şansa să port mâna stângă în ghips
Înaintea cuvintelor rotunjite în vis,
Cu iluzii puse în cumpene uzate
De aripi respirate în zboruri înalte,
Şansa să-mi privesc inima cu durere
Prin jurăminte înmuiate-n tăcere,
A fost şi este un şirag din zile amare
Unse cu uleiuri prelinse din soare.

Mereu aş vrea s-avem acelaşi rost,
Să ne iubim fără să ținem post,
Raiul să-l avem înfloritor în veci
Cu vise minunate pe tainice poteci.

Nimic nu poate să mişte-n greşeală
Decât luminița ce ochi-mi înşeală.
Am pierdut distanța circular – realitate,
Sângele țâşneşte din degetele retezate.

În umbră…

La umbra unui om şi-a unui câine
M-am chircit lângă un om şi-un câine,
La umbra lor era un pic mai bine,
Încât zâmbea în lacrimi cerul
Ascunzând de prefăcuți misterul.
Se curbau în mine oasele tăcerii,
Clipa deznădejdii şi-a plăcerii,
Se mistuia sub frunzele din zare
Viața care mişcă din aripi trecătoare.
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Ațe catgut se cos în loc de inele,
Umflăturile cresc în nopți fără stele,
Mirosul amintirii e-n nară de câine
Care latră la cer, se roagă la tine.
Şansă-i că am lângă mine doctorul om
Care taie răsăritul cu nichel şi crom
Şi-mi altoieşte rodiile degetelor sfărmate,
Clipa fluieră bucuria existenței aparte!
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Acrostih…

Viviana MILIVOIEVICI
Rouă…

Timpul regăsirii
Emană
Iubire
Unde nici nu te-aştepţi…
Bate la poarta
Eternităţii
Sublime
Chiuind de fericire…

Sărutul tău e roua
dimineţilor de primăvară
pe-obrajii mei îmbujoraţi…

Lumină…

Noapte…

Îţi întrezăresc chipul
printre raze de lumină,
Iar zâmbetul tău
Îmi înseninează clipa…
Sărutul tău
e ca atingerea petalelor
florilor de primăvară…

Lasă-mă să ştiu
cum te simţi
în noaptea asta,
când luna
ne mângâie
trupurile-mbrăţişate!…
Şi fă-mă să cred
că doar tu
îmi poţi dărui
nemurirea
în sufletul tău!…

Cântec…

Curcubeu...
Curcubeu de vise
mi-ai sădit în suflet
şi mi-ai pictat destinul
cu iubire...



Şoaptele tale,
în noapte,
Sunt cântecul
ce-mi călăuzeşte
gândul
spre comorile
sufletului tău…

Îţi doresc…
Îţi doresc
ca visul
să ţi se-mplinească…
Iar dragostea
să fie ţelul tău…
În clipa fericirii
să ai mereu
în suflet…
chipul meu…

Desen de Elena Liliana Fluture
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Gheorghe BUCUR
MIHAI EMINESCU – MIT FUNDAMENTAL AL CULTURII NOASTRE
NAŢIONALE
Toate popoarele au nevoie de mituri care să le
definească statutul identitar şi, ca urmare, şi-au creat din
diverse perspective, de-a lungul timpului, mituri originale
specifice.
În lucrarea Aspecte ale mitului (1978, p. 5-6), Mircea
Eliade afirmă că „mitul povesteşte o istorie sacră; el
relatează un eveniment care a avut loc în timpul
primordial, în timpul fabulos al «începuturilor»… E aşadar
întotdeauna povestea unei «faceri».”Dincolo de funcţia lui
cognitivă, care reflectă nivelul cunoaşterii la care a ajuns
în acel moment colectivitatea care i-a dat naştere, Eliade
evidenţiază funcţia lui etică, modelatoare şi educativă:
„mitul înfăţişează modele pentru comportarea omenească şi prin însăşi aceasta conferă existenţei semnificaţie şi
valoare.” Vorbind despre personajele lor (supranaturale),
Eliade precizează: „Miturile relevează aşadar activitatea
lor creatoare.” Cu timpul, unele personalităţi reale, biblice, istorice, legendare, culturale au fost mitizate, căci,
prin activitatea lor creatoare exemplară, au devenit „modele pentru comportarea omenească”.
Pentru români, alături de cele patru mituri fundamentale identificate de George Călinescu în Istoria literaturii
române de la origini până în prezent (1982, p. 58-60) – al
etnogenezei, legenda Traian şi Dochia, mitul existenţei
specifice (pastorale), balada Mioriţa, mitul muncii şi
creaţiei, al jertfei pentru zidire, balada Mănăstirea Argeşului, mitul erotic, legenda Zburătorul) au fost adăugate,
mai târziu, şi cel al „marii călătorii”, Cântecul Bradului -,
ca şi numeroase mituri specifice - istorice, folclorice,
religioase, precum şi mituri culturale, artistice, literare,
ştiinţifice, concretizate în opera unor personalităţi ca B.P.
Hasdeu, Nicolae Iorga, Ciprian Porumbescu, Constantin
Brâncuşi, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Aurel Vlaicu,
Henri Coandă, Emil Racoviţă, Ana Aslan şi mulţi alţii.
Între personalităţile naţionale în jurul cărora s-au
închegat un adevărat cult şi autentice structuri mitice se
află şi Mihai Eminescu, perceput în opinia publică românească şi reţinut în mentalul nostru colectiv drept un mit
de primă mărime şi adâncă semnificaţie. M. Eminescu
ocupă un loc aparte şi are o valoare fundamentală,
deoarece el, ca personalitate, opera lui artistică şi activitatea lui civică, definesc şi exprimă, complex şi remarcabil, matricea stilistică identitară românească.
Ca personalitate, Eminescu este reprezentativ pentru
naţia română. În finalul monografiei Viaţa lui Mihai
Eminescu, din 1932, criticul G. Călinescu face observaţii
de fizionomie etnică de o valoare excepţională; privind
chipul poetului din fotografiile de la 19 ani, 28 ani şi 34 de
ani şi apoi „masca nietzscheeană” din ultimii ani, i se
pare că descoperă esenţa personalităţii sub diferite
„măşti”. Formulează, apoi, o concluzie neaşteptată privind tipul uman pe care îl reprezintă poetul: „Eminescu
era un român (verde) de tip carpatin, dintre aceia
care, trăind în preajma munţilor, mai cu seamă în
Ardeal şi în Moldova-de-Sus (s.n.), sub greaua coroană
habsburgică, cresc mai vânjoşi şi mai aprigi.” (1966, p.
318). S-ar sugera, astfel, sorgintea dacică. Îi face un
succint portret moral, subliniind altruismul său, dragostea
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de ţară, enunţându-se statutul lui reprezentativ
pentru neamul său: „Nu nutrea nicio aspiraţie pentru
sine, ci pentru poporul din care făcea parte, fiind
prin aceasta mai mult un exponent decât un individ”.
Apartenenţa unei personalităţi la o comunitate
etnică şi spirituală se manifestă, practic, în patru
componente generale: mai întâi, în modul în care
se „vede” pe sine, în al doilea rând, în manifestările
concrete civice şi social-politice, apoi în aspectele
creaţiei sale şi, în sfârşit, în felul în care este percepută de publicul larg sau de lectorii specializaţi.
Să observăm, mai întâi, că, afirmând într-o variantă a poeziei Ai noştri tineri din 1876: „Fiţi voi
romunculi, simt în mine dacul”, Eminescu se autodefineşte drept dac, adică din neamul strămoşilor
noştri, „cei mai drepţi şi vitezi dintre traci”(Herodot).
În activitatea lui civică şi social-politică se
regăsesc marile idealuri ale poporului nostru în timp.
El se distinge în cadrul Societăţii „Carpaţii”, în 18821883, prin susţinerea hotărâtă a proiectului etnopolitic-statal „Dacia Mare”, văzut ca proiect major
de renaştere naţională. Din acest motiv, este considerat de cancelariile unor imperii învecinate un inamic periculos iar serviciile secrete austro-ungar şi
ţarist elaborează planul înlăturării lui din viaţa publică, plan dus la îndeplinire cu ajutorul lui T.
Maiorescu; este internat forţat la 28 iunie 1883 la
spitalul doctorului Şuţu şi supus unui tratament
distrugător, care-i va aduce, după şase ani de chinuri, moartea, devenind, cum afirmă istoricul Aurel
David, „prima jertfă politică pe altarul Daciei Mari”
iar Gh. Gavrilă Copil îl consideră „martirul românilor
cu aură de sfânt.”.
Creaţia eminesciană dezvăluie un scriitor de largă cuprindere, de o extraordinară profunzime ideatică şi de o remarcabilă perfecţiune a limbajului
artistic.
În poezie, Eminescu este văzut mai întâi, atât în
literatura română, cât şi în cea universală, ca poet al
iubirii, apoi „bard naţional”, deci patriot, şi poet reflexiv, filozofic. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Epigonii, Floare albastră, Luceafărul, Atât de
fragedă, Odă (în metru antic), Scrisorile, Glossă, La
steaua, Mai am un singur dor, Trecut-au anii,
Mortua est, Memento mori sunt texte de referinţă,
care îl situează în ipostaza de „ultimul mare poet
romantic european”, cum îl definea Zoe DumitrescuBuşulenga. Rosa del Conte îşi intitulează semnificativ cercetarea despre poet Eminescu sau despre
absolut (1990). Vizând perspectiva estetică, T.
Arghezi îl consideră „sfântul preacurat al ghiersului
românesc”.
Prin basmul Făt-frumos din lacrimă, nuvelele
Cezara şi Sărmanul Dionis sunt evocate mituri
naţionale şi universale, ca şi filozofii moderne,
aparţinând lui Kant sau Schopenhauer, în structuri
artistice de mare frumuseţe. Teatrul (Decebal), ca şi
multe din poeziile postume (Memento mori, Sarmis,
Odin şi poetul etc.) evocă mai ales trecutul
îndepărtat, dacic în special. Scriitorul Eminescu este
poet al naturii, al tradiţiilor şi istoriei străbune, dar şi
om al timpului său, în opera lui regăsindu-se şi
(continuare în pag. 17)
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problematica generală a umanităţii. Baza folclorică şi
istorică, mitologică şi filozofică i-au asigurat o largă
audienţă în publicul românesc de-a lungul timpului, orice
vârstă „oglindindu-se” în preocupările, gândurile, trăirile,
idealurile şi aspiraţiile ei în creaţia lui. Este un poet naţional şi universal, cum au arătat, între alţii, G. Călinescu,
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Amita Bhose ori Rosa del
Conte.
În publicistica eminesciană, mai ales în activitatea de
la ziarul bucureştean Timpul (1877-1883), societatea
este prezentată într-o viziune critică, similar Scrisorilor ori
Glossei, poetul dovedind o profundă cunoaştere a
realităţilor naţionale. El afirma o atitudine moral-civică şi
patriotică exemplară. Imaginea „prezentului mişelit”,
confruntată cu aceea de glorie, mândrie şi demnitate de
pe vremea lui Mircea cel Bătrân şi, mai ales, a lui
Decebal, a cărui lecţie de demnitate se va perpetua până
astăzi, îl va nemulţumi profund şi va considera că
întreaga noastră societate trebuie reformată. Aşa se face
că, în 1881, va enunţa: „În România totul trebuie dacizat
oarecum de-acum înainte.” (Timpul, 29 iulie 1881)
Aşadar, modelul valoric etic dacic era, în aceste condiţii,
unica soluţie.
Problema este dacă Eminescu rămâne şi astăzi în
rândul personalităţilor mitice naţionale. Pentru aceasta,
să revenim la cele două condiţii esenţiale, formulate de
Mircea Eliade: (1) „activitatea creatoare exemplară” şi
(2) au devenit „modele pentru comportarea omenească”.
Creaţia literar-artistică eminesciană este, fără putinţă de
tăgadă, exemplară. Dovadă stau nu numai prestigiul de
care s-a bucurat în rândul publicului larg, răspunzând
sensibilităţii omului simplu, în timp, dar şi definirile
superlative formulate de iluştri oameni de cultură români
sau străini, critici şi istorici literari.
Clericul Ilie Cristea (viitorul patriarh, Miron Cristea, al
Bisericii Ortodoxe Române), care îşi lua doctoratul în
1895 la Universitatea din Budapesta cu teza Viaţa şi
opera lui Mihai Eminescu şi care îl numise primul
„luceafărul poeziei româneşti”, enunţa marea influenţă a
poetului: „Înrăurirea lui Eminescu asupra întregii clase
culte române din timpul nostru, mai ales asupra
tineretului, este întru adevăr mare…a devenit un fel de
idol al întregii românimi”.
Semnificative sunt sintagmele „poetul naţional” şi
„poetul nepereche” ale lui G. Călinescu sau „expresia
integrală a sufletului românesc” a lui N. Iorga ori „omul
deplin al culturii româneşti” a lui Constantin Noica şi
„românul absolut” a lui Petre Ţuţea, pentru a aminti doar
câteva
dintre caracterizările cele mai cunoscute,
realizate de cele mai strălucite minţi ale culturii noastre.
Fenomenul epigonismului eminescian, care se
manifestă intens după momentul îmbolnăvirii poetului
(1883) până spre Primul Război Mondial (1918), este o
dovadă concretă a seducţiei versului lui. Al. Vlahuţă,
prietenul mai tânăr al lui Eminescu, el însuşi prins în
plasa acestei seducţii, va simţi nevoia să intervină,
rostind în 1892 la Ateneul Român conferinţa Curentul
Eminescu, pentru a opri valul de imitatori, „Trişti poeţi ce
plâng şi cântă suferinţi închipuite”, cum îi numeşte chiar
Vlahuţă în poezia Unde ni sunt visătorii, citită la sfârşitul
expunerii. De asemenea, semnificativ este faptul că mari
scriitori de mai târziu, precum O. Goga, G. Bacovia, L.
Blaga, N. Labiş şi mulţi alţii au debutat sub influenţa lui
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Eminescu, evoluând apoi către o formulă originală.
Într-o lucrare bine documentată, Mihai Eminescu,
românul absolut (2015), istoricul Lucian Boia,
prezentând „facerea şi desfacerea unui mit”,
distinge, în naşterea şi evoluţia mitului eminescian,
două grupe de detractori: primii, din timpul vieţii lui
Eminescu, între care se evidenţiau Petre Grădişteanu, Aron Densuşianu şi Al Grama, îl atacau, mai
ales, din motive personale, iar al doilea grup, în
zilele noastre, când revista Dilema, prin Cezar PaulBădescu, deschide în 1998 Cazul Eminescu, pe
motivul învechirii operei poetului. Paul-Bădescu face
o mărturie din adolescenţă: „Poezia lui Eminescu nu
mă încânta, de fapt ea nici nu exista pentru mine…
poetul însuşi era ceva inert şi ridicol, ca o statuie
goală pe dinăuntru şi cu dangăt spart”. Politologul
Cristian Preda afirmă răspicat: „Eminescu trebuie
contestat şi demitizat.” Politologul C. Preda şi-a format o anumită concepţie, care ni se pare nu numai
curioasă, dar, cert, exagerată. Un alt argument adus
de Lucian Boia este părerea lui Dan Alexe, care
afirmă superior şi ultimativ: „Mai terminaţi cu
Eminescu. Creşteţi mari!” Dacă observăm că îndemnul este luat din voluminoasa carte a acestuia, Dacopatia şi alte rătăciri româneşti (2015, p. 337),
tragem concluzia că L. Boia a folosit părerea unui
autentic „rătăcit” de pe la Bruxelles.
Dl. Boia este nemulţumit de cercetările, ca şi de
lucrările prezentate în cadrul Sesiunii de comemorare a 125 de ani de la moartea poetului din
cadrul Academiei Române din 2014, privind unele
aspecte ştiinţifice din opera antumă şi manuscrisele
poetului, căci, susţine, nu fără umor, „problema de
discutat ar fi locul lui Eminescu în literatură, nu
(continuare în pag. 18)
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printre astrofizicieni.”(p.187) Nemulţumit este şi de faptul
că Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR, în loc să
abordeze o temă despre religiozitatea poetului, a dezvoltat
tema Mihai Eminescu-patriot român şi om universal,
ieşind, astfel, din sfera profesiei sale. O problemă asemănătoare i se poate pune şi istoricului Boia: Ce „caută” în
literatură, ocupându-se de Eminescu şi nu de, să zicem,
marii noştri domnitori? Dar nu o punem, căci, vorba
domniei sale, este libertate. Fiecare vorbeşte şi scrie
despre ce vrea.
Afirmă, de asemenea, că vrea să-l „elibereze” de haina
mitică şi să identifice pe omul adevărat Eminescu. Dar
„adevăratul Eminescu” (formula a fost propusă de Ion
Călugăru în 1933) nu poate fi definit în „abstract”, în afara
contextului social şi al epocii sale. Ne întrebăm pe care
Eminescu îl caută dl. Boia: pe cel real sau unul abstract,
sustras determinărilor sociale-conomice şi politice, pe
care, se pare, îl doreşte domnia sa. În această situaţie
lucrurile sunt clare: pe cel real nu-l vrea, iar pe cel abstract
nu are cum să-l găsească, deoarece nu există. Nu
cumva întregul demers al autorului are ca scop anularea
`lui Eminescu, prin demitizarea lui? Se poate observa că
acordă un spaţiu destul de mare detractorilor, iar el adoptă
o poziţie critică deseori când e vorba de susţinătorii lui
Eminescu (vezi părerile despre sesiunea Academiei
Române din 2014 sau despre fotocopierea manuscriselor
eminesciene, girată de criticul Eugen Simion, preşedinte
pe atunci al Academiei Române).
La p. 84, deci cam la o treime a lucrării (cartea are 218
p.), sesizând că E. Lovinescu nu aplică la Eminescu teoria
lui despre „mutaţia valorilor estetice”, după ce a pregătit
terenul consideră potrivit să lanseze ideea învechirii creaţiei poetului: „Astăzi, ar fi putut constata (E.Lovinescu,n.n.)
deja o erodare de netăgăduit a operei eminesciene”.
Autorul insistă în fiecare etapă de evoluţie a mitului
asupra ideii că opera lui este folosită pentru a susţine
istorico-politic diferite regimuri (legionarii, de pildă), diferite
faze ale unui regim (Comunismul antinaţional, Comunismul naţionalist), ca şi cum mitul s-a păstrat şi dezvoltat
numai datorită faptului că era folosibil, şi nu pentru că era
valoros în sine: „Avem în cazul lui un extraordinar exemplu al modului cum se construieşte şi se amplifică un mit,
pur şi simplu pentru că este nevoie de el (s.n.). A fost
nevoie de Eminescu, de Eminescu cel mitificat, într-o
cultură mică, dornică de afirmare şi de recunoaştere, dar
încă nesigură pe mijloacele ei” (p. 215) Or, tocmai această
multiplă folosire ideologică a lui este o dovadă în plus a
complexităţii de conţinut şi a perenităţii lui.
L. Boia consideră că „Astăzi, mitul acesta, atâta vreme
netulburat şi masiv, e pe cale de a se disloca”. Subtitlul
lucrării, Facerea şi desfacerea unui mit, conţine evident un
mesaj manipulator, de influenţare negativă a opiniei
publice privind valoarea actuală a lui Eminescu. În final, dl.
Boia operează din nou, destul de mascat, o minimalizare
a poetului: Eminescu „e pur şi simplu un mare poet
romantic, cu siguranţă cel mai de seamă, şi încă de
departe, pe care l-a dat literatura română în epoca ei
clasică.” (p. 216, s.n.) „Reducţia” constă din considerarea
lui Eminescu drept mare poet romantic, limitat însă la
perioada clasică a literaturii române, adică dintre 1870 şi
1918, lasând spaţiu pentru un poet nou, eventual, mai
mare, în viitor. Acţiunea este inutilă, căci Eminescu nu
poate fi demitizat.
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Cu ceva vreme în urmă, Horia-Roman Patapievici
declara sentenţios: dacă vrem să progresăm, trebuie
să scăpăm de cadavrul din debara, adică de
Eminescu. Alţii construiesc „gigantici piramide” ori
sarcofage din cristal, aur şi argint pentru a păstra cât
mai mult, dacă se poate pentru eternitate, amintirea
personalităţilor naţionale, iar noi (pardon, H-RP et
co.!) vrem „să scăpăm” de ele!
Istoricul literar Ioana Bot, adică un specialist în
domeniu, are o altă părere decât istoricul Lucian
Boia. Istoricul consideră că interesul pentru
Eminescu a scăzut, nemaifiind azi citit. Lucrurile stau
altfel în epoca calculatoarelor. Ioana Bot (Eminescu
explicat fratelui meu, 2012, p. 238) găseşte pe
Google 4.550.000 de apariţii ale numelui Eminescu
în (atenţie!) 0,19 secunde de căutare. S-a spus că nu
se mai învaţă pe de rost poeziile lui ca altădată. Dar
cine mai învaţă azi poezii pe de rost şi poeziile cărui
poet, ca să-l comparăm cu Eminescu? S-a schimbat
mentalitatea generală a omului şi, mai ales, a
tineretului, care are acces acum la alte mijloace de
informare şi în alt fel decât generaţia trecută. S-a
schimbat şi paradigma de percepere a scriitorilor şi
deci şi a lui Eminescu. Trebuie, clar, să schimbăm şi
paradigma de interpretare a fenomenului literar.
Observând că în textele de început Eminescu
imita structura retorico-stilistică de succes a paşoptiştilor (Alecsandri, Bolintineanu ş.a.) şi apoi prin
inovaţiile, nesesizate iniţial, devine o voce originală,
cercetătoarea apreciază că detractorii lui îl vedeau
ca un „pericol pentru tinerime”, care se contamina
rapid „de gustul nou, eminescian, al liricii moderne”.
Aşadar, e vorba de lirică modernă pentru acea epocă. Autoarea face o observaţie de subtilitate când
apreciază că defectele reproşate atunci („pesimismul
excesiv şi înclinaţia spre filosofare, imoralitatea
poeziei erotice, utilizarea greşită a modelului folcloric, limba română incorectă”) „indică locurile în care
poezia eminesciană înnoieşte radical codurile literare
ale epocii”(p.258), concluzionând interesant că „Eminescu nu era un poet pentru secolul al XIX-lea din
simplul motiv că secolul acela nu are instrumentul
necesar pentru a-l vedea ca atare.” (p.260) După ce
argumentează că Eminescu a fost un poet pentru
secolul al XX-lea, pornind de la excepţionala previziune maioresciană de la sfârşitul articolului Eminescu şi poeziile lui din 1889, „Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura română va începe secolul
al XX-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbii
naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai
frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de
plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veşmântului cugetării româneşti”, şi evidenţiind capacitatea
unică a literaturii eminesciene „de a susţine lecturi
diferite, de a oferi modele pentru estetici în aparenţă
contradictorii, fără a pierde profilul particular şi axele
de coerenţă”, arătă că el „este primul poet român
pentru care filonul modernist al criticii limbajului iese
la lumina paginii”(p.265). În Icoană şi privaz,
„Inlocuind modelul romantic al conştiinţei poetice
mesianice, salvatoare, cu acela modernist, al unei
conştiinţe critice, ironice, subversive, demascatoare,
(continuare în pag. 19)
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eul liric denunţa natura secundă, damnată a limbajului” (p.
267)
Acceptând observaţia lui Mircea Scarlat (Istoria poeziei
romăneşti, vol.II, 1984, p.79) că „În acest joc al realităţii şi al
virtualităţilor lirice se află cheia receptării lui Eminescu de-a
lungul timpului”, istoricul literar Ioana Bot este pe deplin
încredinţat că „Eminescu este un poet pentru secolul XXI”(p.
271). Ideea este suţinută şi de aprecierea Rosei de Conte
că „Poezia lui Eminescu răspunde unei nelinişti mereu
actuale, pentru că este de natură metafizică şi găseşte
pentru a exprima un limbaj care, deşi reflectă sincretismul
cultural al poetului, nu este totuşi mai puţin legat de
substratul cultural autohton” (p. 269, s.n.).
Al treilea mare poet după Eminescu şi Arghezi, Nichita
Stănescu, propus pentru premiul Nobel pentru literatură,
afirma despre „poetul nepereche”: „Eu nu sunt eu, eu sunt
tu (Eminescu, n.n.), care vorbeşte cu gura mea”, aşezânduse demn într-o nobilă descendenţă eminesciană.
Toţi cei care l-au denigrat sau îl denigrează (în ultimile
decenii atacurile au devenit tot mai vehemente, dar şi mai
perfide, nedrepte şi ipocrite, căci nu vizează doar persoana
lui Eminescu, de fapt, ele având ca ţintă valorile noastre
naţionale, fiinţa noastră naţională), n-au înţeles şi nu
înţeleg că atâta timp cât soarele va exista pe cerul ţării,
Eminescu va străluci pe firmamentul existenţei noastre. În
fapt, el străluceşte pe cerul spiritualităţii româneşti ca un
autentic soare. Creaţia lui Eminescu a luminat şi
luminează cu razele ei de mai bine de 150 de ani spiritul
creator naţional. N.Iorga avea perfectă dreptate când îl
definea pe Eminescu drept „expresia integrală a sufletului
românesc”. În acelaşi timp, prin larga cuprindere a gândirii,
trăirii şi simţirii specific-naţionale, dar şi universale, el devine
un zeu tutelar al spiritualităţii noastre.
În fond, poetul acţionează ca o prezenţă solară în
„matricea stilistică a spiritualităţii naţionale”. Şi atunci, pe
această bază, se impune o singură concluzie: Mihai
Eminescu va dăinui peste veacuri, căci el se constituie şi
se impune, prin forţa de model formativ, ca o permanenţă,
iar prin efectele catalizatoare şi constructiv-modelatoare
produse în existenţa, cultura şi literatura naţională, drept mit
literar peren – soare al poeziei româneşti.
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Marin MÂRZA
x x x
e timpul să refac primul sărut
pâna la obscura escrescenţă a plăcerii
cu ochii închişi recunosc atingerile confuze
ale trupurilor ce-şi caută similitudinea
în iubire miros a mulţime
alerg prin pustiul oraşului
iluminat de lună
ştiu că exişti
trăiesc de pe o zi pe altă zi
ca un avion ce şi-a pierdut roţile în aer
psihopaţii în camăşi albe
îmi prescriu toxice camunflaje
în solitarii discursuri
iubire în aerul vetust al primăverii
x x x
Supravieţuiesc într-un total dezacord cu mine
soarele ţese imense reţele de vizibilitate
între două perechi de ochelari
ca un paianjen
se luminează de ziuă pe dinafara zilei mele
lume fără paradis
cu morile de vânt ascunse in cuvinte
încerc să introduc în poem
ceva din răsfoitul cărţilor
şi din fizicul tău iubire
pe cărarea lăsată de umbra paşilor tăi
pierd sânge
numai în casa mea
se poate intra cu văl şi nigab.
Stay incensed (înfuriat)
Cât mă ţin buzunarele
şi memoria
trăiesc
orice vers de la începutul poemului
e un şut bine tras
în poarta marilor dezastre
spaţiu mai confortabil decăt moartea
nu există
poate alzheimerul uneori
în răbufnirile sale de luciditate incestuală
la cârma istoriei
oferă ceva
după asemănarea lui dumnezeu
pustiul din cărţi face broboane de rouă
pe nordul pereţilor
mă desparte o carte de moarte
ne vom întâlni într-o zi, Simon Ajarescu
pe nisipul fierbinte
purtaţi de instinctul caprelor şi-al florilor
născute din amestecul spermei cu spuma
de la gulerul berilor sorbite
în spaţii interzise.
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E-n tot și-n toate, magia revărsării
Uitatelor tenebre, în ceasul primenirii!
Osiris, Dionysos, Budha și Hristos,
Au răscolit destinul omenirii,
Zămislitori de viață, ai timpului prinos,
Din vremi uitate în aburii-amăgirii!

Victor H. BAUMAN

Dar tot ce până astăzi, orbi, am deslușit,
E ciclul pământean al așteptării noastre,
Pe o planetă întoarsă pe muchie de cuțit,
Cu fața îndreptată spre zările albastre!

SPERANȚĂ
Ești rodul pământului,
Născut în ochi de lumină!
Pecete-a lumii ce strânge
Trecut și prezent, laolaltă!
Vis mereu tânăr al vrerii de bine,
Și credinței în ziua de mâine,
Ești umbră-n deșert pentru noi,
La masa tăcerii-așezată!
Din humă aprinsă,
Din humă desprinsă,
Din viață și moarte…
Fântână ne ești
Nestinsă speranță
Adăpată de ploi,
Dar veșnic departe!

E PUR SI MUOVE !
Pe bolta albastră, în trupuri de îngeri
Unduie doruri, în eternele curgeri
Din timpuri divine create de zei
În ziua Luminii, a primei scântei!
Tăcute magii, din clipele trecute,
Aruncă în neant istorii ne-vrute!
Și azi ca ieri, și-n ziua de apoi,
Se scutură din veacuri anii goi!
În universul clădit pe antipozi,
Contrariile lumii prinse-n corzi,
Se mișcă toate în noi dimensiuni,
Născând legendele, cu veșnice minuni.

ORIGINI
CREDINȚĂ
Prin larguri de maluri,
De stânci și de valuri,
Plutesc în abisuri
Speranțe și visuri!
Când lumea nu știe
Încotro să apuce,
Din cețuri, pe Cruce,
Se duce, să urce,
Întâiul Născut
Din credință și lut,
Ne-ngropat în pământ,
Mângâiat doar de vânt!
Nimeni nu poate
Să-mi spună, că toate
Sunt gânduri deșarte
Dintr-un veac ce desparte
O lume aparte
Și restul…e noapte!
PE MUCHIE DE CUȚIT
Tulburător de trist e începutul,
Căci e sfârșitul unor vechi iluzii,
E muchia de cuțit pe care-aleargă vântul,
Când se-ntâlnesc muții cu surzii!
E numărul de-apoi al deșteptării,
Credința și speranța împlinirii,
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Înăbușitele ecouri a multor generații
Îmi picură pe suflet în verile fierbinți!
Îndepărtate chipuri îmi vin tot mai aproape...
Uitate amintiri transmise de părinți
Mă tulbură-uneori, ca undele pe ape!
Mă simt legat genetic de munte și pădure,
De focuri mari aprinse, de halde și cuptoare,
Ca și de marea largă, cu vase și vapoare !
Îmi văd străbunii lăsându-și căminele pustii,
Meșteșugari, mineri, navigatori, familii cu copii,
Cuprinși de aventura născută-n pragul foamei,
Ajunși aici, printr-un destin comun,
Păstrând legende despre vechii oameni!
٭
Trăiesc, iubesc și cresc pe-acest pământ divin,
Cu caldele apusuri din serile cuminți,
Udat cu lacrimi și sudoare de părinți,
Și căruia, prin naștere și crez, îi aparțin!
AMURG
E timpul de tihnă-al amurgului,
Coboară-n neant văpăile rugului!
Șoptesc încet destinului
Să-nchidă pleoapele crinului,
Liniștea s-acopere apele,
Ca tu să-ți iubești aproapele!



20

Elena NETCU
BUCURIA DE A TRĂI ÎN PREZENT
(impresii de lectură)
După ce ne-a binedispus cu „fabule şi fabulaţii”,
după ce şi-a ascuţit condeiul pentru a ne amuza cu „parodii
alternative”, Tănase Caraşca vine cu o nouă carte cu un
titlu incitant „Reflecţii”, neobişnuit pentru stilul care l-a
impus ca scriitor. O carte care-l situează pe autor într-o
ipostază inedită, nostalgică, lirică, sentimentală, toate
rostite cu mare sinceritate şi simţire. Scriitorul lasă impresia
că spune tot, că nu mai e timpul să ascundă ceea ce a trăit
de-a lungul vieţii.
Tănase Caraşca ne dezvăluie, cu alte cuvinte,
ascunzişurile lui sufleteşti într-o varietate de idei poetice
care s-au lăsat aşteptate atâta vreme, dar care au mai mult
miez, tocmai pentru starea lor latentă. Poate că abia acum
a venit momentul să-şi ceară dreptul de rostire.
Cuprinsul tematic al cărţii este dens şi se deschide
ca un evantai: evenimente sufleteşti, bucurii, tristeţi, natura
- generatoare de încântare -, trecerea timpului, ecouri ale
`
prezentului surprins dintr-un unghi ironic, uneori sarcastic,
anotimpurile, întâlnirea iubirii, evenimente religioase…
Surprinzător este faptul că descoperim texte lirice de factură modernă, adevărate flach-uri, unele de mare profunzime,
scrise în vers alb, ce amintesc de discursul liric sorescian.
Aş spune că volumul Reflecţii are o structură caleidoscopică întrucât, există o paletă largă de registre stilistice.
Întâlnim poezii de factură clasică având ca punct de
referinţă autori canonici. Astfel citim poezii descriptive după
modelul lui Vasile Alecsandri, texte lirice cu ecouri din Ion
Pillat prin preferinţa pentru aromele toamnei, pentru peisajul local, reminiscenţe din Minulescu prin muzicalitatea
versurilor, unele sunt cantabile, putând fi cu succes texte
muzicale.
Mărturisesc că am citit cartea cu plăcere, cu
bucuria de a descoperi o altă ipostază a unui poet despre
care se ştie că practică o scriitură plină de umor, luând în
răspăr diferite aspecte ale realităţii, observând cu fineţe şi
inteligenţă ceea ce scapă omului comun. Autorul surprinde
aproape totul, ştie să îmbrace realitatea în haina alegorică
a fabulei sau a parodiei. În noua carte subintitulată Poezii
de suflet, poetul îşi dezvăluie cu sinceritate trăirile sale,
împlinirile şi dezamăgirile, uneori luând chiar atitudine civică.
Tănase Caraşca nu inventează o altă lume, nu
imaginează spaţii, nu evadează din cotidian, ci dimpotrivă
se situează în realitatea imediată, o lume cu un animat
grad de poeticitate. Ca un amfitrion se confesează, ne
dezvăluie gânduri, sentimente, pune întrebări, se miră, se
revoltă, acuză, arată cu degetul, dă sentinţe, este adică
pregătit să ne comunice orice şi despre tot ce vede, aude,
simte.
Privirea lui scrutează depărtările dintre Dunăre şi
Mare, din vârf de munte „până-n fund de mare” ca-ntr-o
„oglindă circulară”, „de la Tisa pân’ la Nistru” şi de acolo
„Steaua larg să-l lumineze fără paravan sau stor / Ca să
pască mioriţa iarba clipelor de dor”.
Încheie el foarte frumos finalul poeziei „Reflecţii” cu
care deschide cartea.
În unele texte resimţim tonul nostalgic, adunându-şi
„faptele bune şi rele”, atât cât au fost într-o viaţă, hotărât să
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le arate lumii aşa cum sunt, asumându-le: „Am să lenşir pe toate pe o aţă / Şi-am să le las şirag spre
veşnicie” (Nu am să uit).
Alteori, cu o luciditate dezarmantă, poetul
face bilanţul propriei vieţi şi dă sentinţa: Cu ce rămâi
după o viaţă? / Cu-o cruce-nsemn pe-un spaţiu mic, /
Loc de lumină şi verdeaţă / Cu tine nu mai iei nimic”
(Moştenire).
Şi ca să rămânem în acelaşi registru, poetul
se erijează în moralizator, exprimându-şi dezamăgirea pentru zbaterile inutile ale omului prins în plasa
unei realităţi în care răutatea face şi desface. El pune
întrebări retorice cu privire la nimicnicia sufletului:
„Plângând cu-amar şi milă mă uit la omul care /
Şi-a întors în strâmbătate faţa spre întuneric… / Îi e
bolnav şi duhul şi trupu-i e nemernic…” şi atunci se
întreabă, „Ce faci când adoratul de câine muşcă
mâna / Care i-a dat mâncare, ades l-a mângâiat?”.
Cu toate acestea, poetul crede în schimbare,
îşi păstrează tonul optimist aşa cum îi este temperamentul şi bine ar fi ca poezia să dea soluţii pentru a
ridica fiinţa umană „pe trepte de lumină” De aceea el
încheie poezia „Mai este încă vreme”: „Fii bun, fii
blând, fii tandru cu cel de lângă tine, / Arată-i calea
dreaptă, îndreaptă-l dacă poţi / Scoate-l din întuneric,
arată-i ce e bine / Că Dumnezeu ne-a dat acelaşi
drept la toţi”.
Bine ar fi să fie aşa, doar poeţii mai cred cu
mărinimie în frumos şi adevăr.
O altă temă care ocupă mult spaţiu în cartea
„Reflecţii” este iubirea, o temă aş spune vulnerabilă,
dar firească pentru că ea defineşte fiinţa noastră,
este cum ar spune marele Nichita „o întâmplare a
fiinţei”.
(continuare în pag. 22)
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(urmare din pag. 21)

Pentru Tănase Caraşca iubirea nu este metafizică, el nu ridică fiinţa iubită în sfere înalte, cum ar face
un poet romantic. Pentru el iubita este parte componentă
a vieţii terestre; este, mai bine zis, o iubire în sens
arghezian, domestică, omenească, pentru că este om şi
„nimic din ce-i omenesc nu-i este străin”, ca să parafrazez
un dicton latin(Terentius). Poezii precum „Nicio lumină”,
„Regina”, „Odă bucuriei”, „Atunci când aşteptarea”, „De
dor” şi multe altele, compun chipul iubitei într-o atmosferă
cotidiană, surprinsă în gesturi fireşti, mărunte, dar
semnificative. Iubita nu e o fiinţă serafică, ea nu coboară
din mit, există în carne şi oase şi-l aşteaptă-n prag: „Şi
chipul tău îmi stă-nainte / Cu zâmbetul senin şi drag /
Oricât mi-aş scormoni în minte / Să te compar, că eşti un
mag” (De dor).
Alteori certitudinea devine îndoială. Poetul încrezător că a înţeles ce e iubirea, dintr-o dată şovăie, drumul
spre iubită devine o necunoscută: „e un parcurs atât de
lung / pe care nu pot să-l ajung” (Acum ştiu…). Şi atunci
se întreabă retoric: „…mă-ntreb ce rost mai are tot? / Că e
tristeţe ori e bucurie / Dar nimeni nu mă vede şi nu ştie /
Ce vreau, de-aceea stau şi iar socot”.
Iubirea este o stare, un dor, un gând în care se
întrupează chipul fiinţei dragi, fie în pragul casei, fie stând
pe malul mării, dar cu aceeaşi nevoie de împlinire, cu
plăcerea de a trăi în prezent: „Că-n lume nu există bucurii
/ Atunci, când aşteptarea-mi este dorul / Şi gândul îmi
transformă-n greu uşorul / Când după tine strig şi tu nu vii”
(Atunci când aşteptarea…).
Tot cu gândul la femeia iubită, poetul compune
atmosfera sfintelor sărbători de Florii şi conjugă împreună
verbul „a iubi”. Alteori o surprinde „dulce ca o fragă”, în
roua dimineţii sau „sub cerul luminat de-aceeaşi lună”,
rugând-o să-i spună „noapte bună”.
Poeziile închinate iubirii definesc un suflet
sensibil; femeia e o „zână bună” sau cum am întâlnit în
poezia „Euforii”: „…eşti muza mea (Eşti Zâna Bună,
muza mea) Ce mi-a trimis în dar o stea / Luceafăr viu al
vieţii mele / Strălucitoare între stele”- metaforă care-l
propulsează pe poet în sideral, dar pentru o clipă, căci
revine pe pământ, regăsind trupul iubitei „pur şi alb ca
zăpada proaspătă”: „De ce aluneci? / Şi unde te-ai putea
opri / călcând pe căldura zăpezii” (Dacă).
Aş spune că versurile albe au mai multă încărcătură emoţională, par spontane, o curgere de gânduri
fără prelucrarea cuvântului, el le aşterne pe hârtie aşa
cum se nasc în suflet. Simţim acea mişcare interioară,
acea tremurare în faţa eternului feminin, ca în poezia
„Personificare”: Eşti tulbure ca apele… / Nu-i aşa că tu
întruchipezi Marea?”.
De altfel imaginea iubitei în vecinătatea mării,
este frecventă în mai multe texte lirice. Astfel marea
devine un topos, simbolul unui timp oprit: „O, muză de la
malul mării / Ce stai ascunsă după val / M-arunci în pragul
disperării / Tot aşteptând să vii la mal” (Farul).
Poetul cultivă o poezie erotică de mare concentrare a ideilor, de o mare vibraţie, aşa cum întâlnim în
poezia „Dorinţă” care încheie volumul. Verbele la imperativ „cheamă-mă”, „strigă-mă”, „cere-mi” propulsează eul
poetic într-o stare de ardere prin reluarea în fiecare strofă
a aceleiaşi idei poetice „frunte înfierbântată”, „sufletul tău
fierbinte” „scântei incandescente”.
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Cu alte cuvinte, gestul tandru, impulsul
erotic, tentaţia apropierii privirilor, toate sunt trăite
sub semnul lui „carpe diem”.
Trebuie să recunosc în volum cultivă tipul
de discurs narativizat în care epicul devine o mască
a liricului. Nici nu se putea altfel, la un poet care îşi
hrăneşte inspiraţia din evenimente sufleteşti petrecute în cotidian, unele de esenţă religioasă, cum
sunt „Prohodul” şi „Învierea”, transpuse cu emoţie
în fapt artistic: Miracol sfânt al vieţii / Din Duhul Sfânt
plecat / Ajuns, pe buza lumii / Hristos a înviat”
(Învierea).
Însă Tănase Caraşca este omul prezentului
şi nu poate fi nepăsător la tot ce frizează bunul simţ
şi demnitatea omului. Există câteva texte care sapă
nemilos în realitatea pe care o trăim uneori dureros,
cu imposibilitatea de a găsi soluţii. Şi atunci pana
poetului este neiertătoare ca în „Pre-integrare”,
„Bocăneală”, „Să vorbim”. Sunt doar câteva dintre
poezii în care poetul devine incisiv, intransigent,
făcând un adevărat rechizitoriu, din care răzbat
puternice accente de revoltă: „Însă oare cum gândiţi
/ Că-ntr-o lume de bandiţi / De şnapani, hoţi,
mondiali… / Care ştiu doar aduna / Bani murdari la
teşcherea (Să vorbim).
Există o mare amărăciune în consemnarea
răului social pe care autorul îl percepe ca pe o grea
„moştenire” care vine parcă din vremurile de „tristă
amintire”.
Ceea ce scrie Tănase Caraşca face parte
din viaţa noastră, ne reprezintă; este o poezie pe
care o face uneori cu înverşunare, dar în acelaşi
timp simţim deopotrivă plăcerea şi bucuria de a trăi,
dar şi gustul amar al vieţii: „Şi după aia să bei vin
nenică, / E limpede, e bun şi ghiurghiuliu / L-om bea
cu cana, nu ocaua mică, / Şi-o să ne veselim până
târziu” (Toamna).
Tănase Caraşca scrie o poezie tonică din
care rămâne încrederea în viaţa trăită „cu bune şi cu
rele”. Şi dacă, pe alocuri, se simte tristeţea şi amărăciunea, tot o citeşti cu zâmbetul pe buze şi ai „tentaţia” să cânţi „Lume, lume…soro lume!” , un vers
popular pe care îl inserează cu zâmbet dulce-amărui
în poezia Tentaţie. Sufletul poetului este cel al
românului care „tragănă”, vărsându-şi tot oful.



Desen de Elena Liliana Fluture
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Riri ABERFELD MANOR
Oare florile…
Oare florile
Vara târziu
Nu-și dăruiesc parfumul
Mai viu,
Mai dulce ca oricând
Fiindcă simt c-o să le-ngroape
Curând
Toamna ce e pe-aproape?
Oare eu
Acum
Te iubesc mai mult
Doar fiindcă pe drum
Nu mai pot avea
Atâtea primăveri
În fața mea
Ca ieri?
Aș vrea…
Aș vrea să sbor pe fiecare floare,
Să mă îmbăt cu fiece nectar
Dar și să mor când moare-oricare floare
Spre a nu cunoaște-al iernii gust amar
Și cine știe? - să reînviu la primăvară.

ci-mi țes aripi la visat
cum din Marea cea măreață
aș răpi în mica-mi viață
tot adâncul zbuciumat.

Camarada Noapte
Noapte, camaradă bună de insomnie
Ce abia-abia, ca și o bătrânică istovită
Mai storci o clipă scurtă din ani de veșnicie,
Hai! Însoțește-mă și azi pe calea de argint
Ce duce spre-o cetate fericită
Căci singură pe drum mi-e frică
Să mă mint…

Iubirea noastră
Iubirea noastră-i o planetă nouă
Ce-a apărut enormă și ciudată
Departe, așa departe de tot ce-i pământesc
Că niciodată nimeni nu știi-va cum arată.
Ci numai nouă sensurile toate
Deschisu-s-au ca filele de carte,
Ca mările nenavigate încă
Cu țărmuri înflorite care-așteaptă…

Neastâmpăr
Pentru tinerețea mea
Tinerețea e-o fecioară
Ce-mi zâmbește numai mie
Și mă face să văd lumea-n
Valu-i roz de poezie.
Tinerețea e un suflet
Ars de-un iureș cald de dor
Dar ca orice dor în lume
Cât va fi de trecător?
Tinerețea e-o fecioară
Ce-am s-o rog plângând ades
Să nu depene prea iute
Toate basmele ce-i țes!
Dorință
Marea când scaldă în spume
Gândurile mele toate
mi-a făcut o vrajă poate
s-o iubesc uitând de lume
căci pe când străvezi prin stele
strălucirile din Cer
eu pe țărm lumini nu cer
nici din roz nu-mi fac pastele
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Noapte, minunată noapte
Ce puteri mă fac a vrea
Să-ți sorb toată veșnicia
În minutul ce-mi poți da?
Ce fiori îmi ard în vine
Când doar cerul și cu mine
Stăm de veghe amândoi
Cu steluțele din noi?
Că visări mă fac a crede
Bolta că ar fi perdea
Să ne-ascundă nouă Raiul
Cel ce nu l-om mai avea!
Și totuși ce-nchipuire
Îmi arată cum plutesc
Îngerașii printre stele
Și-n senin se fugăresc?
Iar vina care-o fi oare
Că-ngerașii de mărgean
Seamănă de parcă-s gemeni
C-un așa drag pământean?
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Dan LUPESCU
,,Poemele fiinţei’’ de Mariana DIDU
Lansare de carte, luni, 6 aprilie 2015, ora 16.30, la
Biblioteca Judeţeană „AMAN” - Dolj, sala „Dinu C.
Giurescu”.
Talent incontestabil, profesoara craioveană Mariana Didu (Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”) dovedeşte şi prin cea de-a 13-a apariţie editorială a sa: „Poemele
fiinţei” – că este nu numai un scriitor adevărat, dedicat
universurilor liric, epic şi dramaturgic, dar şi un om de
cultură cu inspirate deschideri spre lumea filosofiei.
Prin multitudinea genurilor cultivate, ea aspiră – aidoma lui
Lucian Blaga şi Marin Sorescu – la titlul simbolic de scriitor
total.
Alături de volumele de versuri „Mireasa din cer”
(2001), „Treptele dragostei” (2002), „Strigăt de stea călătoare” (2004) şi, acum, „Poemele fiinţei” - Mariana Didu a
publicat romanele „Marea ucigaşă” (2002), “Femeia în
spatele oglinzii” (2003), “Bernardina” (2013), volumul de
teatru “Simfonia primăverii” (2002).
`
Redactarea tezei de doctorat – imprimată în 2008:
“Lucian Blaga şi morfologia culturii”, studiu temeinic,
înscris în orizontul istoriei literare şi al filosofiei culturii – i-a
temperat avântul publicării de cărţi în ritm vijelios şi în
tumult efervescent, de cascadă. Facem această afirmaţie
deoarece numai în anul 2002 Mariana Didu a publicat
patru volume, riscând să se ia la trântă (involuntar,
desigur), peste secoli, cu Mihail Sadoveanu, care-i forţase
pe criticii vremii să declare 1904 ca “Anul Sadoveanu” –
graţie debutului fulminant al acestuia, cu patru cărţi:
“Povestiri” (încununat cu Premiul Academiei, pe baza
susţinerii lui Titu Maiorescu), “Dureri înăbuşite”, “Crâşma
lui Moş Precu” şi “Şoimii”. Găsim de cuviinţă să reliefăm că
acest careu de aşi îi va deschide lui Sadoveanu “o
prodigioasă carieră editorial”, fiind recunoscut, peste decenii, ca scriitor naţional, “unul dintre autorii cei mai fecunzi
ai literaturii române, reprezentant tipic al realismului liric,
antropologic şi etnografic, prin tematică, şi al romantismului, prin sentimente şi unele subiecte” (Marian Popa),
descinzând din linia cronicarului Ion Neculce, a lui Ion
Creangă şi din eposul popular.
Neastâmpărul creator al Marianei Didu se regăseşte din plin în volumele sale “Stele în fântânile dorului”
(2008, eseuri, reflecţii, maxime), “Teatru” (2010), ca şi în
insolita carte de graniţă: “Jurnal despre limitele existenţei”,
care poate fi considerată, în egală măsură, literatură
(roman de idei), metaliteratură (diaristică), animate de un
interesant suflu epic, liric, memorialistic, pendulând între
ficţiune şi realitate, dar şi de un fuior de speculaţii filosofice.
Om al cărţii, pentru care pasiunea şi vocaţia
cititului constituie un act reflex, asemenea respiraţiei sau
bătăilor inimii (o sută de mii în 24 de ore), Mariana Didu se
prezintă şi de astă-dată ca un scriitor de inspiraţie livrescă,
în sensul că ale sale creaţii nu sunt de sorginte hormonală,
viscerală, ci stârnite de studierea unor cărţi, a unor opere
filosofice ori de artă plastică, fundamentale pentru cultura
românească şi europeană.
Recentul volum de versuri: “Poemele fiinţei” ne
trimite cu gândul, automat, prin chiar titlul său, la Martin
Heidegger, cel mai strălucit reprezentant al existenţialismului german, care a lăsat umanităţii cel puţin trei afirmaţii
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cu valoare, intrinsecă, de puncte cardinale şi de
busolă, în acelaşi timp: “omul locuieşte în cuvânt”,
“limba este Casa Fiinţei”, iar poezia – “glasul fiinţei”.
Versurile Marianei Didu reflectă că domnia sa stăpâneşte destul de bine specificul operei lui Heidegger,
care - sub înrâurirea filosofiei vieţii a lui Dilthey şi a
filosofiei existenţei a danezului Soren Kirkegaard a
plasat în centrul fenomenologiei sale “întrebarea privitoare la fiinţă”, întorcând, aşadar, ştiinţa promovată
de el cu faţa spre ontologie. Pornind de la galaxia de
concepte din filosofia lui Martin Heidegger (“Originea
operei de artă”, Ed. Univers, Bucureşti, 1982), dar şi
de la studiile de rafinament benedictin şi de subtilitate
bizantină ale lui Constantin Noica dedicate Limbii Române (“Sinele şi sinea’’, “Ciclul fiinţei”, “Ciclul
rânduielii”, “Viaţă şi societate în rostirea românească”
- din celebrul său volum: “Rostirea filozofică românească”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970)-,
Mariana Didu realizează un salt evident în ascensiunea sa lirică, de la efuziuni postsimboliste,
romantic, neoromantice ori de la poezia de notaţie,
specifice primelor sale trei volume de versuri, la poeme de o substanţialitate evidentă, în care personalismul energetic (atât de bine definit de Constantin
Rădulescu-Motru) se manifestă în deplină libertate.
Poemele cu substrat filosofic ale Marianei Didu –
multe dintre ele “croşetate” pornind de la motive
descifrate în haloul de tâlcuri şi mistere ale unor
plasticieni renumiţi la scară planetară, precum: Brâncuşi, Picasso, Dali, Modigliani… - ilustrează că
aceasta este conştientă de provocările şi riscurile pe
care şi le-a asumat, în demersul său editorial de ţintă
înaltă, elevată.
Putem plasa în domeniul reuşitei sale faptul
că ea a făcut un slalom inspirit printre “jaloane”
extrem de periculoase, care i-ar fi putut cantona
volumul la nivelul unor simple speculaţii sau conspecte pe teme de interes major, pentru un
intelectual veritabil. Iată câteva dintre aceste “jaloane”, de care autoarea a ţinut cont, le-a evaluat cu
inteligenţă creatoare, le-a asimilat şi le-a valorificat
fără a lăsa vreun moment impresia că nu le-ar
cunoaşte ori că, dimpotrivă, ar fi inhibată de ele:
1. Poeticul locuieşte omul, parafrază pe care
Heidegger a făcut-o după o cunoscută afirmaţie
rostită de Holderlin (apud Gorun Manolescu);
2. Poezia reprezintă - după Heidegger - o mare
cale de acces la adevărul Fiinţei;
(continuare în pag. 25)

24

(urmare din pag. 25)

3. Mediator şi mesager, poetul se impune să devină agentul unei rostiri esenţiale (Sagen).
Mai presus de cele menţionate mai sus, Mariana
Didu a evitat cu graţie şi cele trei pericole care – conform lui
Martin
Heidegger
ameninţă
procesul
gândirii:
a. Vecinătatea poetului-rapsod (care-i pericolul cel
bun, mântuitor);
b. Gândirea însăşi (pericolul cel rău, cel mai aprig),
care trebuie să gândească împotriva ei însăşi, ceea ce doar
rar îi stă în putinţă;
c. Filozofarea – pericolul de-a dreptul nociv, generator
de rătăcire.
Din perspectiva celor afirmate mai înainte şi
susţinuţi de consistenţa demersului auctorial din “Poemele
fiinţei” (Ed. Art Creativ, Bucureşti, 2015, format A5, 172 de
pagini), avem temeiuri să afirmăm că Mariana Didu a avut
temeritatea căprioarelor care pornesc în căutarea tigrilor,
cum glosa Constantin Noica pornind de la constatarea că:
“Oriunde mergi, înăuntrul limbii, mergi cu ea cu tot şi te
loveşti de propriile ei praguri. Ai vrea să vezi cuprinsul
limbii, dar te cuprinde şi te absoarbe ea, întocmai cum se
întâmplă în lumea firii”. Tigrii sunt, în cazul de faţă, exact
provocările cu care se confruntă poeta, provocări creatoare
lansate de versetele biblice ale regelui Solomon din
“Cântarea cântărilor”, de legendara prietenie dintre Enkidu
şi Ghilgameş, de Heidegger, Noica, Eminescu, Brâncuşi şi
ceilalţi “protagonişti” – nu neapărat ca persoane/ personalităţi, ci ca entităţi culturale de sine stătătoare. Maiestuos
precum Sfinxul din Bucegi, poemul cu care se deschide
noul volum – “Poemele fiinţei” – al Marianei Didu impune
prin cadenţa de oratoriu a viziunii şi prin policromia
rapsodică a vibraţiilor fiecărei imagini în parte şi a întregului,
în ansamblul său. Câteva secvenţe sunt grăitoare prin ele
înşile: “poem al viziunilor mele/ despre lumea absolută/
zidită în spirală şi pururea nevăzută,/ ca înlănţuiri în
adoraţie de trepte aurite/ ancorate spre cercul nadirului
luminos/ al iubirii Feţei Nevăzute a lui Hristos,/ poem de
îmbrăţişare a aurei fierbinte/ a lumii de noi doar intuite/ –
izvor veşnic în ape arteziene şi cristaline -/ în care se scaldă
zimbrii de foc,/ zimbri albi, himerici ai lui Dumnezeu”, iar în
partea a doua: “poem pentru zboruri de păsări uriaşe/ cu
pliscul sonor pe nume inventate,/ ale căror triluri chemau
veşnicia/ şi viaţa fără de moarte/ poemul delirului şi
plânsului apoteotic/ al slavei şi al deznădejdii fără hotare/al
nefericiţilor în iubire pentru care lumea absolută/ e o carte
cu peisaje suave, amăgitoare/ cu întrebări şi răspunsuri ale
fiinţei”-, pentru ca finalul să cadă ca un zăvor care,
închizând numai aparent fiinţa stenică a poemului, deschide
mareea de taine: “aura lumii acesteia o ating doar poeţii
lunatici/ şi toţi îndrăgostiţii Pământului acesta răsturnat”.
La fel de expresivă este logodirea dintre elementele
concrete, materiale şi cele abstracte, în cel de-al doilea
poem al volumului, care începe cu strofa: “totdeauna, dragostea are ochii verzi/ (bobul de rouă poartă ie câmpenească)/ şi îi ia urma/ doar vânătorul priceput s-o
ademenească” – pentru a se încheia, de asemenea, cu o
deschidere întru nemărginire: “(prin tunelul lumii întunecoase/ eu asmut câinii conştiinţei dureroare)// doar timpul
se subţiază ca un şarpe”. Sunt versuri în care auzim, parcă,
un ecou vag din filosofia aceluiaşi Martin Heidegger, care,
la Freiburg, susţinea că viaţa se cuvine abordată la nivel
“factic”, nicidecum ca o idee pură, ruptă de temporalitatea
sa istorică, smulsă din lumea care-i este constitutivă.
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Prin “facticitate”, Heidegger înţelegea viaţa ca
desfăşurare în proximitatea unei situări istorice,
în lumea imediată. Şi tot el, prin sintagma
“hermeneutica facticităţii”, exprima tranşant termenii în care înţelegea să se plaseze la antipodul oricărei “fenomenologii pure a conştiinţei”.
Peste timp, Mariana Didu îi dă o replică neaşteptată, asmuţind “câinii conştiinţei dureroase”.
Sunetul de o diafanitate celestă din “Cântarea
cântărilor” îl regăsim, sprinten, în poemul “Cântă-mi frumuseţea, iubite”, care începe astfel:
“încă din zori mi-a-nflorit rochiţa rândunicii,/ din
pământ, în ochii viorii seminţele păcatului au
încolţit/ mi-a crescut pân’ la umeri dragostea,
până la zenit” -, pentru a se încheia prin
răspunsul prompt al celui iubit: “ţi-am cioplit o
luntre, draga mea,/ într-un trunchi de copac de
santal/ ochii-ţi smaralde cereşti clipind într-o
stea/ trupu-ţi înveşmântat e în dantele diafane,/
cristal curat este oceanul inimii tale”.
Paradoxal sau nu, în poemul următor, Mariana
Didu face saltul din timpurile biblice tocmai în
secolele XX-XXI, murmurând, cu timbru grav de
clopot călit în ţara magilor, aidoma lui Leonard
Cohen: “dansează-mă spre frumuseţea mea
blândă/ (…)/ dansează-mă ca pe-o vioară astral
în vara arzândă…’.
La pag. 18, primele zece versuri sunt
explicitarde, nu-şi au, deci, după opinia noastră
rostul -, poemul, cu adevărat Poem de referinţă
pentru Mariana Didu, fiind concentrat doar în
partea a doua: “el era tot idee/ şi eu mă
întrupam în carnea crezului lui,/ mă rezideam
perpetuu trecând în alt timp/ doar de iubirea lui
nu mă săturam niciodată,/ doar ea era azima
sfântă pe care voiam să mi-o/ înmulţească
Domnul,/ doar izvorul ei era veşnic nesecat”.
De o luciditate dureros de dulce este
introspecţia concentrată, ca într-un aliaj aurifer
de cea mai înaltă puritate, în versurile din partea
finală a poemului din pag. 49: “Eu nu am nimic,
lume,/ Eu nu sunt nimic,/ Nici măcar praful în
care am început să iau formă,/ Nimic nu-mi
aparţine,/ Când şi când călăresc câte un cal de
praf,/ Sunt prinţesa regatului de praf/ Cu mintea
clădită ca un tron pentru Dumnezeu/ La care să
ne-nchinăm toate mumiile de nisip/ Cărora
Dumnezeu le aprinde lumina/ Să lumineze
veacurile ce va să vină”.
Atât de încântată a fost şi este Mariana
Didu de poemele filozofice în proză dedicate de
Constantin NOICA subtilităţilor inefabile ale limbii române, încât aproape că îl pastişează,
“traducându-i” şi “adaptându-i” multe concepte,
sintagme memorabile şi judecăţi de valoare în
graiul specific lirosofiei şi erosofiei sale (a
Marianei Didu).
Jumătatea a doua a volumului “Poemele
fiinţei” este constituită, în cvasitotalitatea sa, din
creaţii poetice provocate de scrierile lui Constantin Noica. Ultimele 10-11 poeme ies de sub
aripa atât de originalului sistem de filosofie a
(continuare în pag. 26)
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limbajului gândit de Noica, rotunjind – prin trimiteri spre
ale zări ale spiritului românesc şi universal – un alt univers
demn de tot interesul.
La pag. 145, reîntâlnim chemarea iubirii ardente
din “Cântarea cântărilor”: “sânii tăi, iubito, gutui amărui,/ îi
pun în pictură, îi pun în poveste,/ muzici dragi pe unde/ să
nu-i scapi prin frunze/ pitulici cu creste galbene,
domnească/ până când a veşniciei aripi dantelate/ vrea
să-i întomneze, vrea să-i nemurească”.
Poezia cu titlul “Nudul culcat al lui Modigliani”
(pag. 153) este urmată de “Autoportret cu Marc Chagall”,
artistul plastic plecat din spaţiul spiritual rusesc, pentru a
realiza – printre multe altele – vitralii dumnezeiesc de
frumoase şi alte “ferestre onirice” (dar de inspiraţie biblică)
la Kneseth – Parlamentul Ţării Sfinte, pe care am avut
ocazia să le admir într-un august-septembrie 1992.
Una dintre aceste “ferestre”, inspirată din Proorocul Daniel
(cel aruncat de Nabucodosor în groapa cu lei, din pricina
unor intrigi de curte, dar găsit nevătămat, a doua zi), s-ar
putea să o valorific pe coperta unei viitoare cărţi…
`Volumul “Poemele fiinţei” se încheie în forţă, aşa cum a şi
început, cu poezii precum “Picasso şi iubirile sale”,
“Oraşul văzut dintr-un car” (trimitere deloc voalată la
Marin Sorescu: “în car, inima lui crescuse ca un glob mare
de foc…”), “Visătorul versus realitate”, “Mă lupt, iubito, cu
epidemia de tine” şi, mai ales, cel din urmă: “Necunoscuta
misterioasă…”, care poate a fi chiar Moaşa naşterii fiinţei
întru Domnul (Moartea): “chipul ei avea o transparenţă
infinită,/ semăna cu o tuberoză care-şi schimbă/
necontenit culoarea împrumutând noi culori/ de la şarpele
curcubeului,/ de la vipera luminii,/ (…)/ şi, totuşi, cineva o
zărise, poate, poetul/ peste a cărui tristeţe princiară/ (…)/
cobora amintirea aievea,/ şi faţa fără de cuprindere a lui
Dumnezeu, / doar el ajunsese până la esenţe/ (…)/ doar
lui îi vorbea în şoaptă/ pom înflorind noaptea,/ curgând din
el lumină -/ (…)/ adăsta un cântec neştiut de nimeni,/ venit
din alte timpuri,/ din alte zări,/ din alte lumi îndepărtate…”.
Citind şi recitind anumite tronsoane din ambiţiosul volum
al Marianei Didu, ni s-a lămurit tot mai accentuat percepţia
că şi germinarea noii sale cărţi, “Poemele fiinţei”, s-a
petrecut sub oblăduirea modelului ei cultural: poetul, dar
cu osebire filosoful Lucian Blaga.
Cu discreţie şi eleganţă – ca într-un ritual
chinezesc al ceaiului, îngemănat cu adieri de arome
exotice deloc dulcege, din contră, cu accente masculine,
de mosc, tabac şi ambră, în paşi insinuanţi, aproape
infinitezimali, de gheişă totdeauna sigură pe mijloacele
sale de expresie -, Mariana Didu îşi centrează zborul liric
şi spirala aspiraţiilor sale literare în funcţie de altitudinea şi
rotaţiile neîncetate ale candelabrului cu trei braţe magnifice: Marele Anonim, lumea, omul. Fiinţa pe care poeta
o are în vizor, în “Poemele fiinţei”, este omul -, fie în
ipostază de botezat în focul divin al iubirii, fie în aceea de
înfrigurat căutător al absolutului, al identităţii sale în raport
cu Dumnezeu, al armoniei cu sine, cu lumea înconjurătoare, cu universul.
Din “Trilogia cunoaşterii”, “Trilogia valorilor” şi,
mai ales, din “Trilogia cosmologică” -, Mariana Didu a
reţinut (şi a valorificat, cu mijloacele specifice lirismului)
că, deşi este “fiinţa cea mai înaltă şi cea mai complexă ce
rezultă din procesele de integrare cosmică a
diferenţialelor, omul este cenzurat. Aceasta înseamnă că
omul nu poate să ajungă la o cunoaştere pozitivă absolut
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adecvată a realităţii, nici a Marelui Anonim, nici a
lumii înconjurătoare, nici a propriei sale fiinţe”.
Din poemele Marianei Didu transpare un
anume ecou din zarea gândirii lui Lucian Blaga şi
anume: fiinţa umană deplină – indiferent dacă o
numim, în prezentul volum, Iubit, Iubită, Brâncuşi,
Eminescu, Picasso, Dali, Chagall… – rezultă dintr-o
mutaţie ontologică unică în univers “prin modul de
existenţă în orizontul misterului şi pentru relevarea
acestuia”.
Spre deosebire de omul paradisiac (gândit
de Blaga drept un preludiu al fiinţei umane, căruia îi
este proprie existenţa în orizontul lumii date şi care
constituie baza vieţii umane, dar nu dispune de
plenitudinea şi demnitatea acesteia) -, omul deplin,
numit de marele filosof şi omul luciferic, trăieşte în
orizontul misterului, cu scopul de a-şi releva sieşi
misterul.
Acestea sunt câteva dintre considerentele
pentru care, în poemele Marianei Didu, revine
adesea sintagma “omul deplin”.
Creaţie, ca scriitor, ca doctor în ştiinţe,
creaţie sută la sută a prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic,
director al revistei Lamura din Craiova -, Mariana
Didu pare să fi şoptit, necontenit, în gând, ectenia lui
Constantin Noica, din care este obligatoriu să
reţinem deschiderile către universal ale culturii
noastre, în întregul ei: către presocratici, către
adânca înţelepciune indiană, către cea persană “şi
poate către un Orient ce va constitui marea problemă
de mâine” – şi, în sfârşit, către Goethe. Pentru că –
subliniază Constantin Noica: “Dacă n-ar fi decât
aceste trimiteri, şi încă ar merita să ne străduim a
face din cultura noastră unul din miracolele
europene”.



Desen de Elena Liliana Fluture
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Mirela SAVIN
Un motiv
Indiferent de tema tratată, având în vedere fantezia creatoare sau imaginația ce tinde a invada realul, un
film de scurt metraj, cum este și Un motiv, raportează realitatea parțială, imediată sau pe cea concretă, durativă, la
un sistem de valori cu rădăcini în societatea contemporană, tot mai habotnică și, ca atare, nu consideră faptul
că viața este o formă de artă, ci că arta devine viață.
Un motiv este un film de scurt metraj, are doar
23.48 de minute. Începe banal, cu un actor, un decor
negru și o Idee - când ajungem la capătul puterilor şi nu
mai ştim pentru ce să luptăm avem nevoie de prieteni care
să ne arate un motiv pentru a trăi! Tocmai acestă idee
oferă spectatorului o altă viziune asupra inefabilului existențial, tinând, aidoma aspirației spre sublim, de resturile
tainice ale ființei umane care nu se mai regăsește în sine.
Scenaristul, Paul Sichigea, stăruie asupra liniilor de forță
ale conceptului de acceptare, regizorul, Mircea Matei, atribuie elementului paratextual un rol esențial în decriptarea
tainelor sinelui și în propria acceptare ca formă supremă
de reinventare a sufletului uman.
Dacă prima secvență arată un om care se caută,
odată cu al doilea tablou, adică cu soarele ce răsare din
marea învolburată descoperim un om care nu are simțul
echilibrului și îți simte periclitată relația cu sine și cu cei
din jur. Respingerea sinelui atrage, după sine, golirea
permanentă a eului. Astfel, eul este așezat sub semnificantul psihologizant al nostalgiei față de copilărie ca act
de refugiu în fața neacceptării propriul eu. Dorul/nostalgia
acceptării/căutării de sine presupune o țintă spațială,
dincolo de orice topos concret în sensul că sufletul și
trupul, adică mintea, formează o entitate. Lupta lui Radu
Gheorgiu este una perpetuă, se manifestă continuu. Dacă
Lavinia Dragomir reprezintă o stare de energie, benefică
sau malefică, în funcție de actul existențial, un exces al
eului, o fericire prin simpla participare la viață, Ovidiu
Daniel este expresia dorului de a cunoaște, Mihai “Mișu”
Lupu reprezintă o întoarcere în oglindă, un Nadir răsturnat, Lucian Mirea este sămânța profanului, iar Dealerul
aglomerează fapte care simbolizează prezența nevăzutului în orice și în orișicine.
Plecând de la cele afirmate mai sus, aș putea
spune că acest scurt metraj, Un motiv, permite o receptare și o interogare pertinentă a comunicării adolescenților
din peisajul contemporan prin apropierea de expresia vie
și vibrantă a celor șase actori cvasiprofesioniști care și-au
asumat identități ce pot fi reale, regăsite în situații concrete, vizibile în presa contemporană. Scenariul pare preluat
din realitatea imediată, nicidecum imaginat. Totuși, comunicarea, văzută ca absență și nu ca prezență, nu poate fi
realizată decât o dată ce a fost asumată și interiorizată de
către regizor, Mircea Matei, fără a constrânge expresia
artistică, oferindu-le actorilor, Paul Sichigea, Aida Condrat,
Mihai Sava, Mircea Matei, Silviu Georgescu, Răzvan
Măgîrdicean, posibilitatea trasării liniilor de profunzime ale
narațiunii propuse.
Forța speculativă a regizorului este una mare
având în vedere atât violenta putere de seducție a celor
din jur atunci când ai o stimă de sine slabă, cât și subtila
eficiență a tehnicilor cinematografice, marea care spală
mințile tulburi, stâncile ce par a strivi ființele gata să se
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anihileze pe sine. Regizorul propune să descoperim, împreună, invitând spectatorul să se găsească pe sine, să caute acele resorturi de a căror
asumare depinde viața colectivă și propria viață,
una autentică.
Un alt motiv pentru care acest scurt metraj
merită a fi vizionat îl reprezintă narativitatea concretă, coerența construirii cardinalei dramatice,
timpii de povestire centrați pe figura protagonistului
care se scurge spre ceva nedefinit, un incipit și un
final puternic, deschis prin chiar starea de înstrăinare prezentată, personajul cheie din acest scurt
metraj fiind chintesența adolesceților din ziua de
astăzi, omul care se caută pe sine, vrea răspunsuri
la întrebări ce aduc mântuirea de rău și de păcat,
între omul comun și omul de geniu neexistând vreo
deosebire, acesta reintegrându-se în totalitatea ființei ontologice prin acceptarea sa. La aceste elemente, trebuie să adaugăm și jocul dominantelor de
culoare și accidentele cromatice cu efecte psihoperceptorii care, datorită montajului secvență-cadru nu
întrerupe posibilitatea comunicării cu sinele, ba
chiar optica receptării sinelui devine una provocată
de către regizor prin ascunderea conștiinței în secvența păsărilor ce zboară tot mai aproape, fiind, de
fapt, atât de departe.
În scurt metrajul Un motiv optica receptării
sinelui este puțin diferită față de a altor scurt metraje prin trimiterea directă la stima de sine, la încrederea în sine, iubirea de sine, pe cât de uzitate în
peisajul contemporan, pe atât de lipsite de conținut.
Astfel, comunicarea cu sine devine un sentiment,
căderea omului în abis fiind vizibilă, marcantă, dureroasă, scindarea între eu și non-eu devenind permanentă.
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Doina STRULEA
Mi-e dor
În jur e monoton,
Pe tine doar te văd
Prin somn...
Pereţi goi şi fără rost,
Cine s-a gândit vreodată
Că aşa ceva
A fost?

`

Mi-e dor de tine, mamă,
De ochii tăi tainici, iubitori,
De sufletul tău…
Când oare ai să vii?
Simt lipsa ta zi de zi,
Când oare ai să vii?
Îţi văd haina pe pat,
Să mă abţin nu pot, o îmbrac,
Simt foame, să mănânc
Nu pot.
Te văd pe tine
Peste tot.
Mi-e dor de tine, mamă.
Nu, omule
Nu, omule,
Să nu îți vinzi tu țara
Pe niciun fel de ban,
Atunci când o vei face
Vei deveni orfan.
Nu, omule,
Să nu-ți rănești tu mama
Măcar cu o privire,
De îndrăznești s-o faci
Uitat-ai de iubire.
Nu, omule, De casă să nu uiți,
Acolo te așteaptă
Mereu o pâine caldă
Și-o vorbă înțeleaptă.
Nu, omule,
Să nu-ți deșerți tu sufletul
Pe vorbe spuse-n vânt,
Căci lumea e o taină
Și-ajungi să fii pământ.
Nu, omule,
Să nu îți vinzi cuvântul
Pe hârtii demonice,
Atunci vor deveni
Fărdelege, laconice.
Nu, omule,
Să nu distrugi natura,
Tot ea te-a făurit,
Încearcă să admiri
Din ce-ai fost zămislit.
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Nu, omule,
Să nu cazi pradă răului,
Tentații sunt o mie,
Învață să trăiești
O clipă-n veșnicie.
Da, omule,
Trăiește din iubire
Și nu uita de timp,
Inspiră fericire
Că viața-i anotimp.
Mai ţii minte?
Am vrut să-ţi scriu cea mai frumoasă poezie
Pe care-aş fi putut să o trăiesc,
Azi, ştiu, că tot ce-a fost n-o să mai fie,
Tu n-ai ştiut că începeam să te iubesc.
Când orice şoaptă reflecta, în fond, o clipă,
Eu nu credeam să fi sfârşit vreodată,
Azi, ştiu, că între noi-i risipă
Şi mâine nu va mai fi…niciodată.
Numeam pe-atunci o veşnicie,
Nechibzuind că trecătoare poate fi,
Azi sunt un vers, tu – poezie
Pe care n-am putut-o reciti.
Turnat-am vin peste-a mea rană,
Crezând că roşul plin va dispărea,
Dar vinul, ah vinul!
Era mai roşu decât rana mea.
Hai să rămânem „noi” şi-o soartă,
Cercând să descifrăm acest cuvânt,
Poate în proză ne vom întâlni vreodată,
Căci poezia fu un zbor…dar frânt.
De vorbă cu Orfeu
Îmi curge lacrima-n peniță
Și încerc din ea să fac cerneală,
Scriu mult , de-o să mă doară
Voi câștiga tăcere de zeiță.
Privesc atent profetul scris
Cercând să-nviu în altă viață,
Și brusc apare muza-n față,
Din vers apare instantaneu un vis.
Asemeni unei copilițe
Ce-ademenește purul sentiment,
Lovesc penița tot mai insistent
Și cer Orfeului poetice tendințe.
Cutreier noaptea-n pas încet
Și dau fără sa știu de o fântână,
Aduc încetișor apa în mâna
Să potolesc o sete de poet.
Ce-a mai rămas sa curgă din peniță?
Nici lacrimi nu mai sunt și nici suspine.
Încerc să caut o nuanță-n mine,
Să-nlocuiesc străvechea mea dorință.
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Nastasia SAVIN
Luciana Vladimir – Spre un alt cerc
Luciana Vladimir, în volumele Deşertăciunea valurilor (poeme), Târgu-Jiu, Editura Măiastră, 2007; Antifonia
muzicilor interioare (poeme), Târgu-Jiu, Editura Măiastră,
2008; Prefirări de unde (scurtissime), Târgu-Jiu, Editura
Măiastră, 2009; Metamorfoze tăcute (poeme gen haiku),
Târgu-Jiu, Editura Măiastră, 2010; Ehei... şi timpul curge,
Hé, hé!... Le temps s'écoule, Hey!... The time is flowing
(haiku şi e-haiga), livre trilingue, Târgu-Jiu, Editura Măiastră, 2012, se oprește, în general, asupra următoarelor
specii: haiku, tanka, senryu şi câteva texte libere.
Putem vorbi de o programare a lecturii de către
Luciana Vladimir, de construire a unui orizont de aşteptare pentru lector căruia i se solicită o „cooperare
1
interpre-tativă” , în baza anumitor competenţe culturale,
menta-litare așa cum afirmă autoarea în Cuvântul-înainte
din Metamorfoze tăcute: „am fi dorit ca mireasma poemelor să aibă ceva din mirările oamenilor locului, frânturi
din spiritul și preocupările lor, din freamătul valurilor Mării
Negre, ori ale Mării Marmara, plecând spre inimile
tuturor”
Formula preferabilă a conexiunii tacite între cele
două aparate ale scripturii, emiţător şi destinatar, se
doreşte a fi un fel de „pact de lectură” pentru decriptarea
legăturilor dintre semnificat şi semnificant: „Neliniști pe
lac…/ în joaca vântului/ sfărâmată-i luna”, ,,Cireșe
coapte…/ în poemul ca un pom/ se-aruncă sâmburi”,
„Înaltul val, vai!/ stârnește neutronii,/ amenință viața”.
Pe de o parte, primul strat, stihialul, daimonicul
constă în canalizarea formele de violenţă ale omenirii,
legitimează brutalitatea şi forţa, atunci când umanitatea
degenerează, conducând spre moarte „În liniștea înnoptatei mări/ o nepăsare blestemată./ S-a spart un val,/
chiar peste trupul meu!// Mă va preface oare, într-o
piatră?; Un val blestemat/ s-a spart peste trupul meu - /
înfrigurare!” (Înfrigurare).
Pe de altă parte, al doilea strat, luminozitatea, este
reprezentativă pentru energiile constructive ale omului,
idealismul, credinţa în evoluţie, explozie de viaţă, dorinţă
de cunoaştere etc.: „Adiind sub pomi/ vântul fură sămânța…/ ce hoț generos!”, ,,Masca veselă,/ zâmbetul
înfloritor…/ sufletul o taină”.
Mesajul poetic constituie, în fond, transmiterea lectorilor virtuali a imaginii realităţii, o reprezentare a lumii la
un moment dat, pătrunderea într-o realitate care-i permite, printr-o confesiune directă sau mediată de mască,
să înregistreze atât spectacolul lăuntric, cât și pe cel exterior „Verde proaspăt, întunecat./ printre petele albe de
omăt./ Cornițe ale nalbelor.// Ce lecție de curaj!” (Curaj),
„Am văzut căzând/ o singră sclipire.// A cui o fi fost
oare?”(Steaua), „Precum bolile sufletului,/ Timpul (T) și
Spațiul (L),/ Marii Păpușari,/ ne dirijează după voie,/ ne
explorează/ se ocupă de viscere,/ transformându-ne fără
încetare,/ ne potențează/ sau ne fac mai firavi.// Noi, cei
de azi/ aici,/ devenim/ mâine/ acolo, alți oameni”
(Dimensiuni esențiale). Spațiul și timpul devin un cadru
pentru a exprima extincţia realităţii, dar şi pentru întoarcerea la un fond spiritualizat prin misterul său. Timpul nu
este creştere spre ceva, ci o mereu ratată şi reluată
experienţă a sacrului.
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Autoarea creionează un univers personal în
care punctul de referință este lumea cunoscută ei,
elementele aparțin realității imediate, dar sunt
filtrate prin propriile sentimente raportate la sine și,
ulterior, exprimate în poezie. Astfel, mitologia și
simbolurile sunt reinvestite la nivel personal. Poeme precum Izbăvirea de neștiut, Primo... vibrare,
Punctul, La circ, Cuceriri concentrice, Cercurile subliniază raportarea la sine a lumii.
Uneori, autoarea schițează o artă poetică
având drept punct de reper întreg universul, suferințele omenirii pe care încearcă să le transfigureze. Această transformare modifică înțelesul
poemului, realul glisează în imaginar, poezia nu
este înțeleasă pur și simplu, ci subînțelească.
Spre exemplu, volumul Prefirări de unde (2009)
este deschis de poezia Delicate declicuri, (variantă), care anunță că descoperirea de către eu a mai
multor perspective ale sale este resimțită uneori
precum o contradicție internă devastatoare. Identificarea cu nalba reflectă fațetele interioare ale
individului care retrăiește noua condiție, degradantă, ca pe o pedeapsă, ca pe o formă de rezistență împotriva vicisitudinilor vieții.
Cu ușoară ironie, autoarea înscenează, pornind de la o imagine reală, o confruntare care dă
viață și haz cotidianului: ,,Vagi jocuri se prefiră/ în
acvaticul veșmânt...// Aud/ cântări ale culorilor
adânci,/ un susur frânt de maluri,/ ori alintat de
vânt.; Adieri de vânt-/ susurul frânt de maluri/
pornind spre adânc” (Auditivă). Poezia exprimă
sentimente amestecate, de voluptate şi extaz,
experimentând diferite senzaţii, iar eul liric resimte
materialitatea lumii.
Universul, din prezentele volume, compune
un mozaic de motive lirice, propune un model de
viață total diferit de convențiile societății: ,,Voi
mătura nisipul/ de pe aleile fără început/ ori sfârșit/
ale sufletului,/ iar prin ochii larg deschiși/ se vor
cunoaște/ ori apropia/ exteriorul/ cu eul limpede
interior,/ adâncindu-se întru sine,/ spre împlinire,/
spre obiectivare!// Mă voi apleca asupra
contrariilor/ neaparente,/ spre a le dibui izvorul,/
zborul spre paradox,/ strigătul efemer.// Mă voi
depărta/ spre un alt cerc/ mai cuprinzător/ ocolind,/
nebucurându-mă de străfulgerarea/ pe o unică
rază.” (Spre un alt cerc).
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Mihaela GUDANĂ

Dar timpul nu lua-n seamă
toată fiinţa noastră,
simţindu-ne un suflet
călătoream în doi,
eram toamna din tine
tu, iarna mea albastră
cu ochi de frunză verde
şi suflet plin de ploi.

Strada cu lavandă
Străzi mirositoare, pline cu lavandă,
Urme de parfumuri strigă-n nostalgii
Se ascund de mine, nu vor să mai vadă,
Vara care scrie triste elegii.
Vântul tău străbate liniștea străină,
Adormiri atente stau în amăgiri.
Un război, o pace ni se tot anină,
Ochiul când străbate ultime priviri.
Strada fără tine zace-n așteptare,
Te-a cuprins iar dorul zborului nebun.
Oare unde-i timpul pentru fiecare?
Strada cu lavandă plânge în parfum.

Plecarea verii

Litere călătoare
M-ai luat cu tine, literă-ntr-o carte
Și gândul tău, a stat pe drum ascuns.
Dar timpul n-a citit pe-aceeaşi parte
Și-n litere durerea a pătruns.
Eram un alfabet scris pe hârtie.
În virgulă şi-n punct te-am aşteptat,
Să mă citeşti, visând o feerie
De îmbrăţişări şi locuri de păcat.
În urma ta, am măsurat plecarea,
Și-am căutat-o dincolo de ploi.
Eram străina ce dorea ca marea
În val de litere să scalde visu-n doi.
De m-ai lăsa să-ți scriu, ți-aș spune
Că literele toate-mi stau în dor.
Sunt flori deschise, clar diamantine
Ce ard în flăcări semne de-adevăr.
De mi-ai atinge scrisul cu iubire,
M-ai înălța din valuri albăstrii,
Te-aș inspira adânc într-o privire
Când din poveste pleci, fără să vii.

Unde să strig? E toamna pregătită
Să spele visul florilor, dar ce să fac?.
Doar primăvara vine îndrăgostită
Să înflorească-n suflet liliac.

Trenul iernii
Eram în trenul iernii,
purtând poveşti în spate,
pe scaune de gheaţă
stăteau idei de foc,
Și sunetul durerii
sticlea străin în noapte,
cu ochii-n aşteptare
tăcerea-şi făcea loc.
Prin fulgii plini de doruri
treceau clipele toate,
plângând cu faţa-n geamuri,
imagini, alergând,
eram doi oameni liberi,
strângând singurătate,
dorind înc-o poveste,
clepsidre, răsturnând.
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Am pierdut tot! S-a dus cu-o vară!
Strânsesem flori de tei și liliac.
Parfumul a plecat încet pe seară
Și-ștept să vină toamna ca un leac.
Să strâng în mine ploi, singură-n iarnă...
Îngheț de pe acum, încremenesc.
Știi unde-i totul? Cine-a vrut să cearnă
Lavanda cu parfumul nebunesc?
Nu mai sunt eu! M-ai luat cu tine!
Un val de mare florile mi-a șters.
Albastra așteptare stă în mine
Cu ochii mari, citind ultimul vers.

Întoarcere
În săniile iernii,
cu vise încărcate
noi, alergăm adesea,
fugind un timp din noi,
ieşim la o lumină
cu razele-ncurcate,
iubim puţin în taină,
intrând iar înapoi.
Trec jumătăţi de clipe,
prin genele privirii,
printre culori albastre
chemăm aşchii de foc
şi câteva momente,
le dăm iar nemuririi,
când noaptea se destramă,
plecăm din nou la loc.
Neliniște
Nu pot să ies din mine, sunt închisă
Și-aud un ticăit nebun de ceas,
Sunt anii mei, din tâmpla mea pătrunsă,
Când trec pe lângă mine, pas cu pas.
Nu suntem morți. Un ochi ne-a mai rămas!
Cel mai curat, golit doar de culoare.
Prin el ne intră gândul de pripas
Ce răsucește vorba-n întrebare.
Mai stau aici cu mine, doar un vers,
Că printr-un ochi, mai trece singur, timpul
Și te aștept cu mersu-n sens invers,
Când sufletul în noi iubește simplu.
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Gheorghe NAZARE
ÎN DIALOG CU POETUL VALERIU VALEGVI
Domnule Valegvi, recent, Revista Literară BOEMA v-a onorat cu un premiu pentru întreaga activitate.
Ce semnificație acordați acestei distincții?
Da, recent, în 30 noiembrie 2015, Revista Boema
din Galaţi mi-a acordat Premiul pentru întreaga activitate
literară, un premiu care mă onorează şi constituie un imbold
pentru activitatea mea. Este tare plăcut când eşti răsplătit
pentru ceea ce faci!
Sunteți gălățean get-beget, cunoașteți ca nimeni
altul spiritul acestui oraș. Este Galațiul un mediu propice pentru creație, pentru cultură?
Deşi Galaţiul, oraşul meu natal, s-a dezvoltat, stimulat și de aşezarea sa geografică, cu preponderență în
plan industrial, comercial și chiar turistic (potențial insuficient valorificat, din păcate, în ultimii 25 de ani), a dat
culturii naţionale nume de referinţă. Arealul său atrage ca
un magnet oameni din domeniul creației. Eu mă simt aici în
elementul meu, iar ceea ce realizez în domeniul literar
poartă amprenta acestui loc magic.
V-ați afirmat în poezie ca un creator de forță.
Cum și când a fost începutul? Ce vă mai amintiți? Ați
avut mentori?
Primele mele încercări literare s-au întâmplat pe
când eram elev în clasa a VII-a. Eram atras deopotrivă și
de desen, istorie şi atletism. Evident, profesorii de limba şi
literatura română din şcoala generală şi liceu m-au încurajat
și m-au convins să continui să scriu versuri. Totul a culminat cu publicarea unor poezii într-o antologie a elevilor din
municipiul Galaţi, Orizonturi, în 1971, sub bagheta profesorului Ştefan Gogoţ. O tempora! A crescut ulterior şi numărul mentorilor literari (în ordine cronologică: Simon Ajarescu, Nicolae Motoc, Gabriela Negreanu, Ioanid Romanescu, Cezar Ivănescu etc.).
Ce este pentru Dumneavoastră poezia, o stare
de spirit, un refugiu, o motivație? Este mai mult har,
sau mai mult trudă?
La început poezia a fost pentru mine un imbold
interior, la propriu, venit direct din inimă; a fost precum un
declic. A urmat o luuuuuuungă perioadă de dumirire cu
mine însumi şi abia într-un târziu, în sfârşit, conştientizarea a ceea ce făceam, moment care aproape a coincis
cu debutul meu editorial.
Ați debutat literar la o vârstă fragedă, la 17 ani,
cu poezia Steaua, în Viața liberă, în 1969. Debutul editorial a venit însă destul de târziu, peste 25 ani, prin volumul Târziu de mare incertitudine, în 1995. Cum explicați?
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Poetul Valeriu Valegvi

Cum vă spuneam, doar în momentul conştientizării actului creaţiei poetice am decis să apar
cu prima carte de poezie, în fapt o plachetă, în anul
1995, cu nepreţuitul sprijin al scriitorului şi editorului
de atunci Mircea Ionescu.
Următorul volum a fost Calme frenezii, în
1999, după care ritmul aparițiilor a deveni foarte
alert. În 2011, după 10 volume, v-a apărut prima
antologie de autor, Cartea capricornului în echinocții, conținând atât poeme scrise de-a lungul
celor 15 ani de la prima apariție în volum, dar și
inedite, cu o elogioasă prefață de A. G. Secară.
Era vârsta deplinei maturități poetice?
Mai întâi, vreau să fac o precizare. Prima
antologie de autor a fost cartea bilingvă (românăfranceză), Rând, rând în vuietul secundei apărută în
anul 2006 la Editura Le Brontosaure - Colecţia de
literatură română-, în traducerea profesorului şi scriitorului Constantin Frosin, un om de o aleasă cultură. Antologia menţionată de dvs. este a doua în
ordine cronologică. Îmi place să respect adevărul.
Într-un fel, da, eram atunci în plin travaliu poetic,
într-un moment fast. Consider că sunt şi acum în
atenţia poeziei. Aventura mea lirică este în plină
desfăşurare.
Domnule Valegvi, scrieți poezie dintr-un
„instinct primar” sau ca rezultat al unei elaborări
îndelungate?
Mă aflu într-o perioadă luminoasă în care
pun preţ mai mult pe sinceritate, prospeţime, neexcluzând o anumită orientare venită din interior, marca personalităţii mele artistice.
Care sunt preferințele Dumneavoastră
tematice în poezie?
(continuare în pag. 32)
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(urmare din pag. 31)

În cartea mea de debut, criticul Daniel Cristea
Enache remarca o pendulare între obsesie şi laitmotiv,
având răbdarea să-mi numere nu mai puţin de şaptesprezece fructe dintr-o recoltă suigeneris. Acelaşi critic
susţinea că Materialitatea fructului, ca şi cea a obiectului
domestic, determină o poezie tare, sănătoasă, în contrast
cu ftizia liricii simboliste.
La rigoare, îmi place să cred că nimic din temele
poeziei dintotdeauna nu mi-a scăpat. Evident că marea,
lumina, fructul - ca împlinire, dar şi lumea necuvântătoarelor, trupul - cu perspectiva lui intimă, sunt temele / provocările predilecte ale liricii valegviene.
Unul dintre critici afirma despre poezia dvs.
că este „puțin arogantă”. Vreți să decodificați, mai
ales că aveți și veleități de critic literar?
Când poezia degajă personalitate şi exprimă un
mod de libertate trăită prin limbajul transfigurat nu te poţi
aştepta numai la aprecieri, chiar şi amicale... Să mai comentez?
Știu că sunteți un participant activ la viața de
cenaclu literar. Vă rog să-mi spuneți în ce măsură
cenaclul literar este mai mult decât un exercițiu de
creație, este un „producător” de scriitori?
Din postura unui fost fervent participant la viaţa
cenaclurilor literare pot afirma că am venit întotdeauna cu
inima deschisă şi niciun moment nu am dorit să renunţ la
scris, chiar dacă au fost voci vehement critice la adresa
mea. Cenaclul literar mi-a dat încrederea necesară continuării, m-a responsabilizat într-un fel anume... Desfid sintagma fabrică de scriitori!
Talentul şi conştiinţa literară sunt bunuri strict
personale.
Domnule Valegvi, sunteți implicat în fenomenul cultural gălățean – creație literară, publicistică,
manifestări de gen etc. Vă rog să faceți câteva considerații referitoare la valoarea acestui fenomen, la
locul pe care îl ocupă în context național.
Cultura gălăţeană face parte, vrem, nu vrem, din
cultura naţională şi, implicit, suferă de acelaşi sindrom:
deprofesionalizare şi îndepărtarea accelerată faţă de
condiţia umană. Interesele economice, eminamente economice, au dus la proliferarea nepermis de mult a fenomenului de dezumanizare. Am senzaţia acută că de multe ori scriu şi simt contra curentului. Doar cu scriitorii din
generaţia mea mai rezonez.
Sunt la Galați mai multe reviste literare/de
cultură/de educație: Boema, Antares, Axis Libri, Dunărea de Jos, Porto Franco, Școala gălățeană etc.,
reviste care au deja o tradiție. Sunt aceste reviste
expresia unui mediu cultural oportun sau reprezintă
rodul entuziasmului unor oameni pasionați, generoși?
Revistele amintite de dvs., la care aş adăuga şi
pe cele din mediul universitar, întreţin o viaţă culturală
mai mult decât onorabilă. În mod paradoxal la acest
capitol stăm mai bine decât alte centre culturale din ţară
cu o mai veche tradiţie. Şi ca un făcut (nimic nu-i întâmplător...), ducem lipsă de oameni potenţi financiar şi cu
dragoste de cultură.

Ce credeți că ar trebui să rețină o istorie
a literaturii gălățene/românești contemporane
din creația literară actuală din acest areal geografic? (scriitori, opere, manifestări culturale,
instituții de cultură etc.).
Istoriile literare, deşi au un grad ridicat de
subiectivism, sunt, într-un fel, oglinda societăţii de la
un moment dat. Repet, Galaţiul a dat nume de referinţă pentru cultura naţională, nu aceasta este problema. Există o falsă percepţie a noţiunii de provincialism. În nenumărate rânduri criteriul geografic se
suprapune celui valoric. Ideea unui centru al culturii,
de la francezi citire, ne-a ţinut imobilizaţi un timp
nepermis de mare. Suntem abia în plin dezgheţ.
Este foarte greu să lupţi cu inerţiile cronice.
Aș vrea să trecem discuția noastră și într-un alt registru, acela de cetățean al Galațiului
de peste o jumătate de secol. Orașul a trecut, în
mod firesc, prin mai multe etape. Ce impresie vă
lasă ultimii 25 de ani? Cineva îmi spunea că este
într-o continuă ruinare. Marile întreprinderi ale
Galațiului nu mai sunt, unele instituții de cultură
nu mai au nici sedii, sportul și infrastructura
sportului sunt într-o stare jalnică, multe clădiri
stau să cadă. Aveți cuvântul!
Încerc să nu pierd prea mult din optimismul
care mă caracterizează. Mă doare sufletul iar nopţile-mi sunt populate de sâcâitoare insomnii numai la
gândul că ai mei - cei din familie şi rudele - nu se
pot realiza şi manifesta la un nivel corespunzător.
Sincer, actualmente oraşul Galaţi are înfăţişarea
mai degrabă a unui târg; este locul unde nu se
întâmplă nimic definitoriu pe plan material şi social...
Am făcut un real efort să vă răspund la întrebare.
Îmi pare rău.
În încheierea dialogului nostru, pentru
care vă mulțumesc, vă rog să vă referiți la proiectele de viitor. Când să ne așteptăm la lansarea unui nou volum de versuri, al câtelea?
Am în lucru mai multe cărţi, una dintre ele
tocmai stă să fie tipărită la o editură din Galaţi (nu o
amintesc ca să nu fac reclamă gratuită). Este vorba
de o carte de poeme cu un titlu provizoriu: Seducţia
interiorului. La data lansării sigur veţi fi invitat. Mulţumesc pentru încrederea acordată şi, pentru că
suntem la debutul unui nou an, vă urez un sincer La
mulţi ani!



Desen de Elena Liliana Fluture
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Cristina ROȘU
Aurica Istrate și memoria spațiilor simbolice
În decolteul unui anotimp al anului trecut s-au
prins și povestirile scrise de Aurica Istrate, reunite sub
titlul Mâini adunate în poală.
Aurica Istrate a publicat volumele de versuri
Petarde reci și Toamna cuvintelor desculțe, însă cine
citește textele din volumul Mâini adunate în poală
poate avea o dilemă: cine știe dacă proza nu e chiar
prima iubire a Auricăi Istrate în spațiul creației literare? E
o sensibilitate aparte în prezentarea atâtor întâmplări, pe
1
care "memoria retinei doar le adună... în ograda ei" ,
evenimente plasate în zona Moldovei, în mediul rural.
Casa de la vale este unul dintre textele
emoționante din Mâini adunate în poală, o carte ce
demonstrează că oamenii nu văd cu adevărat bine decât
cu inima.
Elementul de paratextualitate este și element de
anticipare pentru lector, întrucât include un termen ce
indică un spațiu securizant ("casa") și un lexem cu valoare simbolică ("vale"). Acesta își imaginează instantaneu o gospodărie țărănească, într-o zonă deluroasă, o
curte în care se află cel puțin două case tradiționale, cu
utilizări diferite.
Casa de la vale surprinde prin incipitul ex
abrupto, printr-o replică a unui personaj feminin, după un
posibil model slavician, prin care cititorul să se gândească automat la teme precum familia, succesiunea generațiilor etc.
Naratorul intradiegetic dezvăluie reacțiile omului
crescut într-un mediu profund religios: "Mă opresc în
pragul odăii ca în fața altarului (...) Frumos a mai împo2
dobit mama icoana!" Abia acum se elucidează misterul:
casa de la vale este un spațiu fie pentru pregătiri de
nuntă, fie pentru "privegherea adormiților pe veci", o
odaie în care se intră mai rar.
Într-o tonalitate tristă se relevă faptul că ființa
sacră, mama, făcuse aici pregătirile de nuntă pentru toți
copiii, "a privegheat și doi prunci abia născuți", iar acum
trebuie să își învețe fiica să îndeplinească riturile de
trecere: "să-ți arăt și să-ți spun, Anuță, ce aveți de făcut
când eu nu voi mai fi".
Deși se știe că în mediul rural moartea este
acceptată ca eveniment firesc, inevitabil, reacția tinerei
este, cum era de așteptat, de negare, de amânare: "Te
rog, mamă, nu-mi vorbi despre asta!" Mama nu admite
contraziceri și oferă explicații, mostre de înțelepciune:
"...în trecere suntem toți pe lumea asta. (...)Nimic nu e
3
veșnic." Și dacă pentru un lector inocent titlul ar fi putut
anunța un text despre gastronomia specifică unei zone
(o casă care să includă bucătăria și spații pentru
provizii), pentru lectorul avizat titlul anunță un text cu
elemente filosofice. Vine o vreme când copilul trebuie să
își asume despărțirea definitivă de părinți, îndeplinirea
ultimelor dorințe ale acestora - "cu ea (cămașa de
cununie - n.n.) vreau să mă îmbrăcați să mă duc în fața
lui Dumnezeu". Printre lacrimi, tânăra zărește cămașa de
4
cununie a mamei, "curată și albă ca un suflet de înger" .
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Cămașa de cununie și perna par să ascundă
"taina trecerii prin astă lume" a celei care știe că va
auzi Chemarea Celui de Sus, alintată de personajul
narator "măicuța mea".
Finalul textului nu dezvăluie alte detalii
despre riturile funerare - "Cămașa mea de cununie...
Perna mea...", doar urmele dragostei materne și
odaia amintirilor cu ștergare ca aripile de înger.
Casa de la vale este un text ce se remarcă
prin simetrie (se deschide și se închide cu o replică a
mamei), conținutul emoționant și moralizator, temele
abordate... o mică bijuterie ce-l determină pe
receptor să conștientizeze că nimeni, indiferent de
vârstă, nu e vreodată pregătit sufletește să accepte
dispariția fizică a părinților.
1

Paul Sân-Petru, Explozia
Aurica Istrate, Mâini adunate în poală, Editura InfoRapArt,
Galați, 2015, p.90
3
Idem 2, p.90
4
Idem 2, p.91
2
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Cristian BIRU
Scurtă istorie a dadaismului
Dadaismul este mișcarea literară pură care a
generat evoluția modernistă a literaturii. Nu îmi pot construi
în minte conceptul de avangardă fără înțelegerea dadaismului. Cu alte cuvinte, dadaismul și avangarda pentru mine
sunt niște sinonime totale. Să presupunem că sunt student
și intră în amfiteatru un profesor care vrea să ne explice
despre avangardă, decandență, modernism, postmodernnism. Dacă nu menționează nimic despre mișcarea Dada,
în primele fraze, mă ridic și plec din sală, poate nu chiar în
primele fraze, hai să spunem în primele 3 minute de curs.
După 3 minute, sigur mă ridic şi am plecat.
Se poate vorbi despre o avangardă a clasicismului, se poate spune că romanticii au fost mai mult sau
mai puţin o avangardă a clasicilor, iar cu timpul această
avangardă, câştigându-şi o autonomie estetică, a devenit o
mişcare literară de sine stătătoare. Pot să spun că
avangarda este un concept estetic anistoric care mă poate
duce chiar la originile literaturii şi de acolo să găsesc o
urmă a avangardei la Homer, sau la Eschil, Sofocle. Aş
accepta ideea că Euripide ar fi un avangardist pentru
tragedienii grec, dar în cazul acesta termenul de avangardă este mai mult o metaforă, când e vorba de avangardă, trebuie să revenim la dadaişti, pentru că ei au fost
prima avangardă autentică din istorie şi cred că ei au
definit-o cel mai bine.
Doar astfel îmi explic curiozitatea acestei mişcări
pentru critici şi istorici literari de pe aproape toate
meridianele planetei.
Nu ştiu de ce prefer să vorbesc despre sentimente
într-o lucrare de istorie literară. O lucrare de istorie literară
ca orice lucrare ştiinţifică ar trebui să fie rece, obiectivă,
distantă şi universală, adică valabilă oriunde. Dacă ar fi
aşa, lucrarea ar fi din start o pierdere, pentru că literatura
nu este ştiinţă sau dacă este, nu este o ştiinţă ca oricare
alta. G. Călinescu considera istoria literaturii ca disciplină
1
“o ştiinţă inefabilă” . Eu nu sunt convins că literatura este
aceeaşi pe orice meridian. Dacă literatura ar fi o planetă,
eu aş fi cel puţin sceptic că această planetă este rotundă
ca un bolovan şi nu plată ca o farfurie.
Acest sentiment că dadaismul ar fi la originea
modernismului literar poate suporta anumite corecții. De
exemplu, mișcarea dada nu este doar literară. Dadaismul
s-a manifestat ca un fenomen cultural. Primele manifestări
dadaiste au fost în fond niște spectacole, iar substanța unui
spectacol este sincretismul artistic. Se împletesc multe arte
în ceea ce vedem și auzim pe scenă.
Dadaismul a atras pictori, sculptori, muzicieni, admiratori, filozofi, fani, filfizoni, revoluţionari de profesie,
boemi, veterani de război, anarhisti, tineri intelectuali care,
în fața războiului atroce, căutau o soluție de viață, aș putea
spune o soluție de viață artistică. Pentru unii oameni, viața
dacă nu este un pic artistică, dacă nu are tangență cu arta,
nu are sens. Toate războaiele sunt atroce. Nu există un
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război frumos sau un război urât, dar primul război
mondial, dacă se urmăresc ziarele vremii, a fost
șocant pentru că s-au folosit pentru prima oară în
istorie arme de distrugere în masă cum ar fi gazele
de luptă sufocante pe bază de clorin şi phosgen,
create special pentru a decima o întreagă linie
defensivă şi a pune capăt războiului de uzură.
Dacă ar fi să definesc dadaismul, aş arăta o
fotografie din primul război mondial. Am întâlnit-o întro carte despre mişcarea dada. Era o fotografie care
arăta un soldat neamţ cu masca de gaze cu filtru
alături de calul său obosit care avea şi el o mască de
gaze cu filtru. Dacă privim cu atenţie acest tablou
găsim nişte note care fac această fotografie de război
absurdă, comică, tragică, amorală, cât mai departe
de logic, stranie, şocantă, onirică, dar de un realism
tulburător.
Acesta este dadaismul pentru mine. Când am
să regăsesc această fotografie prin biblioteci, poate
am să reţin şi titlul cărţii.
Fiind un tip teoretic, eu nu pot scrie practic o
istorie literară, fie ea şi scurtă, fără o anumită teorie.
Cu alte cuvinte dacă scriu o istorie a literaturii
dadaiste, eu am nevoie de o teorie a istoriei, am
nevoie de un concept al istoriei literare. Mărturisesc
că acest concept este complet dificil pentru că el
scapă lecturii a numeroase cursuri, tratate şi istorii
literare pe care le-am citit să spunem de pomană,
pentru că, după această lectură care a durat ani după
ani, îmi este teamă să spun, din nefericire, acest
concept minunat nu există. El este superb în mintea
noastră, în imaginaţia noastră, în speranţa noastră,
dar în realitate el nu există. Dar sunt multe lucruri
abstracte care nu există în natură, dar fac parte din
realitate. Corect, aşa este, dar eu spun că istoria
literaturii nu este nici măcar un lucru abstract, este
umbra unei umbre, este o iluzie. Ca să fiu puţin mai
clar, declar cu toată puterea şi convingerea mea
intelectuală, că istoria unei literaturi este imposibilă.
Nu se poate scrie o istorie a literaturii sau, dacă se
poate scrie, ea nu este o istorie aşa cum vedem noi
cărţile de istorie, care pot ajunge la adevăr pe
anumite căi ştiinţifice. În cazul adevărului artistic, e
puţin mai dificil, pentru că adevărurile artistice nu sunt
în relaţie, nici în corelaţie. Adevărurile artistice nu
răspund relaţiei de la cauză la efect. Nu putem spune: “Ştiţi, pentru că “Iliada”, iată “Regele Lear””. Sau
“pentru că Eminescu, iată Bacovia după aceea”. Prin
urmare pot să spun că toate istoriile literare pe care
le-am citit, nu sunt istorii ale unei literaturi. Sunt nişte
creaţii. Sunt nişte opere în sine. Ele se citesc pentru
plăcerea cititului, iar cei care le-au scris au rămas în
memorie, în istoria literaturii, despre care eu susţin că
nu există, tocmai pentru că au avut talent. Dacă nu aveau talent ca scriitori, toţi istoricii literari pe care i-am
citit ar fi fost complet inutili şi şi-ar fi pierdut sensul.
Dacă între adevărurile artistice nu pot stabili o relaţie
de la cauză la efect, nici ideea de progres nu mi se
pare viabilă în artă, pentru c-ar înseamna ca după
Eminescu, să fim toţi nişte mici genii aşa cum după
Einsten mulţi profesori care-i explică teoria relativităţii,
se cred mai deştepţi decât descoperitorul ei, lăsând
impresia că descoperirea a fost o nimica toată.
(continuare în pag. 35)
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Dacă istoria literaturii ar fi o memorie şi gata, o memorie şi atât, un sertar al umanităţii, ea ar fi mai de acceptat
sub forma de dicţionar. Deschide un dicţionar la pagina A şi
găsim un scriitor al cărui nume începe cu A. Deschidem
sertarul la litera S şi-l găsim pe Shakespeare într-o poziţie
de nume, nu într-o poziţie de Dumnezeu al literaturii.
Două concepte fundamentale sunt necesare istoriei
literare, dacă ea există – geniul şi mediocrii sau epigonii.
Mediocrii pentru înţelegerea dimensiunii istorice şi geniul
pentru înţelegerea valorii. Mediocrii dau peisaj acestei
geografii imposibile care este istoria literaturii, iar geniul dă
lumină. Mediocrii fac curentele literare iar geniile fac
momentele. Epigonii dau acurateţea detaliului şi creează
senzaţia de epocă, iar geniile dau complexitate de caracter,
adică adaugă valoare epică şi realizează de fapt o poveste
foarte frumoasă. Frumuseţea poveştii însă nu are nicio
legătură cu adevărul artistic descris, astfel încât, autorul
unei istorii a literaturii prezintă de fapt o versiune a unui
adevăr estetic ca şi cum ar arăta un diamant publicului dar
numai într-o anumită faţetă.
Aşadar istoria literaturii dacă există are tendinţa
naturală să ia un autor, să-l umfle şi să-l facă cel mai mare
şi cel mai complex, un autor care să dea umbră tuturor, un
autor care să-i influenţeze pe toţi. Cu alte cuvinte istoria
literaturii din instinct se transformă fără să vrea într-o teorie
a capodoperei şi într-o Biblie, deoarece la un moment dat
se va pune problema, cine este cel mai mare din toate
timpurile şi cine a creat tot ce se putea creea în materie de
poezie, proză sau dramă, cine este Dumnezeul literaturii
sau cine ar putea fi. Încercând să realizeze un ideal al
scriitorului, un geniu, un zeu, istoricul literar se comportă ca
un personaj tragic cu un orgoliu nemăsurat pentru că deja
se stabilesc ierarhii de antologie şi capodoperă care până la
urmă vor fi încălcate aşa cum un personaj tragic încalcă
legile sfinte ale cosmosului pentru a-şi exprima raţiunea de
a fi personaj tragic.
Dacă-l scoatem pe Eminescu din “Istoria literaturii
…” a lui G. Călinescu, practic îi distrugem toată opera, am
desfiinţat-o pur şi simplu pentru că, Eminescu este
substanţa conceptului de istorie literară călinesciană. Să
formulăm altfel, dacă Eminescu nu ar fi existat, este foarte
puţin probabil ca profesorul George Călinescu să fi scris o
istorie a literaturii române. Toţi autorii care au fost până la
Eminescu l-au influenţat şi l-au anticipat, iar cei care au
venit după Eminescu sunt cei care l-au înţeles. Dacă nu l-ar
fi înţeles pe Eminescu, ar fi fost nişte epigoni, dar ei l-au
înţeles şi într-o măsură însemnată l-au depăşit şi au devenit
nişte momente importante, ca nişte clipe de eternitate pe un
fir de aţă care trece prin ele. Arghezi, Bacovia, Labiş,
Nichita Stănescu… sunt cei care l-au înţeles pe Eminescu.
E posibil să fie aşa, nu pot contrazice un scriitor, e ca şi
cum aş contrazice ploaia, dar mie mi se pare mai corectă
teoria lui Maiorescu despre Eminescu, decât această teorie
naturalistă, precisă, care explică exact din punctul A în
punctul B pentru că asta şi asta. Nu cred că l-a anticipat
nimeni pe Eminescu, nici măcar contemporanii săi de la
Junimea. Junimiştii erau lângă Eminescu, dar nu-şi dădeau
seama de valoarea lui, nu-l apreciau la nivelul geniului său.
Chiar şi Maiorescu erau uşor sceptic, spunând despre
“Scrisori” c-ar fi creaţii bazate pe “antiteze cam exagerate.”
Îi dau mai degrabă dreptate lui Maiorescu care-l vede pe
Eminescu un meteor din alte lumi, din alte literaturi, decât
lui G. Călinescu care îl determină precis pe Eminescu exact
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în mijlocul istoriei sale literare, exact în centru, exact
în Epoca Marilor Clasici, dându-ne iluzia unui efort
metafizic într-un exerciţiu de matematică pură care
calculează nimicul.
Revenind la teoria istoriei mele scurte despre
literatura dadaistă, am să vă prezint cu emoţie teoria
mea asupra conceptului de istorie a literaturii
dadaiste, adică asupra unei umbre de concept. Dacă
fac o istorie, mă simt obligat să fiu epic, adică am să
iau nişte evenimente care se înlănţuiesc logic şi care
măcar sugerează cauzalitatea, adică par străpunse
de un fir logic care le fac să pară în mintea noastră ca
o relaţie de la cauză la efect, deşi ele nu au nicio
relaţie, după care am să mă uit la aceste evenimente
şi am să spun cel puţin o interjecţie, adică am să
spun ceva de genul: “Vai ce frumoase sunt!”
5 februarie 1916
Primul moment notabil dintr-o scurtă istorie a
dadaismului este data de 5 februarie 1916, dată
când Hugo Ball şi Emmy Hennings deschid în Elveţia
germană la Zurich pe strada Spiegelgasse un local
pe care-l vor numi Cabaretul Voltaire. Numele cabaretului nu a fost întâmplător. Voltaire este cel care în
romanul său “Candide” a criticat toate instituţiile
franceze ale epocii, instituţii care în loc să formeze
spiritul, mai mult îl deformează transformând sufletele
nevinovate în monştri sau mă rog, în specii de
animale sociale printre care trăim. "Acesta este
Candidu-l nostru împotriva epocii", avea să exclame
Hugo Ball, un tânăr intelectual pe atunci uşor labil
psihic, care fusese trimis de familie la studii în Zurich
dar, în loc să-şi vadă de carte, el îşi consumă vremea
în cafenele unde o şi întâlneşte pe viitoarea sa soţie
Emmy Hennings, poetesă şi dansatoare de cabaret.
Cei doi se vor căsători abia în 1920, când deja
mişcarea Dada atinge apogeul.
Emmy Hennings scrie poeme nu lipsite de
talent, poeme despre fete neîmblânzite rătăcind prin
oraşe înceţoşate, tânjind după iubiri fără de păcat,
dansatoare nostalgice care se duc spre casă în zori,
epuizate după o noapte de cabaret într-un oraş ca un
sat mai mare care abia se trezeşte la viaţă în dangăt
de clopot şi în sunetul căruţelor îndreptându-se cu
bunuri spre pieţe.

Emmy Hennings

Hugo Ball este considerat de istoricii literari
germani filozoful mişcării dada, probabil şi pentru că
avea studii filozofice şi un interes constant pentru
misticismul indian şi creştinismul timpuriu. Deşi
(continuare în pag. 36)
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educat şi crescut într-o familie catolică, Hugo Ball este
atras de anarhişti, revoluţii, psihanaliză şi filozofia lui
Nietzche pe care-l consideră problema lui esenţială, viaţa şi
suferinţa sa "mein Problem , mein Leben, mein Leiden."
Între 1910 şi 1913 Hugo Ball cunoaşte lumea teatrului. Este actor, critic de teatru, director. Visează un teatru
unic care să exprime sinteza artelor, un Gesamtkunstwerk.
Într-o anumită măsură acest lucru i-a reuşit. Cabaretul
Voltaire a fost un asemenea de teatru, un loc inefabil care a
adunat artişti din toate disciplinele, care au devenit prieteni
pe viaţă, un rai al artiştilor, al expulzaţilor şi persecutaţilor,
al anarhiştilor şi revoluţionarilor de profesie printre care era
şi un anumit Vladimir Ilich Ulyanov, cel care, un an mai
târziu va fi unul dintre capii loviturii de stat de la Petrograd,
cunoscută sub numele de Marea Revoluţie din Octombrie,
el devenind popular sub numele de Lenin.
Pe fondul acestei iubiri dintre un filozof şi o
dansatoare, într-un cabaret din Elveţia germană, în 1916,
într-o epocă revoluţionară prin excelenţă, apare mişcarea
dada care va fi abandonată de marii ei întemeietori în 1923.
Hugo Ball se va întoarce la viaţa liniştită, catolică din satele
elveţiene, iar Emmy Hennings, după marea ei iubire zbuciumată, va muri într-o clinică elveţiană de boli nervoase din
Lugano în 10 august 1948 .
În 1916 însă cei doi erau convinşi că vor reuşi în
lumea spectacolului şi întemeiază o afacere de familie
luând în chirie localul Meierei pe care-l botează Cabaretul
Voltaire. Localul atrage numeroşi artişti, pierde-vară, studenţi, anarhişti, sculptori şi pictori. Hugo Ball împânzeşte
oraşul cu afişe curioase şi stranii. În cabaret se recită
celebrele poeme simultane, poeme la care participă mai
mulţi autori care scriu fără nicio legătură în limbi diferite,
care emit versuri fără sens, devenite sunete ca şi cum ar
aparţine aceleaşi piese, aceluiaşi întreg. Acest tip de
poeme sunt numite şi poeme sonice, scrise împotriva
semnului lingvistic. Folosind sunetul nearticulat şi nu
cuvântul poeţii dadaişti erau convinşi că aceste “poeme”
pot deştepta în om senzaţii, impresii şi sentimente. În
realitate poemele sonice sunt insuportabile, nu au niciun
sens, iar dacă vreţi un exemplu de poem sonor, puteţi citi
fragmentul din “Cântăreaţa cheală” în care dialogul dintre
personaje este înlocuit cu sunete şi interjecţii din natură,
personajele dând senzaţia că se înţeleg foarte bine în
momentul în care fac ca o păsărică – cip-cirip-cirip sau în
momentul în care mugesc ca vacile. Aşa cum în anti-piesa
lui Eugen Ionescu acest fragment stârneşte râsul, tot aşa
poemele simultane stârneau în cabaretul Voltaire hohote de
râs, pentru că erau recitate pedant, ca şi cum poetul ar fi
interpretat o arie de operetă, iar mimica lui gravă lăsa iluzia
că se petrece ceva extrem de important când se emitea o
interjecţie. Hugo Ball şi concubina sa îşi dau seama că
publicitatea este un amestec de straniu şi curios. Fac expoziţii scandaloase, ciudate, absurde, reprezentaţii dramatice
în costume groteşti. Lumea se adună să vadă, dar încasările sunt minore şi afacerea de cabaret este falită deja,
Hugo Ball şi Emmy abia reuşind să plătească chiria din
împrumuturi şi donaţii.
Într-o zi apar în cabaret patru evrei de origine
română, Marcel, Jules şi George Janco şi Tristan Tzara.
Hugo Ball îi primeşte la început sceptic pe români în grupul
de germani, cu timpul însă îşi dă seama că românii sunt
utili expoziţiilor şi manifestărilor din cabaret, mai ales
ultimul, Tristan Tzara care scrie şi concepe afişele.
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Dacă afacerea de cabaret nu prea avea încasări, artiştii însă se fotografiază exuberanţi, fericiţi, cu zâmbetul pe buze, în grupuri insolite în care apare de
exemplu o scară de zugrav pe care se urcă Otto Dix
cu bicicleta. În aceste fotografii îi recunoaştem pe
Tristan Tzara, Marcel, Jules şi George Janco, toţi patru migrând din România, Hans Jean Arp, Johannes
Baageld, Jean Crotti, Marx Ernst, Raoul Hausmann,
Kurt Schwitters, Hans Richter, îl recunoaştem pe Constantin Brâncuşi şi nu în ultimul rând recunoaştem
persoane importante pentru sponsorizarea mişcării,
pe baroneasa Elsa von Freytag-Loringhove, fără de
care, mai mult ca sigur, mişcarea artistică ar fi murit
înainte de naştere, baroneasa fiind cea care finanţează deplasarea curentului literar de la Zurich la Berlin.
Manifestele dada
Întâlnirile devin din ce în ce mai frecvente,
aproape zilnice, iar artiştii de la Cabaretul Voltaire se
comportă ca nişte revoluţionari ai artei. Termenul de
revoluţionar nu este deloc exagerat. La un moment
dat Tristan Tzara care era simpatizant comunist şi mai
târziu, în Franţa, comunist cu acte în regulă, a avut
ideea ca profesorii şi artiştii să depună jurământul în
piaţa publică faţă de mişcarea Dada. Tzara începe să
se implice tot mai mult în planificarea evenimentelor
dada şi devine unul dintre liderii naturali ai mişcării.
Realizează buletine şi reviste Dada.

Tristan Tzara – 1924

Idealul Dada este libertatea totală. Într-un fel
sau altul, majoritatea acestor artişti era persecutată,
fie erau persecutaţi de educaţia strictă canonică de
sorginte catolică, mă refer la nemţi, elveţieni şi austrieci, fie erau nişte evrei despre care se putea spune
orice în România cum a fost cazul lui Samuel Rosenstock, care s-a simţit “Trist în ţară”, alegându-şi pseudonimul Trist-an Tzara, Tristan Tzara. Să fii liber infinit, definitiv în artă, iată idealul estetic, un ideal straniu
alergic la orice fel de estetică, orice fel de filozofie.
Pentru numele acestui ideal, Tristan Tzara întreprinde
un gest epopeic şi deschide la întâmplare un dicţionar
Larousse. Hazardul cade pe cuvântul “dada”, care în
limbajul copiilor înseamnă “căluţ din lemn” în limba
franceză. Cuvântul are o carieră fenomenală şi
(continuare în pag. 37)
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devine cunoscut în toată Europa. Prin intermediul pictorilor
francezi ajunge în America. În acest moment dada este
planetar, este un punct de reper în toate catedrele de
literatură de pe glob. Despre dada s-a scris mai mult decât
despre clasicii literaturii franceze, mai mult decât despre
Renaştere, mai mult decât de clasicism, romantism, baroc
la un loc, deşi literatura dada aproape că nu se poate citi
sau dacă se poate citi, este coerentă şi valoroară în
dimensiunea ei subservsivă de manifest. Paternitatea
termenului dada ales la întâmplare este discutabilă. Sunt
istorii ai dadaismului care nici măcar nu-l amintesc pe
Tristan Tzara. În altele autorii dovedesc că acest termen
nu-i aparţine lui Tzara, ci lui Hugo Ball care l-ar fi găsit întrun dicţionar Larousse franco-german. Chiar dacă e aşa sau
nu, Tristan Tzara este sigur unul dintre teoreticienii fini ai
mişcării care promova scrierea automată, absurdul şi nonsensul, ilogicul, asocierile libere dintre cuvinte ca într-un
vis, desprinderea semnului lingvistic de semnificat,
poemele-obiect, anti-piesele, anti-literatura, anti-filozofia.
Unul dintre celebrele manifeste ale mişcării este
poezia lui Tristan Tzara “Cum să faci un poem dadaist”
“Luaţi un ziar.
Luaţi nişte foarfeci.
Alegeţi din acest ziar un articol de lungimea pe care
intenţionaţi s-o daţi poemului dumneavoastră.
Decupaţi articolul.
Decupaţi apoi cu grijă fiecare dintre cuvintele care
alcătuiesc acel articol şi puneţi-le într-un sac.
Scuturaţi uşor.
Scoateţi apoi fiecare tăietură una după alta.
Copiaţi cu conştiinciozitate în ordinea în care au ieşit din
sac.
Poemul o să semene cu dumneavoastră.
Şi iată-vă: un scriitor nesfârşit de original şi de o
sensibilitate fermecătoare, deşi neînţeleasă de vulg... “
Această poezie a devenit un mit urban, ea circulând pe
glob în mai multe versiuni. Poetul decupează cu grijă
cuvintele dintr-un articol şi le amestecă într-un sac sau întro pălărie. Este un manifest dadaist de o coerenţă cristalină.
Dacă vrei să faci o poezie, nu contează de câţi metri, iei un
articol de ziar şi decupezi cuvintele. Le amesteci într-o
pălărie şi apoi le notezi conştiincios în ordinea în care apar.
Indiferent de câte ori faci asta, poemul va semăna
întotdeauna cu tine. De fapt eşti ceea ce citeşti. Când
deschizi o carte, te aştepţi să citeşti exact ceea ce eşti şi
dacă citeşti asta, îţi place cartea şi o înţelegi, iar dacă nu o
înţelegi, nu-ţi place. Indiferent dacă îţi place sau, eşti un
scriitor nesfârşit de original şi de o sensibilitate
fermecătoare, eşti un paranoic, eşti un geniu. Spunând
asta, eşti de acord că oricine poate fi un geniu şi oricine
poate scrie o capodoperă. Într-un interviu dat unui ziar
francez, Tristan Tzara repetă de mai multe ori această
temă, “într-un fel sau altul oricine este poet, mai mult sau
mai puţin conştient”. Dacă nu suntem conştienţi de asta, nu
e nicio problemă, dar în inconştient suntem nişte genii.
Scufundaţi-vă în inconştient şi deveniţi geniali. Leşinaţi şi
gata, sunteţi nişte artişti. Dacă toţi suntem artişti, înseamnă
că de fapt arta a murit. Toţi suntem poeţi, înseamnă că
poezia e moartă. Ideea este preluată de la Nietzche din
“Aşa grăit-a Zarathustra”. Dacă toţi suntem supraoameni,
dacă toţi suntem zei, este clar că Dumnezeu este mort.
Dumnezeu a murit iar dacă nu este

mort, nu-l interesează problemele sclavilor, pentru că
dacă l-ar interesa, nu ar permite să se întâmple, ce
se întâmplă pe planetă. E mort sau nu, puţin
contează, pentru că, raportat la oameni, Dumnezeu
se comportă faţă de ei ca şi cum ar fi mort sau ca şi
cum oamenii cu tot cu istoria lor universală nu există.
În afara activităţilor dada, Tristan Tzara este fascinat
de poezia africană şi poezia oceanică. În ziarele
epocii în Zurich traduce poezie africană constant. În
1962, după ce ajunge la Paris cu revista sa “Dada 3”
şi după ce cunoaşte un succes enorm pentru o
publicaţie de avangardă, îşi vede în sfârşit visul cu
ochii şi întreprinde o călătorie în Africa după care
moare la Paris un an mai târziu.
Unul dintre cele mai celebre manifeste dada,
este “Manifeste Dada 1918”, un text vehement, sarcastic, memorabil, scris în cheia unor metafore ardente, tulburătoare, care, dacă nu ar fi avut nota comică şi absurdă, ar fi fost un discurs comunist pur şi
minunat. Discursul are o tensiune de om exploatat,
nedreptăţit de secole, un revoltat împotriva condiţiei
umane.
Textul este construit pe ideile lui Nietzsche
despre morală şi sclavi, dar prin forţa metaforei are o
originalitate de necontestat, iar raţionamentul câştigă
un rafinament artistic indubitabil.
Moralitatea în această lume de hoituri, abandonată în mâinile bandiţilor, este o “infuzie de ciocolată” în venele umanităţii. Când citesc această metaforă, nu ştiu de ce, din instinct strălucesc în conştiinţa
mea imagini din campaniile electorale din România.
Infuzia de ciocolată este metafora tuturor promisiunilor electorale. Consecinţele moralităţii sunt mila
şi caritatea. Aceste două sentimente azi nu au nicio
legătură cu bunătatea, pentru că bunătatea este lucidă, decisă şi neîndurătoare împotriva compromisului
şi a politicii.
“La morale a déterminé la charité et la pitié,
deux boules de suif qui ont poussé comme des
éléphants, des planètes et qu’on nomme bonnes.
Elles n’ont rien de la bonté. La bonté est lucide, claire
et décidée, impitoyable envers le compromis et la
2
politique.”
Raportată la sănătatea publică, mila este un
sentiment la fel de periculos ca diareea, un sentiment
şi ea de asemenea. Nu mai este nimic de făcut într-o
astfel de lume. Singura şansă este furia, nebunia,
demenţa sau mai bine dada, cunoaşterea tuturor
cunoaşterilor, esenţă şi sinteză a posibilităţilor de
cunoaştere din toate timpurile, dada, adică “negarea
familiei” şi “abolirea profeţilor”, dada, adică “abolirea
memoriei”, adică “abolirea arheologiei”, “salt elegant
şi fără prejudiciu în atmosfera unei alte planete”,
dada, adică viaţa însăşi.
“DADA; abolition de la mémoire: DADA,
abolition de l’archéologie: DADA; abolition des
prophètes: DADA; abolition du futur: DADA; croyance
absolue indiscutable dans chaque dieu produit
immédiat de la spontanéité: DADA; saut élégant et
sans préjudice, d’une harmonie à l’autre sphère;
trajectoire d’une parole jetée comme un disque
sonore cri; respecter toutes les individualités dans
leur folie du moment: sérieuse, craintive, timide,
(continuare în pag. 38)
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ardente, vigoureuse, décidée, enthousiaste ; peler son
église de toute accessoire inutile et lourd ; cracher
comme une cascade lumineuse la pensée désobligeante,
ou amoureuse, ou la choyer – avec la vive satisfaction
que c’est tout à fait égal – avec la même intensité dans le
buisson, pur d’insectes pour le sang bien né, et doré de
corps d’archanges, de son âme. Liberté: DADA DADA
DADA, hurlement des couleurs crispées, entrelacement
des contraires et de toutes les contradictions, des
3
grotesques, des inconséquences : LA VIE.”
Este un manifest ardent, foarte expresiv, o operă
în sine, poate chiar mai valoros decât multe dintre producţiile dadaiste propriu-zise ale lui Tristan Tzara. Ajuns
în Franţa, la Paris Tristan Tzara se va înscrie în Partidul
Comunist Francez, va intra în Rezistenţa Franceză. În
1956 însă, când trupele sovietice intră în Budapesta şi
înăbuşă brutal revolta anticomunistă, Tzara dă foc carnetului de partid şi părăseşte partidul comunist.
Un alt manifest celebru este “Chanson Dada”, un
poem ca o piesă dramatică nostalgică, foarte bine articulat. Imaginaţi-vă că între un rege pe o scenă, un rege
care tocmai coboară dintr-un ascensor şi-şi taie braţul
pentru a-l trimite la Papă la Roma, mai precis la Vatican.
Din cauza asta, ascensorul nu are dada la inimă. La un
moment dat regele se întoarce spre public şi spune
aproximativ: “-Dar voi, voi puteţi să vă spălaţi creierele în
ciocolată, după care vă puteţi clăti gura cu apă. “În
următorul act, intră pe scenă un dadaist care iubeşte o
biciclistă cu pasiune, o biciclistă care nu era nici veselă,
nici tristă, după care însă soţul bicilistei află de această
iubire şi-i taie pe îndrăgostiţi, îi tranşează în trei valize
trimiţându-le la Vatican. Acum, niciunul dintre amanţi nu
mai e nici vesel, nici trist, dar voi, le spune poetul celor
din public, voi puteţi să vă spălaţi soldatul, puteţi să vă
spălaţi ciocolatele şi beţi multă apă să vă suportaţi viaţa.
Puteţi să beţi lapte de păsări, puteţi să mâncaţi viţel. Mie
mi se pare un fragment dintr-o anti-piesă în genul lui
Eugen Ionescu, dar nu este o anti-poezie, pentru că are
metaforă, are viziune, are sentimente estetice, are o
repulsie metafizică pentru cititorii din epocă, cititori care
îşi lasă creierele spălate cu ciocolată de filozofi de
duminică şi de escrocii de idei, fie că se numesc
politicieni, fie că nu.
Un alt teoretician al dadaismului, este Andre
Breton care va rămâne în istoria literaturii franceze ca un
părinte al suprarealismului, un concept la care şi Tristan
Tzara a avut contribuţii considerabile. Conceptul de suprarealism devine totuşi inconsistent în prezenţa dadaismului. Să presupunem că avem o galerie de arte plastice
în faţă plină de obiecte de artă expertizate de critici şi s-a
ajuns la concluzia că ele sunt dadaiste, suprarealiste,
futuriste, pop-art, beat poetry, constructiviste, cubiste,
minimaliste etc. În această galerie minunată de obiecte
stranii de artă avem şi faimosul pişoar al lui Andre Breton
luat dintr-o bodegă şi expus într-o expoziţie internaţională
în America. Mă uit cu atenţie la tablouri şi la scupturi şi nu
simt o diferenţă semnificativă, cu alte cuvinte semnificativ
suprarealismul, şi toate celelalte note moderniste ale
avangardei nu se desprind prea mult de dadaism. Dacă
spun că toate sunt dadaiste, poate exagerez, dar nu cu
mult, adică aş putea spune că sunt nişte note ale
dadaismului şi nu aş greşi deloc, poate şi din cauza
faptului că ele nu s-au prezentat ca nişte anti-arte aşa
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cum a fost cazul dadaismului, adică nu au fost o
avangardă propriu-zisă aşa cum dada, a fost cu
adevărat avangardă pură. Poate Noul Roman francez,
apărut după moartea lui Tristan Tzara, reprezentat de
Alain-Robe Grillet, Nathalie Saurraute, Michel Butor,
“romanul cu o mie de ochi” cum îl numea un scriitor
sud-american, îmi scapă numele, dar poate am să-mi
amintesc de el în bibliografie, ar putea fi numit avangardă, pentru că se prezintă ca o anti-artă, un antiroman. Dar nu ştiu de ce, am sentimentul că dacă
dadaiştii din Cabaretul Victoria din 1916, dacă nu ar fi
fost poeţi şi ar fi avut o minimă preocupare epică, ar fi
reuşit romane mai bune.
1
G. Călinescu, Istoria literaturii de la origini până în prezent,
Editura Minerva, 1980
2
Tristan Tzara, “Manifeste Dada 1918“, revue Dada3, Zurich,
Décembre 1918, réédition Jean-Michel Place, 1981, p. 144
3
op. cit., pag. 144
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Ignatie GRECU
ANTIM IVIREANUL ŞI TÂLHARII
Eram în biroul secretariatului Sfintei Mănăstiri
Cernica. Era pe la sfârşitul lui octombrie, începutul lui
noiembrie 1999. O toamnă bogată şi luminoasă. Copacii
încă mai purtau veşminte aurii, deşi nopţile erau reci deacum şi ceţoase.
Cineva bătu în uşă. Am spus: intră. Cu mare
sfială au păşit în birou câteva persoane. Vreo trei bărbaţi
şi două doamne.
- Bună ziua ! Bună ziua!
- Doamne ajută! am răspuns, sculându-mă de pe
scaun şi căutând să-i întâmpin.
- Suntem echipa de realizare a filmului Antim Ivireanul, din Gruzia. Dânsul este Giuli Ciohonelidze, actorul
care interpretează rolul principal şi totodată regizor, dumnealui este operatorul, doamnele se ocupă cu pregătirea
personajului din film, cu machiajul. Eu sunt tălmaciul.
- Bine aţi venit! Îmi pare bine să vă cunosc. Mă
numesc Părintele Ignatie şi sunt secretarul mănăstirii.
- Dorinţa dumnealor este să li se dea voie, adică
binecuvântare, să realizeze câteva secvenţe având ca
fundal interiorul şi exteriorul bisericii din Sfânta Mănăstire
Cernica. Dacă se poate să ne însoţiţi Dvs. şi câţiva monahi din obşte, cât timp Dl. Giuli (mitropolitul Antim) intră,
se-nchină şi apoi iese din biserică. Sunt câteva secvenţe
importante pentru noi.
- De-acord! Părintele Stareţ este plecat din mănăstire. Noi vă vom sta la dispoziţie. Urmează să înceapă
vecernia. Ne întâlnim în biserică.
- E numai bine. Noi vom merge acum la maşină
şi-l vom pregăti pe Dl. Giuli, adică îl vom prechimba în
mitropolitul Antim Ivireanul.
Dl. Giuli era un bătrânel, mic de statură, foarte
simpatic, tuns scurt, ras proaspăt. Avea un obraz brăzdat
de ani şi de încercări. Şi era foarte tăcut.
Cât timp au pregătit pe actorul principal eu am
dat cu îndrăzneală câteva porunci. Stareţul era plecat. Iam spus economului să pregătească vechea caleaşcă a
mănăstirii. Să înhame caii cei mai frumoşi la ea etc. Întrun ceas să aştepte în faţa clopotniţei pentru că avem
nişte oaspeţi din Gruzia şi trebuie să-i întâmpinăm cum
se cuvine.
Vecernia era pe sfârşite când, deodată, văd că
trece pe sub clopotniţă, păşind încet, mitropolitul Antim
Ivireanul în carne şi oase. Purta camilafcă cu cruce de
aur pe ea. La piept un lanţ cu cruce de aur şi în mâna
dreaptă un baston cu măciulie de argint. Purta barbă şi
plete, dulamă neagră şi rasă ca un vechi călugăr. Avea în
mâna stângă un şirag de metanii cu bobiţe de chihlimbar
auriu. Păşea rar, măsurat, gânditor, lovind încet cu bastonul în caldarâm.
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Urcă lin scările. Câţiva călugări l-au întâmpinat
la intrare în biserică. Am dat să-i sărutăm mâna. N-a
acceptat. S-a aplecat puţin în dreapta şi în stânga,
intrând cu mare cuviinţă în biserică, fără să spună
vreun cuvânt. Operatorul filma de zor, ba din spate, ba
trecându-i înainte.
Cât timp Înalt Preasfinţia Sa s-a închinat, noi,
plini de uimire şi tăcuţi, aşteptam la intrare.
- Acum, vă rugăm, a zis operatorul prin tălmaci, când Înalt Preasfinţitul iese din biserică, fiţi tot
aşa de buni şi împărţiţi-vă în două cete, urmându-i
îndeaproape, în tăcere, până sub clopotniţă.
Aşa am şi făcut. Am coborât scările păşind
încet, rar, pe alee spre clopotniţă - de-o parte şi de alta, în mijloc având pe mitropolitul Antim.
Secvenţa s-a repetat de mai multe ori.
- Atenţie! Fiţi mai degajaţi, dacă se poate. Suntem în plin secol XVII şi Dvs. aveţi onoarea de a petrece pe mitropolitul vostru care a venit să vă vadă şi să
vă dea binecuvântare.
Într-adevăr, cu smerenie şi mare dragoste am
fost binecuvântaţi de Înalt Preasfinţia Sa.
Am înconjurat apoi biserica. Din când în când
Înalt Preasfinţitul ridica privirea şi apoi, tăcut şi smerit,
o lăsa în jos, păşind fără grabă, îngândurat.
- Cred că este de-ajuns! a spus, în sfârşit, operatorul. Vă mulţumim! Acum noi va trebui să mergem la
mănăstirea Pasărea, unde vom filma şi acolo câteva
secvenţe.
- Ca să ajungeţi la mănăstirea Pasărea, trebuie să o luaţi pe centură, apoi faceţi la dreapta...
- Ştim, că am mai fost. Ne descurcăm.
- Totuşi, noi, avem o rugăminte, am zis eu, şi
(continuare în pag. 40)
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vă rugăm să nu ne refuzaţi. Tot suntem în secolul XVII.
Avem aici o caleaşcă. Urcaţi în ea şi vom traversa pădurea, iar microbuzul Dvs. o va lua înainte pe centură şi
vă va aştepta la ieşire, în celălalt capăt, din pădure. Vă
rugăm frumos, nu ne refuzaţi.
Când au văzut caleaşca şi cei doi cai, vizitiul pe
capră, s-au mirat foarte, întrebând:
- De unde şi cum aveţi voi asemenea atelaj?
Numai în vremuri de demult mai exista aşa ceva. Foarte
frumos! Splendid! Extraordinar!
- L-am păstrat cu mare grijă şi l-am tot îmbunătăţit în decursul anilor. Îl folosim la diferite ocazii oficiale.
- Bine! Dar să mergem atunci.
Şi s-au urcat în caleaşcă. Înalt Preasfinţitul pe
bancheta din faţă. Operatorul şi tălmaciul pe cea din spate.
Vizitiul a dat bici cailor. Caleaşca sălta uşoară ca
un fulg. Noi veneam din urmă călare pe cai. Am traversat
şoseaua şi am intrat în pădure pe drumeagul forestier
care tăia pădurea în două, până la şoseaua dinspre Brăneşti.
Era toamnă. În amurg. Frunzele cădeau una după alta peste noi, ca o dulce, aurie ninsoare. Înalt Preasfinţitul închidea şi deschidea ochii. Visa. Nu-i venea să
creadă. În dulci legănări pe sub copaci uriaşi în desfrunzire. O frunză de aur căzu la picioarele sale. O alta pe
mâinile bătrâne şi albe, de tot albe, sãrutându-le.
Înaintam încet, lin, aproape fără zgomot ca şi
cum am fi plutit pe aripi nevăzute.
Ajungând într-o vale, spre capăt, unde este un
podeţ peste un pârâiaş, vizitiul încetini. Roţile făcură puţin
zgomot peste bârnele vechi, pline de muşchi.
Deodată, o voce ca de tunet veni din partea
dreaptă, din umbra deasă a unui stejăriş:
- Stai! Opreşte!
Vizitiul, speriat, trage de hăţuri, opreşte caii. Caleaşca se opreşte cu zgomot. Înalt Preasfinţitul tresare.
- Ce se-ntâmplă?
- Nici o mişcare! Altfel viaţa arhiereului vostru e în
pericol.
Noi deja pusesem mâinile pe săbii, gata să intervenim. Dar apărură din umbră câţiva tâlhari înarmaţi până
în dinţi şi se apropiară de caleaşcă. Unul dintre ei spuse
răspicat:
- Ia să vedem noi cu cine avem de-a face! A!
Preasfinţia Voastră! Blagosloviţi! Fiţi tare bun şi-mi daţi
crucea ca s-o sărut, altfel, voi fi nevoit s-o iau singur. Aşa,
Preasfinţia Voastră! Nu vreţi? Atunci o luăm noi singuri.
Şi când să pună mâna pe cruce, tâlharul, văzând
că nu-i de aur, deşi strălucea ca aurul, se dădu înapoi cu
teamă.
- Băi, oameni buni! Dar asta nu-i cruce de aur. E
tinichea! Plastic, fraţilor! Am luat păcăleală! Bastonul, să
vedem bastonul! La fel, tot plastic. Apoi, ce sunteţi voi?
de umblaţi cu asemenea lucruri false - slujitori ai Domnului sau nu?
Atunci, am luat îndrăzneala şi i-am zis tâlharului:
- Nu vă fie cu supărare. Dumnealor sunt oaspeţii
noştri şi fac un film despre mitropolitul Antim Ivireanul şi
acum merg la mănăstirea Pasărea ca să filmeze şi acolo.
Maşina cu care au venit i-aşteaptă la ieşirea din pădure.
După cum şi vedeţi, ei sunt doar nişte actori şi tot ce deţin
pe ei face parte din recuzită şi nu prezintă mai nicio
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valoare. Aşa că, vă rugăm să ne iertaţi de data asta.
- Bine, bine! Dar măcar nişte ţigări!
- Nu fumează nimeni, a zis tălmaciul cu oarecare teamã în glas, pipăind cu mâna pachetul de ţigãri
din buzunarul drept.
- Ei, atunci, am eu o rugăminte, zise tâlharul,
scoţând din sân o carte: „Antim Ivireanul - Opere”. Fiţi
bun şi daţi-mi un autograf, Înalt Preasfinţite, vreau să
mă laud şi eu că, iată, am avut ocazia fericită de-a vă
tâlhări şi nu m-am ales cu nimic decât cu câteva rânduri şi o semnătură în limba gruzină.
- Bată-vă să vă bată de chisnovatici! De ăştia
îmi sunteţi voi? Şi a început să râdă în hohote. Tare
mi-a fost teamă să nu mi se întâmple ceva tocmai acum la jumătatea filmului. Dar, mi-a trecut! Mi-a trecut!
- Înalt Preasfinţite, suntem doar în secolul XVII.
Nu aşa a spus operatorul Dvs.?
- Aşa-i, aşa-i. În plin secol XVII.
Şi aşternu cu bucurie câteva rânduri pe pagina
de gardă, în limba gruzină. Apoi zise:
- Să mergem, că ne-aşteaptă maşina.
- Blagosloviţi şi iertaţi, Înalt Preasfinţite, zise
tâlharul bucuros, înclinându-se cu cartea în mână, până la pământ.
- Domnul, fiilor! Domnul!
Şi caleaşca porni urcând dealul domol.



Desene de Elena Liliana Fluture
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Paul Sân-Petru
VIFORNIŢA
Viscol de zile scurte, viscol de nopţi prelungi,
viscol cu fir întins sau vârtej de ninsoare, cu oameni
ascunşi ca mâţa-n firidă, de, iată-l pe unul încercând săşi aprindă ţigara şi ea nu vrea să prindă jar, o suduie, mai
încearcă o dată, se întoarce cu spatele spre vânt să-i
ocrotească scânteia ca pe un pui sub aripă; a reuşit, deja
îi miroase a fum şi a mustaţă pârlită. Mergea de o oră,
cale de şapte sau opt kilometri, abia mai poate urmări
drumul nivelat de omătul una cu câmpul. După el, parcă
ar fi trecut calea jumătate ce duce în satul vecin unde îl
aştepta fiică-sa să îi taie lemnele lăstărite de toamna
prelungă. O măritase acolo, i-a făcut o casă întocmai ca a
lui să nu se simtă fata dezrădăcinată şi să tânjească.
Picioarele parcă îi merg singure, necontrolat, ştiu
ele să se descurce pe un drum cunoscut, ca nişte cai
când stăpânul adoarme în căruţă. Simţea asfaltul, când
mai dur, când mai muiat de brazdele zăpezii. Pietrele
kilometrice fantomatic presărate pe stânga (el parcă le
ştia pe dreapta) prinseseră pojghiţă de fulgi îngheţaţi; se
opri lângă una, îi răzui cu unghiile faţa scrisă cu un negru
coşcovit, da, trecuse calea jumătate, cealaltă jumătate
era înainte, dar parcă vântul mai slăbise de când şi-a
aprins ţigara, de când s-a învârtit în jurul pietrei s-o
cureţe, ba chiar îl ajuta să se grăbească îl bătea acum din
spate, dar când oare se răsucise? Ce mai, capriciile
vântului, cine poate pune bază pe el!
Sigur că se întunecase de mult, omul era deja
aproape. Cum zăpada cam schimbă conturele lumii, era
puţin derutat. Oare greşise intrarea în sat? „Nu, cred că
acesta e drumul bisericii…biserica ghidează orice rătăcit”,
cum îi spunea popa Bouroş la o spovedanie. Ajunse.
Curtea era parcă mai largă, uite, e cam cât a lui.
Întuneric, nimeni acasă. Pipăi în buzunar cheia pe care io lăsase fata, dar care o fi a ei? „Cine m-a pus să iau
lacătele astea la fel, ca o pereche de chineji!”. Reuşi să
deschidă. Aprinse lumina, da, becul de şaizeci de lumini
pe care i-l dăduse pentru puţină economie; iată şi
portretul maică-si alături de el cu tâmpla aninată de
pletele ei. Vru să bage în priză vechiul radio rusesc, dar,
poc!, un scurtcircuit în toată casa. Nu putea să facă
altceva decât să se trântească pe pat că şi aşa era destul
de obosit şi „ lasă că vine ea, dacă n-o fi plecat la soacrăsa în oraş…sau, ce-ar fi s-o iau eu înapoi?” Şi-a adus
aminte că mâine e ziua când trebuie să meargă la primar
dis-de-dimineaţă pentru punerea în posesie, că nici
pământul nu i l-a dat tot la un loc dom’ Costică, ci în vreo
cinşpe direcţii.
Adună verigile în strânsoarea lacătului şi plecă.
Din nou îl bătea vântul din faţă. „S-au stricat de tot şi
vânturile astea, nici unul nu e mai de cuvânt, mai
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statornic; dacă aş face drumul acesta de zece ori până
dimineaţă, de zece ori aş fi în stare să se schimbe şi
el.” Înainta înclinat în faţă împingându-l cu pieptul, cu
umerii, cu fruntea. Trecu pe sub un pom, vântul i-a
aruncat o creangă în ochi de a văzut roşu ca un ochi
de jivină, de a văzut galben ca un felinar, de a văzut
albastru ca între două cabluri electrice. Asta l-a făcut
să-şi amintească de foc în trei culori, focul de un
chibrit, iar chibritul, de o ţigară! Îşi pipăi mantaua,
scoase ţigara şi o strânse bine în dinţi ca să nu i-o ia
vântul şi încercă s-o aprindă cu un snop de chibrituri. O
limbă de flamă i-a şfichiuit mustaţa, sigur că i-a mirosit
a ea, dar a tutun, ba. Avea şi el o ambiţie cu vântul
acesta fără scrupule, dar renunţă, la gândul că n-o să
mai aibă chibrituri acasă, şi-aşa au cam prins sămânţă
de umezeală. Se-ntoarse cu spatele, şi cu barba în
piept în dosul reverului încercă din nou; timpii manevrei
erau planificaţi ca la sala de operaţie, în sfârşit reuşi un
fir de jar într-un fir de tutun. Trase cu putere până simţi
plinul fumului în gură, pe nări şi în ochi. Păşi mai
departe pufăind pătimaş. Vântul se întoarse şi el cu
spatele la vânt odată cu omul care reuşi astfel să-şi
aprindă ţigara. „Uite, tabacul ăsta face minuni: vântul
nu mai e aşa de vânjos, aş zice chiar prietenos, e ceea
ce spuneam pe la jumătatea kilometrilor, îşi schimbă
direcţia cât ai zice peşte, cât ai face stânga-mprejur săţi aprinzi o ţigară. Cine o să aibă acum mai multă
experienţă cu vântul decât mine? Aş putea da lecţii
chiar şi la matrozi.”
Ajunse. Curtea cu zăpadă nu-i părea mai mare
ca a fiică-si. Deschise lacătul, încercă întrerupătorul,
nu ardea lumina. Aprinse un chibrit sub care distinse
acelaşi tablou de familie pe care-l avea şi fiică-sa, mai
văzu ceva din patul puţin răvăşit pe care parcă dormise
cineva, dacă nu, ce să facă până la ziuă fără lumină,
se trânti el pe pat fără să-şi mai lepede mantaua, apoi
somnul care fură aşa de lesne un trup vlăguit.
De dimineaţă, veni fata să-i reproşeze că n-a
ajuns la ea conform înţelegerii, dar mai ales să-l roage
să vină azi să-i taie lemnele.
„Ba am fost, fata tatei, dar dacă tu umbli pe
coclauri…Am deschis lacătul, am vrut să rămân, dar
până în miezul nopţii m-am întors acasă că azi am
treabă cu primarul.”
Fata nu-l ştia mitoman, tocmai de aceea era
derutată şi încerca să limpezească lucrurile.
„Care lacăt, tată, că eu am pus ială de
mult…Te-am aşteptat toată seara, ce coclauri visezi?”
„Cum, adică nu mă crezi că am deschis lacătul şi am
intrat?”
„N-am cum să te cred. Poate ai visat…Uite
cheile de la ială, ia şi tu una. Şi trezeşte-te la realitate
că mă îngrijorezi”.
Omul eşuă într-un sentiment de straniu
ameţitor părând convins de două adevăruri contradicttorii şi simultane: cum să creadă că fata îl minte şi cum
să-şi spună sieşi că n-a fost plecat şi că n-a ajuns
nicăieri decât, în cel mai bun caz, acasă?”
„N-am ajuns la fată? Atunci unde? N-am văzut
eu tabloul în hol? N-am vrut eu să aprind radioul şi a
făcut poc!…Chiar, ia să încerc eu…da, da, nu arde
lumina, sigur. Atunci, atunci, cum?!”
(continuare în pag. 43)
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Lucia PĂTRAȘCU
CIREŞE AMARE, de ION C. GOCIU
Editura TipoMOLDOVA, Iaşi 2014
Volumul de proză „Cireşe amare”, semnat de Ion C.
Gociu, un scriitor deja cunoscut în lumea literară gorjană şi
nu numai, tipărit la Editura TipoMoldova, colecţia Opera
Omnia-Proză scurtă contemporană, Iaşi 2014, cu o Prefaţă
a prof. univ. dr. George Mirea, intitulată „Debranşare de la
viciul… lecturii”, cuprinde în cele peste 300 de pagini titlurile
a cinci nuvele: Idile, Jugul din Gura Lupoii, Coarba, Destănuiri la ceas de seară şi Cireşe amare.
Prima nuvelă, intitulată Idile, este povestea sinuoasă a
unei femei care era „pur şi simplu revoltată de viaţa ei
anostă, lipsită de bucuriile tinereţii”. Violeta Neşu, nora
Tomiţii lui Boian Neşu din Brădet, este venită la ţară, în
casa soacrei sale, pentru a îngriji de gospodărie, cât timp
femeia era internată la spital.
Persoană trăită la oraş, cu tabieturi „de doamnă abia
trecută de 25 de ani”, căsătorită cu un bărbat mai mare cu
câţiva ani, mereu plecat cu serviciul, este nevoită să se
acomodeze pentru câtva timp cu treburile gospodăreşti întro ogradă plină cu o „tâlvură” de păsări şi chiar să ducă
vitele la păscut în Ogaşul popii, pe Valea cu Urzicile. Acolo
îl întâlneşte pe Bebe Popescu, student medicinist în anul
IV, cu care are o scurtă poveste de iubire.
Când se întoarce acasă, plină de remuşcări, constată
trecerea unei alte femei prin patul conjugal şi atunci
hotărăşte în sinea sa că ea trebuie să se realizeze, să
urmeze o facultate, să meargă la servici, indiferent de
compromisurile pe care va trebui să le facă. La examene îl
cunoaşte pa Ionel Pop, cu care va avea cea mai frumoasă
poveste de iubire, un om alături de care se simte încurajată
şi ocrotită. În al patrulea an de iubire şi întâlniri scurte,
distanţa şi problemele familiale ale lui Ionel, duc la răcirea
relaţiei. Totuşi Violeta îl aşteaptă să-i fie alături la examenul
de licenţă, aşa cum i-a promis. El nu vine, ei i se face rău în
sală şi „are un atac miocardic, petrecut în timpul
susţinerii examenului de licenţă”. Moare, fără să fi aflat
că, „în urma unui stupid accident de circulaţie”, nici
Ionel nu mai trăieşte. Ca o stupidă coincidenţă, ei sunt
înmormântaţi în aceeaşi zi, aproape la aceeaşi oră, dar în
localităţi diferite.
Cea de a doua nuvelă, Jugul din Gura Lupoii, poartă
cititorul pe la Lupoaia, locul unde „plecam duminica, cu
vitele să le păşunăm, toată ziua”. Acaesta era ocupaţia
copiilor mai mărişori, bucuroşi că merindele aduse de
acasă le permiteau să petreacă toată ziua, prinşi în felurite
hârjoane şi, de ce nu, în jocuri idilice. Astfel, autorul aduce
amintiri din copilărie, asemeni veşnicului copil humuleştean,
al cărui suflet tremura pentru Smărăndiţa Popii. Aici, pe
acest colţ de rai, se petrece idila cu Menţa, cea cu care „la
jocurile în care ne ţineam de mână, am fost nedespărţiţi
ziua întreagă, iar transpiraţia palmelor ne-a unit şi mai
mult sentimentele”. Dar tot aici, în gura văii, pe „un salcâm scorburos de vreme” atârna un jug vechi şi, alături, o
tăbliţă de lemn scorojită care explica: „Trecătorule, blestemă să se aleagă praful de el şi de copiii celui ce a
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furat boii care trăgeau la acest jug”.
Peste ani şi ani, avea să se vădească făptaşul
furtului în persoana lui nea Păntilie al Constandinei
din Boştini, gospodar cu trei copii, oropsit de necazurile acestora şi rămas singur. Pe patul de moarte, la spovedanie, mărturiseşte preotului că el este
vinovatul.
Cu abilitate literară, folosind metoda poveste în
poveste, autorul ne aduce obiceiuri, credinţe, mituri, superstiţii, eresuri din lumea satului Ciuperceni
şi a împrejurimilor sale. Astfel este şi povestea cu
moroiul Vâjaică şi cu obiceiul cunoscut plaiurilor
olteneşti: „...l-au dezgropat şi i-au înfipt în burtă
un piroi de-al mare, de se bat în căpriorii
coperişului la căşi”.
Cea de-a treia nuvelă, Coarba, prezintă cititorului
o poveste de vânătoare petrecută în aceste locuri.
Folosind iar metoda poveste în poveste, scriitorul îl
lasă pe Vasile Popete, un prieten din tinereţe, să
spună o întâmplare neobişnuită. Povestind acela
despre locul special numit Coarba, după numele
unei femei care a locuit singură în această poiană
„...Coarba a fost frumoasă ca o zână, iar trecută
de tinereţe era harnică şi pricepută în toate” şi
a întocmit un fel de han, ca Moara cu noroc, unde
se adăposteau „în caz de primejdie....unii din
locuitorii satului”.
Vasile Popete, întors după ani şi ani în locurile
natale, unde „Poiana de la Coarba nu mai este
ca altădată!”, pleacă la vânătoare prin locurile ştiute, „pe matca Puturoasei, înspre Coarba”. Ezită să tragă „într-o hâţă de mistreţi încolonaţi
perfect… era o scroafă cu şase godaci” , apoi,
într-o poieniţă, găseşte „în ciopor, nişte
(continuare în pag. 43)
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(urmare din pag. 42)

căprioare, toate îndreptate cu capetele spre mine”.
Singurul foc de armă slobozit lasă căzută una, care nu este
moartă şi pe care vânătorul o înjunghie cu pumnalul. „Eu
eram autorul fărădelegii şi eram buimac”. Această
întâmplare îi aduce multe remuşcări şi îl determină pe
Vasile Popete să-şi vândă preţioasa sa armă tânărului său
coleg Nicu. Peste un timp acesta este găsit mort, împuşcat
în burtă şi „cu arma ruptă lângă el, în partea stângă”. Un
sfârşit dramatic, pentru care autorul lansează o întrebare:
„Cine oare decide şi rostuieşte cursul evenimentelor
atât de nefericite!?”
Cea de a patra nuvelă, Destăinuiri la ceas de seară, prilejuieşte prozatorului o analiză minuţioasă a metamorfozei
oricărei femei. Relaţia dintre Panti şi Puşa, doi oameni
trecuţi de o anumită vârstă, care se află într-o relativă
singurătate, soţii fiecăruia fiind plecaţi în străinătate, la
nepoţi, începe aproape instantaneu. Pentru Panti, această
legătură amoroasă, târzie şi oarecum scurtă, îi întăreşte
convingerea că femeia poate avea până spre şaisprezece
ani puritatea unei flori sfioase de Viorea, spre douăzeci de
ani ademenirile unei Zambile, ce îşi dezvăluie parfumul
`delicat şi promiţător, fără a-şi deschide petalele, după
treizeci de ani este un adevărat Crin Imperial, în plinătatea
puterilor cuceritoare, cu parfum ameţitor şi petale gata-gata
să se deschidă în faţa unui cuceritor care o merită, după
patruzeci de ani, Trandafirul darnic şi parfumat devine
stăpânul inimilor, iar după cincizeci de ani, femeia capătă
frumuseţea şi înţelepciunea unei Crizanteme, care ştie că
depinde numai de ea să trăiască armonios, cât mai
armonios, împreună cu iarna care vine.
Pentru Puşa, stadiul de viorea se scurge între descoperirea propriei înfloriri şi statutul de „fiică de exploatator”, stare care-i creează neplăceri la şcoală. Trecând de
această perioadă, îl cunoaşte pe Adrian, inginer petrolist,
viitorul soţ şi starea de zambilă căsătorită deja, îi oferă o
nouă viaţă. Apoi, cucerită de Sandy, „şeful unei echipe de
control... bărbat frumos, matur, serios”, crinul imperial
acceptă o aventură extraconjugală, fără urmări majore. În
continuare se desfăşoară viaţa de floare trandafir, când
Puşa descoperă o infidelitate a soţului petrecută în căminul
conjugal, însă nu poate înţepa pentru că acesta conchide:
„Să fii rezonabilă, să iei lucrurile aşa cum sunt şi să ştii
că şi tu, la vârsta ei, ai făcut la fel...Mulţumesc,
doamnă, pentru înţelegere şi să-mi trăieşti sănătoasă,
iubitoare şi tot aşa de frumoasă...”. Acum, relaţia cu
Panti este un început în viaţa florii de crizantemă: „Bondarule cu crisalide argintii, nu uita că eşti singurul care
te-ai înfruptat din nectarul meu de Floare Crizantemă!”
Cea de-a cincea nuvelă Cireşe amare, are o temă mai
tristă. Ionel, copilul Mariei şi a lui Costică Bobocel, ajuns
elev de liceu, părăseşte satul şi locuieşte cu tatăl său,
acum muncitor la fabrică, într-o cămăruţă cu chirie. Alături
erau şi alţi chiriaşi, printre care şi Florica, muncitoare şi ea.
Ionel încearcă să se obişnuiască cu rigorile noii vieţi. În
ziua prăznuirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena merge
împreună cu Victor, noul său prieten, la scaldă. În hârjoana
lor, cocoţaţi apoi într-un copac, cei doi îi văd în zăvoi pe
Costică Bobocel şi vecina Florica, prinşi într-o scenă
amoroasă. Băiatul este bulversat de această descoperirie,
iar Costică, tatăl întors acasă, plin de remuşcări, a încercat
să-şi împace feciorul cu cireşe dulci de mai, fructe pe care
băiatul le refuză, lăsându-le neatinse. Şi „Cireşele aduse
în pungă, în dar pentru copilul său, într-o zi de mare
sărbătoare, din soiul de cireşe pietroase şi dulci, se
făcuseră amare.”
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sărbătoare, din soiul de cireşe pietroase şi dulci,
se făcuseră amare.”
Întregul volum de proză „Cireşe amare”, semnat de
domnul colonel(r) Ion C. Gogiu, este o poveste
fabuloasă în care obiceiurile strămoşeşti, superstiţiile, blestemele se împletesc frumos cu descrierile
spaţiului, ale timpului şi ale anotimpului. Încât, ca şi
cititor, te întrebi dacă au fost necesare toate acestea
pentru a învălui tema erotismului ce predomină
aceste nuvele. Sau, dimpotrivă, înţelesurile şi subînţelesurile erotice au fost create special de acest
autor talentat, pentru a avea posibilitatea să plimbe
imaginaţia cititorului prin locurile de basm ale
ţinuturilor natale. Oricare ar fi fost intenţia scriitorului,
strategia folosită de domnul Ion C. Gociu a condus la
o victorie: o carte frumoasă, bine scrisă şi captivantă,
pentru care scriitorul merită felicitări!.


(urmare din pag. 41)

Fata îl lăsă să se dezmeticească fără să-i
mai spună vreo vorbă ca să nu-i perturbe reconstituirea era îngrijorată de starea lui confuză, dar era
şi curioasă să afle adevărul.
„Ascultă, fată, cred că n-am ajuns deloc la
tine deşi am plecat la drum de trei ori: odată de aici,
a doua oară tot de aici ca să mă întorc acasă. Numai
viforniţa, iarba asta a dracului sau pietrele kilometrice
sunt de vină”.
„Cum adică, se precipită fata, şi mai încurcată. Ce legătură au toate astea cu absurdul pe care-l complici şi mai rău?!”
„Ba deloc, numai fii atentă. Pe la jumătatea
drumului mi-a venit o poftă nemaipomenită de o
ţigară, şi de atâta chin până să mi-o aprind, şi de
atâta teamă că n-oi reuşi, cât şi de bucuria că până
la urmă reuşisem, atunci când mă întorceam cu
spatele la vânt, uitam pesemne să mă mai întorc cu
faţa, aşa încât eu ajungeam de fiecare dată de unde
am plecat; că prea se schimba mereu vântul. Apoi,
poate o piatră kilometrică în jurul căreia m-am învârtit
răzuindu-i zăpada ca să ştiu cât mai am pân-la tine,
şi ea îmi arăta cât până acasă. Apoi, drumul de
câmpie, ninsoarea deasă care-mi înţepa ochii, vântul
schimbător ca o muiere capricioasă, aşa cum
credeam eu că este; şi ia mai gândeşte-te la câte
asemănări: drumul bisericii, casa ta şi casa noastră,
tabloul meu de mire, toate s-au găsit să semene,
aşa, ca să te simţi oriunde ca acasă…
Dar ştii ceva, lasă toate astea, uite, mă
îmbrac şi merg cu tine chiar acum. Şi mai ştii ceva?
Să nu mai spui la nimeni.
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Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ
Eminescu la Beijing
„Acela care vrea să dezlege enigma vieții,
trebuie să urce spre muntele magului călător în stele, în locuri de piatră detunată,
pentru a măsura de sus lumea din văi”
Mihai Eminescu

Anul acesta de Ziua Culturii Naționale - Ziua lui
Eminescu, în perioada 10 - 20 Ianuarie, am fost prezentă
în China, la invitația I.C.R. Beijing, având ca director pe
domnul ambasador Constantin Lupeanu, cu expoziția
„Avem nevoie de Eminescu”, alături de actorul Emil
Boroghină. În drum spre China, zbor de aproape 18 ore cu
avionul, am avut răgazul să reflectez la uimitoarele creații
ale civilizației chinezești: Marele Zid; Mormintele Dinastiei
Ming (1368-1644), străjuite de statui uriașe din marmură
reprezentând soldați și animale; Piața Tiananmen - cea
mai mare piață publică din lume; Muzeul Palatului, mai
cunoscut ca „Orașul interzis” - complexul imperial,
reședința împăraților Chinei timp de mai bine de 500 de
ani, încă din vremea Dinastiilor Ming și Qing.

Ajunsă aici, de la aeroport până la Hotelul Ritan
unde urma să fiu cazată, hotel situat pe marele Bulevard
Ritan, drum parcurs cu un automobil, am avut sub privire
orașul Beijing, strălucind ca un templu de stele și luceferi.
A doua zi, după panotarea expoziției pe simeze la I.C.R.
Beijing, în ziua vernisajului - 13 Ianuarie - am avut prilejul
să constat pe viu cu mare emoție în suflet cât de iubit este

Eminescu și poezia sa în China, prin prezența la
vernisaj a unui public impresionant: studenți, profesori, scriitori și traducători de limba romană, diplomați, ambasadori. Așadar, Eminescu, de ziua lui, a
fost întâmpinat aici ca un Rege!
În ziua de 15 Ianuarie, ziua nașterii poetului
nepereche, la conferința „Dragoste neprețuită pentru cultura română: Universalitatea eminesciană”,
sub patronajul domnului director al I.C.R. Beijing domnul ambasador Constantin Lupeanu și în prezența unor oameni de cultură chinezi, traducători și
cunoscători de limba română precum: Prof. Dr. Ding
Chao, Prof. Dong Xixiao, Prof. jurnalist Luo Dongquan, Prof. Li Xigui, Prof. Antonina Ciuceanu,
jurnaliștii Felicia Gherman și Dan Tomozei, alături
de numeroși studenți la limba română, s-a vorbit
despre Eminescu și opera sa cât și importanța culturii care leagă prietenia dintre cele două popoare.

Sub aceeași egidă, „Cultura și Eminescu
leagă ce-le două popoare prietene”, în ziua de 17
Ianuarie expoziția „Avem nevoie de Emniescu” a
fost prezentă și la Palatul Imperial, sub recitalul
actorului Emil Boroghină, la invitația distinșilor:
Doamna Director prof. Liu Juaning și al Directorului
Asociațiilor Școlare, prof. Li Goumin. Dacă în 14
Ianuarie 2009, Luceafărul, capodopera lui Eminescu
a intrat în Guinness World Records ca fiind cea mai
lungă poezie de dragoste din lume, în Ianuarie
2016, Eminescu a intrat definitiv în inima scriitorilor
chinezi.
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Despre încurajarea copacilor

Irina ANGHEL
Astronomie nerecunoscută
Cea mai rece dintre stele
Trăiește în spațiile dintre
Respirațiile sacadate
Și cuvintele ce cad fără voia lor.
Ochii deschiși
Și universul întreg tatuat în spatele pleoapelor.
Săruturile blocate în plămâni
Și toamna de solitudine.
Tremurul mâinii
Și bocetul arcușului pe coardă.
Trăiește într-o galaxie îngustă
Și nu-i merge rău.

Îmi place să mă uit la copaci,
Să le caut ochii.
Să-i privesc dincolo de scoarță.
Am impresia că pot vedea
Cu adevărat
Doar în clipa
În care le pot vedea
Efemerele siluete eterne.
Îmi place să citesc,
Și să-i las și pe ei
să-mi citească peste umăr.
Ca o mulțumire,
Ca o garanție
Că există viață după moarte.
Ca o garanție că
Brațele lor
Nu sunt inutil ridicate spre rugăciune.
Ca un îndemn
De a crede în continuare,
De a nu se lăsa veștejiți
De frații lor atei
Ce au renunțat demult
La speranța de a se transforma
În carte.

Petrichor
Miroase a ploaie
Într-o scară de bloc.
Dar norii nu-s afară
Și treptele nu-s ude
Și zăngăne chei în mâini grăbite
Dar nicio umbrelă nu se închide.
Miroase a ploaie,
A furtună,
Dar pe scară e liniște
Și totu-i uscat.
Picură gânduri
Și chei ruginite,
Dar cerul tace
Și ușile tac.
Controversat
Urăsc ploile.
Urăsc poezia pe care eu
N-o pot vedea în ele.
Urăsc poezia cu rimă
Ce iese din picurul sacadat
Al unui întuneric diurn.
Urăsc ocazionala lor frumusețe
Ce mă face să mă întreb
De ce le urăsc.
Urăsc ploile ce încătușează
O zi întreagă în mohorâtă nemișcare.
Urăsc filtrul gri pe care-l
Așează peste tot spiritul meu.

Ființă arhitecturală
Casele sunt un miracol arhitectural
Inspirat de ființa umană.
Fațade moarte,
Subordonate esteticii
Tocmai pentru a ascunde
Viața din interior.
Uneori se mai trage o draperie,
Se mai deschide un geam,
Dar tu,
Ca simplu trecător,
Tot nu poți să cuprinzi
Palpitarea dinăuntru.
Și nici nu încerci.
Îți ajunge propria casă,
Propria viață.
Haiku?
Vreau să te îmbrățișez
cu coastele,
Ca pe o poveste pe care încerc
Să n-o uit.
Și, iată-mă, cu pieptul deschis
Și inima tremurând de frig.



Și zău că urăsc
Să fiu o ființă solară
Iubind atâția ce cântă ploaia
În mijlocul unui asemenea potop.
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Nastasia SAVIN
Iubirea - cale a Vieții
Volumul Iubirea urcă muntele, de Diana Dobriţa
Bîlea, reprezintă un eseu despre un subiect misterios, dar,
în același timp, fascinant: iubirea. Aceasta cunoaște o continuă extindere și o diversificare a modalității de apariție,
insistându-se asupra relațiilor pe care le presupune.
Autoarea creionează un univers în care imaginile
irump în locul cuvintelor, iubirea devenind creaţie şi sursă
de creativitate. Spectacolul la care suntem martori,
parcurgând această carte, te face să fii complicele unei
lumi în care fantasticul și realul se întrepătrund, coexistă.
Materialul epic este organizat în jurul mai multor
secvențe ce constau într-o serie de probe iniţiatice pe care
trebuie să le treacă îndrăgostiţii în vederea împlinirii iubirii.
Evenimentele relatate nu respectă curgerea cronologică a
timpului, dar debordează de firesc.
Forța ascensională a Ritei este determinată, în
primă instanță, de puritatea sentimentului. Pentru eroină
iubirea se manifestă material și spiritual, prin iubire
stabilindu-se un raport oarecare cu lumea și cu sinele „Mi
se pare vital să consider că cea mai potrivită cale a vieții
mele este iubirea. Înțelepciunea n-o să mă ajute să urc
muntele. Dimpotrivă. Mi-ar striga să-mi văd de treabă și să
las pe seama nebunilor ascensiunea spre soare. Pe când
iubirea mă împinge de la spate. Și nu-mi spune du-te, ci
hai să urcăm! Împreună!”
Într-o scrisoare, către fiica sa, Albert Einstein mărturisea faptul că cea mai puternică forță din univers este
2
Iubirea, iar celebra ecuație E=mc , ar putea fi interpretată
drept Energie = multiplicarea Iubirii cu viteza luminii la pătrat, deci, iubirea este cea mai puternică forță care există.
Personajul feminin prinde forțe pe parcursul urcării
muntelui consumând lumină: „Când mi se face sete, mă
opresc să beau două-trei raze de soare. Nu mănânc. (...)
Urc cu o bucată mare de soare în suflet...”. Iubirea este
calea privilegiată de a atinge Absolutul, dar Rita nu era
pregătită de ascensiune deoarece nu-i mărturisise doctorrului D. iubirea. Probele la care este supusă eroina sunt
necesare pentru inițierea acesteia. Accidentul de pe
munte în urma căruia rămâne cu picioarele paralizate, cu
vederea slăbită şi cu auzul atenuat, internarea în spitalul
de la poalele muntelui, imobilizarea într-un scaun, tăcerea,
întunericul, plimbarea cu Maria pe munte sunt sacrificiile
necesare întăririi sentimentului de iubire.
Misterul iubirii şi al morţii configurează relaţia
dintre fantastic și real. După încheierea probelor iniţiatice
la care sunt supuse personajele, cititorul este transpus în
dimensiunea fantastică a romanului. Fantoma Mariei, dublura energetică a doctorului D., nebunul care se crede
Mesia şi dorește să fie răstignit pentru a mântui omenirea
completează galeria personajelor.
Iubirea reprezintă o componentă a experienţelor la
orice nivel de cunoaştere, conturându-i-se un sens ascendent. Dragostea, ca şi moartea, devine o experienţă intimă, singulară „Ce să facă un muritor cu imposibilul?...
Imposibil înseamnă moarte... A alunecat de pe o culme a
muntelui, și-a frânt picioarele și, pentru că a ținut să-și
continue ascensiunea, a căzut din nou, de data asta într-o
prăpastie. A murit acolo, în adânc, într-un întuneric înfricoșător”.
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Autoarea utilizează o tonalitate gravă, întunecată, într-un registru de stări sufleteşti paroxistice ale
uneia dintre marile mistere existenţiale: iubirea,
indiferent de ipostazele acesteia.
Finalul volumului rămâne deschis: doctorul
scund moare în braţele fantomei Mariei, celelalte personaje dispar, iar Rita rămâne singură. Un cutremur
deschide uşa salonului și Rita începe să plutească
spre fereastră „conștientizez ceea ce mi se întâmplă:
alunec. Ușor, spre niciunde. (...) Deschid fereastra și
valul impetuos al luminii scoate din mine întunericul.
Văd muntele. Sar dincolo de pervazul ferestrei și
tălpile mele goale simt răcoarea pământului. O cărare
se înalță în fața ochilor, flancată de iarba moale,
strălucind de roua dimineții.”
În Iubirea urcă muntele, Diana Dobriţa Bîlea
caută spațiile largi ale înaltului, structurând textul pe
un complex simbolic ascensional: muntele iubirii.
Formula adoptată de către scriitoare implică
topirea materialului narativ și a celui liric într-o masă
unitară, favorizând întrepătrunderea realului cu fantasticul. Pretutindeni, în carte, este reamintită condiția
celui care relatează „Mâine reprezintă pentru mine
salvarea. Reprezintă muntele, soarele, familia, un prieten, o carte”.
Iubirea urcă muntele este o alegorie a vieţii
biologice şi spirituale, a vieții ca o luptă perpetuă, a
urcărilor şi a coborârilor emblematice din existența
ființei umane.
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