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editorial

MITUL EMINESCU
și folosirea sa politică 

sau individuală
Orice poet român apărut în ultima sută de ani în România 

şi-a dorit, îşi doreşte, dacă e-n viaţă, făţiş sau discret, un loc în 
apropierea lui Eminescu. Bătălia pentru locul doi, cum ne place s-o 
numim, a început odată cu mitizarea lui Eminescu, după momentul 
îmbolnăvirii poetului şi apariţia volumului de Poesii (1883), adică din 
vremea lui Macedonski, poet şi el de primă mărime, pus la colţ din 
cauza cunoscutei epigrame şi ţinut aşa de către profesorii cu memorie.

Mitul Eminescu a crescut în timp, manuscrisele din cele două 
lăzi purtate în spate prin toată Europa de prietenul Chibici, predate 
în 1902 de Maiorescu Academiei Române (gestul acestuia din urmă, 
fiindcă veni vorba, a fost unul compensatoriu, de iertare de păcat 
pentru sacrificarea „periculosului” jurnalist Eminescu) au devenit 
cărţi, misteriosul laborator eminescian dezvăluindu-se fragment cu 
fragment, au augmentat mitul. A existat şi o culme, dacă se poate 
spune astfel, a mitizării, atunci când filosoful C. Noica l-a numit pe 
Eminescu „omul deplin al culturii româneşti”. În perioada interbelică 
ierarhizările literare consumau multă pasiune. Aşa s-a făcut că prin 
anii ‘30, după publicarea Cuvintelor potrivite, bătălia pentru locul doi 
a fost câştigată de Arghezi. Pe urmă de Blaga, Ion Barbu, Bacovia, 
posteminescieni care adăugau experienţe lirice originale moderne.

Pe acest mit s-au sprijinit atâţia intelectuali români, ca să nu mai 
vorbim de luarea sa în folosinţă de către politicieni, care au ştiut să-i 
exploateze din plin toate pârghiile. De el s-au folosit şi „bulbucaţii 
ochi de broască” şi comuniştii, care, timp de vreo treizeci de ani, 
şi-au făcut sloganuri din Împărat şi proletar şi Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie. În sfârşit, exploatarea politică a mitului Eminescu  ar umple 
multe pagini şi vom reveni pe parcursul acestei conferinţe.

*
*    *

Ce mai poate fi spus astăzi nou despre Eminescu şi opera sa? Pe 
distanţa a 130 de ani, câţi s-au împlinit nu de mult de la trecerea sa în 
eternitate s-au scris mii de studii şi cărţi, atât de către exegeţi români, 
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editorial
cât şi străini. Cercetătorii au adus repede la cunoştinţa publicului, după 
1902, manuscrisele postume din cele două lăzi predate la Academie, 
nemulţumindu-se cu doar nouăzeci de poezii publicate în timpul vieţii 
sau cu ediţia Maiorescu. Astfel, de la încercările din „Familia”, până 
la „Luceafărul”, „Odă în metru antic” suntem fascinaţi de amploarea 
şi adâncirea concepţiei filosofice şi a viziunii poetice. Etern şi efemer, 
real şi mister, astral şi teluric, derizoriu şi ideal sunt coordonatele pe care 
se sprijină universul eminescian, un univers cercetat nu numai de 
criticii literari români, ci şi de mulţi străini.  În poezie, Eminescu se 
lăsa cuprins de „adânca sete a formelor perfecte”. Iată în acest sens un 
fragment postum din Egipetul: ,,Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de 
aur,/ Când a nopţii întunerec - înstelând regele maur -/ Lasă norii lui molateci 
înfoiaţi în pat ceresc./ Iară luna argintie, ca un palid dulce soare,/ Vrăji aduce 
peste lume printr-a stelelor ninsoare,/ Când în straturi luminoase basmele 
copile cresc./ Mergi tu, luntre-a vieţii mele, pe-a visării lucii valuri,/ Până 
unde-n ape sfinte se ridică mândre maluri,/ Cu dumbrăvi de laur verde şi cu 
lunci de chiparos,/ Unde-n ramurile negre o cântare-n veci suspină/ Unde 
sfinţii se preâmblă în lungi haine de lumină,/ Unde-i moartea cu-aripi negre 
şi cu chipul ei frumos.”

Spectacolul cosmic al poeziei eminesciene, fără îndoială inimitabil, 
aduce în prim plan o supraconştiinţă a lumii, dezlegătoare de mister. 
Naşterea lumilor primordiale din acel punct în mişcare  “mult mai slab 
ca boaba spumii” devine la Eminescu actul solemn, misterios şi grav 
al creaţiunii. Golul dintâi, odihna, genunea sunt înlocuite de negura 
cosmică, de dorul de-a fi: ,,La-nceput pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,/ 
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,/ Când nu s-ascundea nimica, deşi tot 
era ascuns,/ Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns,/ Fu prăpastie? 
Genune? Fu noian întins de apă?/ N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o 
priceapă,/ Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,/ Dar nici de văzut nu fuse 
şi nici ochiu care s-o vază./ Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,/ Şi 
în sine împăcată stăpânea eterna pace!...”(Scrisoarea I).

Eminescu oferă textului nimb metafizic. Semnul mitologic şi 
vizionar dau înălţime de neatins poeziei sale. De n-ar fi să numim decât 
“Luceafărul” ca poem reprezentativ şi ar fi de-ajuns. Alegoria geniului 
din “Luceafărul”, chiar dacă poartă amprenta unui înalt scepticism, 
precizat de atâţia comentatori a fi de sorginte schopenhaueriană, place 
nu doar pentru perfecţiunea formală, ci şi pentru voluptatea rece a 
eternităţii, cu totul şi cu totul captivantă.

Înrâuririle venite dinspre cultura indiană, buddhism în speţă, au 
fost benefice, oferind profunzime textelor. Preocupările pentru solidele 
culturi antice datează din tinereţe la Eminescu. Să ne-amintim că în 
1868, pe când mergea cu trupa teatrală a lui Iorgu Caragiale, întâlnindu-
se cu I.L. Caragiale, Eminescu i-a vorbit despre daci, despre India 
antică, Nirvana şi gândul de a se retrage în India. Rugăciunea unui dac, 
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amplul poem Mureşanu, sunt marcate de filozofia veche indiană, ca să 
nu mai vorbim de Scrisori, de Kamadeva şi de Glossa, cea mai budistă 
poezie eminesciană. E de-ajuns să citeşti şi reciteşti tulburătorul poem  
Oda (în metru antic), pentru a-ţi da seama că Eminescu ştia bine că asta 
e calea: mistuirea prin vis, topirea în flăcările propriului rug şi totuşi cere 
unei instanţe de ne-nţeles: „pe mine Mie redă-mă!” Trei verbe de mare 
forţă în primul vers. Evocă şi invocă. Dar pe ce ritm şi în ce limbaj! 
Hotărât lucru, Oda este zeitatea poeziei româneşti.

Imaginea lui Eminescu a fost fixată de Maiorescu care, cum spunea şi          
I. Negoiţescu în Poezia lui Mihai Eminescu a definitivat profilul neptunic : 
“Imaginea lui Eminescu, aşa cum străbate ea prin veac, a fost, de la 
început şi cu o mare intuiţie critică, fixată de Maiorescu. Dacă tirania 
primei ediţii a poeziilor lui Eminescu apasă ca o lespede nedreaptă 
peste faţa ascunsă a marelui romantic şi dacă ochiul poetului-vizionar 
a fost obturat de ponderea academică a criticului (dovadă stă şi strofa, 
din cele excluse, ale Luceafărului corectat de Maiorescu: Vrei să dau glas 
acelei guri/ Ca după-a ei cântare/ Să se ia munţii cu păduri/ Şi insulele-n 
mare? - viziune cosmo-orfică, de o grandoare şi de o substanţialitate 
poetică restituite prin analizele tărâmului plutonic eminescian), nu 
e mai puţin adevărat că patronul Convorbirilor a definitivat profilul 
neptunic al lui Eminescu, cu un condei de a cărui pregnanţă e greu să 
te liberezi.”

Eminescu nu este numai o mare carte a literaturii noastre, dar 
şi un mit care creşte pe măsură ce se înaintează în timp. El este 
chiar mitul poeziei. Mitul Eminescu a crescut în timp. Manuscrisele 
din cele două lăzi purtate în spate prin toată Europa de prietenul 
Chibici, predate în 1902 de Maiorescu, Academiei Române au devenit 
cărţi, misteriosul laborator eminescian dezvăluindu-se fragment cu 
fragment, au augmentat mitul. 

Dar cum în toate există virusul care degradează, procesul 
demitizării lui Eminescu a început încă din timpul vieţii şi continuă 
şi astăzi în condiţiile postmodernităţii demitizatoare, dar fără şanse. 
Acum, când s-au împlinit 169 de ani de la naşterea marelui poet, 
ne cotropeşte tot mai mult gândul că Eminescu a fost marele dar al 
divinităţii făcut poporului român pentru a-şi menţine identitatea. Om 
deplin al culturii româneşti, cum îl numeşte Constantin Noica, Eminescu 
a rămas în timp marea carte de vizită a spiritului românesc, cel mai 
mare poet al nostru şi modelul în absolut al tuturor poeţilor români. 
Dacă francezii, nemţii şi chiar ruşii au făcut mari dezbateri întru 
alegerea poetului naţional, au avut ezitări, la noi totul a fost clar de 
la început. Poezia modernă începe în literatura noastră cu Eminescu, 
gândirea modernă, la fel. Fără el limba română ar fi fost săracă, iar 
noi săraci de asemenea, aşa cum am fi fost şi fără Creangă, Caragiale, 
Enescu sau Brâncuşi.

editorial
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Locurile în care Eminescu s-a născut şi a copilărit, Botoşanii şi 
Ipoteştii, locurile peregrinate de poet sau în care a locuit temporar, de la 
Cernăuţi la Viena, de la Praga la Odesa, de la Blaj la Iaşi, au rămas sfinte 
pentru români. Mergând mai departe, aş spune că acolo unde se află un 
român, spiritul locis este Eminescu şi atâta timp cât undeva în lume se 
va citi o pagină din Eminescu limba română nu va dispărea.

Dacă orice poet adevărat este o sărbătoare a limbii în care scrie, 
atunci Eminescu este eterna sărbătoare a limbii române. Prin el limba 
noastră a îmbrăcat forma veşniciei. Deseori îmi vin în minte versurile  
Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată / Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi 
(te poţi plimba pe străzi cu ele, peripatetizând aşa cum o faci cu un 
prieten de preţ), versuri care nu se pot separa, cum au făsut-o alţii. 
Fără îndoială, primul vers este printre cele mai frumoase versuri scrise 
vreodată în limba română (conţine puternicele verbe a crede, a învăţa, a 
muri), care ne induce gândul că Eminescu nu a învăţat să moară pentru 
că lui îi este dat să dăinuie în sufletul şi inima noastră, confundându-se 
cu atât de râvnita noastră statornicie, confundându-se cu partea noastră 
de ideal şi confundându-se cu partea din noi care visează. Al doilea 
vers relevă imaginea poetului care rămâne, indiferent de denigratorii 
care apar în timp, de la legendarii de carton, de vedetele de câteva zile, 
lustruitorii de sine, băşici de spumă într-un secol de nimic, pururi tânăr, 
înfăşurat în manta-i.

 Daniel CORBU

editorial
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provocări

 Eugen SIMION

Naționalismul a creat 
România modernă

       De trei decenii românitatea trăiește 
o mare criză. Politicienii noștri spun 
că e o criză economică. Și au dreptate. 
Probabil. Dar eu spun că mai mare este 
criza morală. Și mai mare - acum se 
accentuează - este o criză identitară. 
Românii nu mai vor să fie români. (...) E 
pus în discuție de universitari, de oameni 
onorabili spiritul românesc. Adică , ce-ar 
însemnaasta? Spiritul românesc?. 
 E înjurat Călinescu, este iar o 
ofensivă împotriva lui Călinescu pentru 
ultimul lui capitol ,,Specificul național”. 
Adică toată lumea este indignată: ,,Cum, 
nu mai suntem noi europeni?”. Vă rog să 
fiți atenți la acest fenomen, acest feno-
men de criză identitară care e foarte grav. 
Și câtă vreme a fost țărănimea română și 
a fost boierimea română, nu era primej-
dia, pentru că de-acolo pornea  totdeauna 
o susținere. 
 El a susținut că trebuie să fim 
„români cu fața spre universalitate" și 
a criticat faptul că „naționalismul este 
identificat cu xenofobia".

Astăzi suntem puțin risipiți. Dacă nu 
respectăm principiile lui Maiorescu! 
,,Noi trebuie să fim români cu fața spre 
universalitate”. O propoziție pe care o 
amintesc mereu și care este esențială : 
Să fim români cu fața spre universalitate. 
Ori, cealaltă atitudine... Uitați-vă la 
media românească, la ce se spune despre 
români. Români...vai de capul lor. Nu 
sunt buni de nimic”
 Se face un fel de pedagogie nega-
tivă, care e demoralizantă pentru acest 
popor. De aceea, mi se pare că trebuie 
să fim foarte atenți. Pentru că, altfel, ne 
paște - dacă nu suntem chiar atinși - de 
un alt fel de sovietism. Sunt în fond cam 
aceleași teze altfel coafate. Noi vorbeam 
despre naționalism. Tot secolul al XIX-
lea a trăit sub umbrela acestui concept. 
Așa s-a creat România Modernă.  Acum, 
termenul este identificat cu xenofobia. 
 Cât privește tema identității 
românești, pe care oamenii de cultură 
români o tratează, în genere, în două 
feluri: fie a) o identifică automat cu 
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naționalismul doctrinar, agresiv, localist, 
reacționar și o combate prin pamfle-
te lungi și plictisitoare, considerând că 
tema, în sine, nu are azi nicio miză și 
cine o resuscitează nu face decât să vor-
bească în pustiu, fie b) o dramatizează 
în stilul eroilor lui I.L.Caragiale, respin-
gând ideea de sincronism, în numele unui 
localism îngust și al unei mentalități, în 
fond, tribale...
 Primii atacă ,,spiritul național” și 
iau în râs miturile naționale spunând că 
în epoca postmodernității acestea sunt 
elemente retrograde, acut provinciale, 
semnele inapetenței noastre prin euro-
penism, iar în cultură ele ar adăposti 
mentalitățile retrograde și inestetice, cei 
din urmă, apărând tradiția, limba, mituri-
le specifice, cad într-o retorică asurzitoa-
re și ineficientă. 
 Două discursuri, în fond politice, 
umorale, intelectualicește nule, pentru 
că problematica națională, așa cum o 
gândea Eminescu în secolul al XIX-lea 
(secolul națiunilor emergente) și cum o 
definește, în termeni moderni, Braudel, 
nu este cuprinsă în esența ei și nu se lasă, 
în consecință, exprimată în niciunul din 
aceste discursuri, după mine, parazitate, 
enconomiastice sau negaționiste...Două 
tipuri de discurs pe care le întâlnim mereu 
în cultura română, atunci când discutăm 
despre tradiție, despre orient și occident 
românesc, despre Eminescu, despre sat și 
oraș, despre național și universal în spiri-
tualitatea și, vorba lui D. Drăghicescu, în 
,,mintalitatea” românească etc...
 Mai totdeauna, când vine vorba de 
aceste subiecte ce țin de ideea de specific 
sau de valorile spiritualității naționale, 
primii care ies pe scenă și se încaieră, 
cum am zis și altădată, sunt delatorii și 
zelatorii. Ei reușesc să acapareze spațiul 

oricărei dezbateri și s-o compromită, în 
cele din urmă... Să fie aceasta o speci-
alitate românească, să pornească identi-
tatea noastră de la această incapacitate 
de a privi corect și de a judeca drept un 
subiect, și nu orice subiect, ci acela care 
definește modul nostru de a fi? Mulți 
cred că așa stau lucrurile și că felul 
românesc de a fi este să le smintească 
și, astfel, să le încurce, să le obosească, 
și la sfârșit, să le părăsească epuizate, 
golite de sens, inerte... Așa să fie, de la 
acest punct pornește, oare, ,,mintalitatea” 
românească, la atât se rezumă filosofia și 
forța noastră de acțiune în istorie? 
 Mi-am pus deseori aceste între-
bări, citind pe cei vechi (pe ,,specifiștii” 
noștri) și pe publiciștii de azi, mai toți de 
părere că spiritul dacoromân este vege-
tativ și, cum a spus un filosof socratic 
din generația lui Cioran, modul lui de a 
acționa în viață este de a nu face nimic 
sau de a se face că face și, atunci, încur-
că bine lucrurile... Nu-i singurul care 
gândește în acest fel despre identitatea 
noastră. Există o întreagă literatură des-
pre această temă și literatura este, cum 
se știe, preponderent negativă, în sensul 
că sunt reținute îndeosebi inerțiile, vici-
ile nostre. Drăghicescu citat mai înainte, 
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care-și trecuse la Paris o teză de doctorat 
în sociologie cu Durkheim, notează în 
studiul său (Din psihologia poporului 
român, 1907) impresiile călătorilor stră-
ini despre români și, cum am arătat în altă 
parte, ele nu sunt deloc entuziaste. Nici 
intelectualii români, cu mici excepții, 
nu sunt de ceea ce ei consideră a fi psi-
hologia românească. Este suficient să 
citez pe Ralea, produs spiritual al ,,Vieții 
Românești” (care vorbește de spiritul 
nostru tranzacțional) și, la celălalt capăt 
al ideologiei din anii ′30, pe Cioran, care, 
în Schimbarea la față a României, este 
exasperat de inerția vegetativă și de lipsa 
noastră de apetență în istorie, pentru a nu 
face o idee despre tradiție negaționistă în 
cultura română când este vorba de nesta-
tornicia firii românești.
 Dar să revin la identitatea româ-
nească. Ce-o poate defini mai bine, mai 
drept, dincolo de aceste clișee care, repe-
tate de la o generație la alta, paralizează 
spiritul nostru și încarcă sufletul nostru 
cu o dezamăgire masivă?...
 Ce înseamnă, așadar, a fi român 
în epoca postmodernității și în plină 
criză economică și morală? Căci, mai 
puternică decât criza economică, mi se 
pare criza morală. Mie mi se pare că 
a fi român în această perioadă istorică 
este a fi un individ, dacă nu politizat, 
un individ strivit de politică. Politica 
a devenit preocupațiunea principală a 
românilor. Media românească este aca-
parată completamente de tema politică. 
Ceea ce înseamnă: o retorică intolera-
bilă, personaje caragialești și, ca efect, 
un sentiment compact de cădere în isto-
ria măruntă, anecdotică, un sentiment 
de exasperare...A fi român înseamnă, 
în aceste circumstanțe, că el se află cu 
adevărat în urma Europei și că a ajuns 

să fie modelul negativ (,,barbar”) al 
comunității europene.
 Să schimbăm palierul: ce înseam-
nă, totuși, a fi bun român? bun, nu în 
sens rasial (optica filosofilor din anii 
′30”), ci spiritual, moral; După mine: 
românul este fundamental un spirit euro-
pean din răsărit, cu o puternică rădăcină 
mediteraneană, un spirit de sinteză - cum 
s-a spus, pe drept, în repetate rânduri - un 
om care a trecut mereu printr-o istorie 
rea, de aceea a devenit tolerant și vigi-
lent (putem să-i spunem: temător, suspi-
cios) și a practicat în ralațiile cu alții o 
diplomație bazată pe omenie și răbdare. 
În fine, românii suferă de adamism, au 
construit, adevărat, din fuga cailor (G. 
Călinescu), dar au, cu toate acestea, un 
sentiment puternic de stabilitate istorică 
și sunt în genere, spirite stabilizatoare.
 Încă o dată: care sunt punctele 
cardinale ale identității românești? Ce 
înseamnă a fi român? Aș pune punctele 
de reper în următoarea ordine:
a) spațiul identitar (,,pământul”, țara cu 
istoria și cultura ei);
b) limba (elementul esențial);
c) ideea de unitate (în baza originii 
comune și a modului de a fi);
d) religia (majoritar ortodoxă într-un 
spațiun lingvistic latin);
e) toleranța activă (morala comună, mila 
creștină, omenia);
f) trăind prea mult în nesiguranță (,,în 
calea răutăților”), românii discută mult, 
prea mult, despre psiholodia lor; ei se 
tem mereu că nația se risipește în istorie 
și că valorile noastre spirituale și mora-
le dispar; discutăm prea mult, vreau să 
spun, despre specificul nostru și despre 
nestatorniciile noastre;
g) de aici ni se trage, în mod sigur, spiri-
tul critic (spiritul de cârtire) exagerat și, 
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Doamne, nu pot să împart 
Trupu-acesta în trei ţări, 
Că e unul şi-i prea slab 
Pentru-asemenea-ncercări.

Cum să-mpart, Doamne, strămoşii 
Şi copiii ce îi am 
Cum să-mpart o ţară-n trei 
Şi în două acelaşi neam?

Cum să-mpart, Doamne, Moldova 
Şi prea dulcea Bucovină, 
Lăsând crengile de-oparte 
De străbuna lor tulpină?

Cum să-mpart pe Ştefan Vodă, 
Ca pe un lan tivit cu maci, 
Când e unic precum munţii 
Şi străbunii noştri daci.

Cum să-mpart pe Eminescu 
Ca pe-un râu ce curge lin, 
Când e veşnic ca izvorul 
Ce se dăruie deplin.

Iartă-mă deci, Doamne Sfinte, 
Că nu pot să-mpărţesc 
Cum ai împărţi o pâine 
Cu cei care-o jinduiesc.

Şi-apoi nici nu vreau, stapâne, 
Sa mă-mpart în trei bucăţi. 
Răstignit pot fi chiar mâine 
Numai nu în două hărţi”.

Vasile TĂRÂŢEANU
Cernăuţi, oct. 2018

provocări
de multe ori, paralizant. Oricum, latinii 
de la Dunăre, fără a fi fundamental scep-
tici, se pun mereu în discuție pe ei înșiși, 
contestă și prin contestație (efectul pozi-
tiv) ajung uneori la metafizică; îndoiala, 
scrie undeva Cioran, este singura atitudi-
ne creatoare și solidă în lume; 
h) universalismul nu-i o trăsătură domi-
nantă a spiritului românesc, cum este 
la francezi; românii au altă filisofie de 
viață; ei vor să fie, cum spune Maiorescu, 
naționali cu fața spre unuversalitate sau, 
în limbajul de azi, să fie români-euro-
peni, Nu ambiționează să fie dirijorii 
concertului universal. Vor ca vocea lor 
să nu fie suprimată sau acoperită de alții, 
E bine, e rău? Reușesc să se impună în 
lume, individual, prin creatorii lor (ca 
Brâncuși sau ca scepticul Cioran).
Românul este, cred, un spirit creator în 
profunzimile sale, nu pustietor, chiar 
dacă îi place să tachineze și să cârtească. 
Ce i-ar mai trebui ca să reușească în 
istorie și să scape, acum, de reputația rea 
pe care i-au dat-o infractorii ei risipiți prin 
Europa? O administrație, desigur, mai 
coerantă, mai performantă și mai cinstită, 
suprimarea, apoi, a bacșișului, oameni 
politici serioși, competenți și veritabili 
patrioți, oratori care să gândească înainte 
de a vorbi, iar când vorbesc, să vorbească 
în spirit național și în limbaj european, 
o intelighenție care să-și depășească 
idiosincraziile, complexele și să vegheze 
asupra valorilor naționale și să nu se 
rușineze de romanitatea ei, și, mai ales, 
să nu conteste tot timpul, în fine, a fi un 
bun român european înseamnă mai multă 
înțelegere și mai mult respect față de 
condiția de a fi român...
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  Sebastian GOLOMOZ        

Speranţa ca destin

doar speranţa mai lucrează în linişte
la destinul poveştilor noastre de iubire
ca o ostentativă invitaţie la nesupunere

- ei ne rănesc poezia ne vindecă - 

când ne curtează muza
cu o eleganţă franţuzească
orgoliile mari ale oamenilor mici
sunt cioburi de oglinzi tulburate
în ispita de a iubi

ei înghit frustrări pe sufletul gol
cu nonşalanţa cu care
mănâncă portughezii vocalele

lamentaţiile lor sunt perdele de fum
n-au înţeles nici până acum
că emoţia sinceră va salva
mereu poezia. 
Abecedarul emoţiei

În iubire,
de victorie,
suntem pe deplin
conştienţi
dimineaţa,
când unele sentimente
sunt evidente
chiar şi

nerostite.
Tineri ca o promisiune
şi hotărâţi ca lumina,
alegems ă vorbim mai puţin
şi să simţim mai mult...
înainte de a iubi
sunt pregătit să sufăr,
alături de mine e
condamnată să vadă
viitorul în roz.

Sub privirile mele
rememorează
abecedarul emoţiei,
într-un gest de tandreţe
o sărut pe frunte şi
- fără mişcări regizate – 
la pieptul meu
se cuibăreşte
un poem.
 
Contract pe durată nedeterminată

zefirul intră agitat în camera mea
fără să mai bată la uşă
n-are răbdare să mă lase
să văd dacă filmul nopţii
se  va termina cu happy-end

mă bate pe umăr şi gesticulează
cu voce tare, plin de entuziasm
amintindu-mi că aseară am semnat
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un contract pe durată nedeterminată
cu norocul – domnul pe care oricine
şi l-ar dori ca invitat
cel puţin o dată în viaţă

mă asigură că suntf ericitul posesor
al unui bilet dus
cu destinaţia iubire
că în curând ne vom petrece
serile în trei
dezbrăcaţi de secrete
prin palate de visuri

scoate şampania de la rece şi
propune un toast în cinstea
„incurabilului visător care 
 
Biblioteca, dragostea mea

Mi se întâmplă să mai cad
pradă unui flirt nevinovat
din dorinţa de a nu rămâne corigent
la capitolul seducţie
mi se întâmplă şi
să mă mai îndrăgostesc
de câte o fată aparent perfectă
deşi, eu sunt veşnic îndrăgostit de...viaţă
însă, cea pe care am tratat-o întotdeauna
cu maximă seriozitate, cu supunere,
cu admiraţie, cu fidelitate, cu abnegaţie
unica mea dragoste a fost
BIBLIOTECA.

Bilet de dragoste

Blues-ul visurilor noastre
Intrigat de doamna lună
Lămurit va fi de astre.
Eleganţi, noi împreună
Trecem goi printre speranţe

Dorinţa o facem destin,
Edelvais şi rozmarin
 
Din dragoste decupăm
Răni, rutină, resentimente
Adăugând în locul lor

Gingaşe flori, sinceritate
Ogeană de priviri latente
Săruturi – palme peste nor
Tendinţe roz evidente...
Ene zâmbeşte când visăm.
 
SPECIE AETERNITATIS

ab initio
boabele ei de mărgele
i-au şoptit
grossomodo
inimii mele
că n-are nici o şansă
să scape nevătămată
sugerându-i
de facto
că cel mai bine
ar fi să se predea

prima facie
din umărul stâng
îmi fâlfâia aripa
de umărul drept
m-a muşcat raţiunea
inter aliena
pe chipul Evei
se plimbau vise
cu satisfacţie
eu eram cu capul în nori
cu picioarele bine înfipte în pământ

de bona fides
fluturaşii albaştri
mi-au predat intens
ore de zbor
prin labirinturile dorinţelor
soarele m-a învăţat
să decojesc suflete
să tai fericirea
felii mărunte
acum ştiu precis unde
se ascundea semnul eternităţii.
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  Mihaela GUDANĂ       
Leac de fluture 

Zburam spre lună. 
Luna nu ştia
că am pe aripi 
doar iubirea ta
cu care urc, 
şi urc spre infinit...
ea nu ştia de ultimul iubit
din frunze, melci 
făcut dintr-o castană
din colb de vis 
şi din omăt de iarnă...
zburam spre lună
luna delirează
de fluturi mulţi
ce-n zbor se minunează
de aer, de lumină-n 
ochi de mură
aveam un leac 
de fluture pe gură. 

Fumul timpului

Cine ne fumează tinereţea 
în pipa scuturată aseară?
Pleoapa nopţii 
se ridicase peste lume
şi lumina sărise calul zilei,
peste toate fiinţele mişcătoare.

Pluteam! 
Aburul cafelei cânta, 
ridicându-se într-un dans 
deasupra trupului întins.
Numai timpul îşi pregătea tutunul.

Trăire nevăzută

În mine încă mai creşte un copac.
Sunt şi eu un copac trecător
prin pădurile lumii întregi
aşa… ca mulţi alţii.
Lujer am fost demult.
Am semănat cândva 
cu liana subţire şi naivă, 
prinsă de tinereţe 
cu degetele firave ale curajului.
Apoi, cu ramurile mi-am îmbrăţişat 
viaţa,
m-am dezgolit în faţa aflării
şi am ridicat rugi către cerul cu ploi.
Am legănat ochi în văzduhul cu lupte
şi am stârnit furtuni în pahare cu iluzii.
În mine a crescut un copac mare
gros şi destul de înalt.
Fruntea lui a atins câţiva nori ai 
cunoaşterii
încât genele s-au strecurat a siguranţă
în fosforul fiinţei tale 
ce mi-a luminat întunericul inimii.
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Şi am iubit cu târziu-ntomnării
cu trupul julit de scăldatul în vrăji.
Şi sunt doar un copac pe dinăuntru!
Am rădăcini şi crengi nevăzute…
cu care am trăit nevăzut.

Gând cald

Ţi-e sufletu-înflorit!
Mai vreau să ating semnul de umbră,
de sub frunza verde a cuvintelor,
pe cel care prin coacere 
calcă pe întunericul dulce.
Am parfumul vorbelor tale strâns 
în fiecare parte din mine,
pentru că în toate nopţile 
dormeam cu cireşii 
la marginea lumii.

Dimineţile tale

Dimineţile tale vin singure, 
aliniate lângă lumina zilei,
purtând liniştea în fiecare respiraţie.
Ele nu întreabă!
Vin nechemate pe orice timp al nostru.
Dimineţile vin încărcate de gânduri 
ori de ploi,
vin albe sau înlăcrimate,

vin goale sau împerecheate
cu alte culori de ochi.
Dimineţile tale vin albastre şi moi, 
leneşe şi învăluitoare,
să deschidă toate ferestrele din mine.

Locuire

În oraşul tău 
timpul este demult sfânt,
generos în mângâieri şi secunde.
El ne amăgeşte uneori sufletul 
cu oglinda spartă
în care chipul zilei 
deja nu mai are formă. 
Acolo, zeii anotimpurilor
stau nemişcaţi pe drumurile în care 
ne amestecă plecări şi întoarceri.
În oraşul tău
timpul poartă un nume galben,
îmbrăţişat umed de gândul la ploi.
Lemnul trosneşte a dor de omăt
iar noi înnebunim 
de atâta toamnă nespusă.
Mă înserez puţin 
şi te caut dincolo de grimasa plecării,
dar din cauza timpului… 
nu auzi cum lumina se schimbă-n oftat.
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 Adrian POPESCU

Un foarte activ poet, atât pe Internet, 
cât și pe suport clasic, este Ionuț Caragea. 
Versurile sale se nasc dintr-un soi de 
neliniște interioară, din stări lirice care se cer 
exprimate cu o anumită urgență. De regulă, 
aceste stări îmbracă forma unui limbaj direct, 
aproape oral, mizând pe o simplitate care 
te convinge și care te îndeamnă la căutare 
interioară: „mă caut în interiorul acestui 
poem / ca pe un secret îngropat de mult timp 
/ şi mă pierd în propriile mele amintiri /    
într-un labirint fără ieşire // dar ceva se aude 
/ o bătaie la uşă într-o viaţă de singurătate / 
iubirea mă salvează / cu paşi timizi spre noi 
întrebări / chiar dacă oglinzile m-au minţit 
mereu / chiar dacă păsările negre / mi-au 
băut neîncetat cuvintele la ferestre” (Clopote 
de întuneric).

Nu vom găsi metafore complicate în 
versurile autorului, ci dorința unui dialog cu 
persoana iubită, cu sinele sau cu alter-ego-ul 
care, uneori, urcă trepte transcendentale. El 
se încheagă firesc, cititorul nu e dezamăgit, 
ia parte la descoperirile poetului ca și cum 

ar fi părtaș la o revelație sentimentală. Texte 
precum „Tu ești tu?”, „Phanton limb”, 
„Glezna unei metafore”, „În inima orașului”, 
„Inima mea ca o pasăre oarbă» sau „Totul 
sau nimic” vin să confirme acest lucru. Iată 
câteva versuri: „îmi ţin inima-n pumni ca 
pe o pasăre oarbă / tu trebuie să ghiceşti în 
care-o ascund / şi va fi pe vecie a ta / nu ai 
nevoie de colivie, lasă fereastra deschisă / 
las-o să bată din aripi, nu-ţi fie frică / nu va 
pleca // inima mea îţi repetă / ca un papagal 
orb / pentru poarta unui sărut / nu există nici 
încuietoare / nici cheie // tu îmi laşi inima 
flămândă / să moară de singurătate / stând 
într-un picior // e primăvară iarăşi / o altă 
pasăre venind de departe / îşi face cuib în 
sufletul meu / şi orbeşte (Inima mea ca o 
pasăre oarbă).

Dar întâlnim și texte declarative, în care 
poetul își exprimă admirația și recunoștința 
față de ființa iubită: „chiar dacă timpul se 
strecoară / ca un hoţ viclean / printre oameni 
/ furând zâmbete şi fericire / tu vei rămâne 
mereu în sufletul meu / ca o adiere de mare 
/ într-o livadă de portocali înfloriţi // chiar 
dacă timpul şterge cu nori / toate drumurile 

Ionuţ Caragea  
Iubirea mea abisală
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cerului / tu vei rămâne mereu firul invizibil 
/ pe care sufletul meu urcă / precum un 
paing / să-şi coasă pânza / la colţul lunii 
//  chiar dacă timpul mă priveşte / cu ochi 
de piatră / şi îmi cere cu dobândă / uitarea 
/ pentru fiecare moment de admiraţie / în 
faţa frumuseţii tale / tu vei rămâne mereu / 
odiseea mea interioară / şi rugăciunea eternă 
/ de mulţumire” (Moment de admirație în 
fața frumuseții).

Volumul „Iubirea mea abisală» (Editura 
Fides, Iași, 2019), a cărui ediție în limba 
franceză, „Mon amour abyssal” (Editura 
Stellamaris, Brest), a fost recompensată în 
Franța cu premiul Francois-Victor Hugo, 
preia accepțiunea misticilor conform căreia 
iubirea abisală este o iubire intimă, infinită, 
profundă. A fi intim, infinit, profund și 
simplu în același timp, iată paradoxul unui 
poet pentru care poezia e un mod de a fi în 
lume.

Un vis întrupat într-o pasăre

iubirea este un vis

întrupat într-o pasăre

călătorind spre cuibul

altor inimi

o pasăre care moare adesea

în desişul unor arbori

ce se gândesc prea mult

la scorburile lor
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  Paul GORBAN

Vasile Burlui
GALACTICELE

 Am putea spune că Vasile Burlui 
construieşte cu acest volum de antologie lirică, 
GALACTICELE, un tipar al devenirii fiinţei 
cosmogonice. Prin poezia sa, poetul nu face 
altceva decât să accentueze ideea că fiecare 
entitate, fie că vorbim de cele umane, cele 
biologice sau cele astrale, este în fond parte vie 
şi în plină dezvoltare creaţionistă a spaţiului 
galactic. Acest lucru nu face decât să reconfirme 
faptul că nu suntem altceva decât par12 Nr. 
4 solstiţiul de vară 2019 ticule vii ale lui 
Dumnezeu. Iar acest sentiment grandios pe care 

îl are poetul este redat în special prin discursul 
lirico liturgic, în care poetul reactualizează, 
ori de câte ori are ocazia, nevoia de dialog 
şi raportarea la sacru. Fără a pune accent pe 
construcţia unui univers al neantului de fiecare 
clipă şi fără a evidenţia un univers al disperărilor 
şi al căderilor în eter, fară a încorda relaţia dintre 
eu şi lume şi fără a apela la un descriptivism 
fantasmagoric, poetul Vasile Burlui, în aceast 
volum antologic pune în vedere, uneori parcă 
printr-o viziune uşor barocă, starea de angoasă 
a fiinţei temporale. În fond, toată opera poetului 
gravitează în jurul temei privind trecerea prin 
marele timp, dar peste toate, descoperim aici 
o metafizică inedită privind cunoaşterea şi 
asumarea acestei treceri. Entităţile universului 
trec prin diferite etape în evoluţia lor galactică, 
toate cunoscând în cele din urmă devenirea cea 
mai potrivită şi coerentă în geometria acestui 
mare univers.
 Vasile Burlui apare cu acestă antologie 
ca poet al neliniştii şi al haosului de lumină, 
ca un poet galactic. Universul său original 
ne cucereşte prin discurs şi sensibilitate 
livrescă. Neîndoielnic, pentru poezia română 
contemporană avem a face cu una dintre cele 
mai tulburătoare cărţi de poezie, în care sintaxa 
bine tensionată dă în vileag, pe de o parte, un 
apostol al poeziei de bun gust, iar pe de altă 
parte un profet al noilor tipuri de galaxii. 
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Daniel CORBU

 Lecturând poemele Marioarei 
Vișan, am avut tot timpul impresia că 
scrie pentru a alunga moartea la câțiva 
pași mai încolo. De altfel, în poemul 
Dansul lebedei spune cu claritate: 
,,Cântecul meu răsună / alungând 
întunericul”. Poetă de mare sensibilitate, 
ale cărei extaze țin de spectacolul ideilor 
și revelația cuvântului, Marioara Vișan a 
publicat până acum cinci cărți de poeme: 
Anotimpul culorilor (2010), Roua din 
suflet (2011), Pelegrin printre cuvinte 
(2012), Metamorfoză/ Metamorfosi 
(2016), Dincolo de tăcere/ Dell’altra 
parte del silenzio (2018), Cartea pe 
care-o avem în față, Diamante, apare 
bilingv (varianta italiană este semnată 
de Francesco Altieri), poeta, trăitoare 
de mai mulți ani la Torino, oferindu-și 
scrierile atât românilor din țară cât și 
celor din Italia.
 Cititorul avizat al poemelor 
aparținând Marioarei Vișan descoperă 
cel puțin două călăuze care să-l poarte, 
precum vechii tuaregi,  prin meandrele 

sale lirice: o percepție virginală a lumii și 
drama cunoașterii a tot ce-o-nconjoară  
și a sinelui. ,,Înțelege lumina din firida 
acelor secunde!”, îndeamnă poeta, însă, 
luând seamă, continuă: ,,dar cui îi pasă 
de secundele unui vechi suflet / ce-și 
cântă în surdină plecarea?” Salvarea 
existenței dramatice își face prezența 
prin cuvânt, atelajul celest al inspirației și 
prin credința că poezia i-a fost dată prin 
destin. Prin destin și cuvântul civilizator.  
Se poate astfel vedea cum Marioara 
Vișan acceptă în prezenta carte concepția 
lumii circulare, pusă în pagină mai ales 
de Dante Alighieri în monumentala 
Divina comedie. Să cităm din Viața în 
cercuri: ,,Cercuri ce te poartă în punctul 
din care-a-i plecat, /  Cercuri de prieteni 
ce trădează sinergia cuvântului dat. //  
Cercuri închise cu diametrul fracționat 
în distracția zeilor/ ce pleacă indiferenți 
când tu cazi pradă văpăilor. //  O viață 
trăită în cercuri  în care vrei doar să te 
ascunzi /  De ochii trădării, ochi negri de 
noapte, rotunzi.”
 Pentru poeta Marioara Vișan, 

MARIOARA VIȘAN 
SAU 

VIAȚA CA O MIRARE 
DE UMBRE ȘI CULORI
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viitorul e ,,ascuns în haina cuvintelor 
fantomă”, florile sunt ,,lumânări 
incandescente”, ,,divinitatea din noi 
mângâie clapele pianului”, ,,întunericu-n 
retină sparge idealuri”, cafeaua are 
,,aromă de viață”, dansul lebedei este 
,,unicul zbor perfect către infinit”, 
,,spațiul iluziilor e doar spațiul unde 
mansardele sufletelor pot fi locuite de 
îngeri”.  Deseori singurătatea își face 
loc în poeme: ,,Am rămas doar eu și 
ploaia din cuvânt”. Sau:  ,,Sunt azi 
mireasa nimănui /  pe un pământ de 
dor,/ doar soarele-n lumina lui/  mă va 
primi când mor.”  Singură  iubirea e 
paliativul salvator. Spune poeta: ,,Iubirea 
e cuvântul magic ce împlinește vrerea.” 
Și: ,,Mă las purtată de privirea ta /  către 
viitorul ce mi-l oferi, /  tu care în fiecare 
dimineață /  îmi  pregătești  în tăcere / 
cafeaua cu aromă de viață. ”  

 Atentă la prezentul și viitorul 
omenirii, poeta nu e plină de speranță. 
Un vers din poema Pământul iubirii 
sintetizează totul: ,,Oglinda omenirii, azi 
plânge și e tristă”. Ea își imaginează 
,,scara vieții din mansarda sufletului” 
ca una supusă agresiunii cotidianului 
și , după spusa poetei, uneori cuvintele 
refuză faptele, ,,se retrag în tăcerea dintre 
lumi, lăsând foaia albă ,,imaculat de albă 
și pustie.” Recomandăm cititorului relația 
destul de încordată dintre eul propriu 
și contextul degradant, greu asimilabil, 
neacceptibilitatea lumii agonice și 
căutarea continuă a firescului existenței, 
chiar a bucuriei de-a fi. Cuceritoare este 
în această nouă carte a Marioarei Vișan 
voluptatea confesiunii și entuziasmul cu 
care sunt susținute pledoariile pentru 
iubirea adevărată, pentru dragostea care 
nu e doar o intimitate trădată, ci o 
adevărată magie.  
 Să cităm din poema Hrana lumii: 
,,Ne războim cu tot ce  ne-nconjoară /  cu 
viața ce ne-a dat-o Dumnezeu/  și pentru 
că ne este foarte greu/ lăsăm iubirea-ncet 
să moară.” Și un fragment din Rătăcind 
pe culmi de vis: ,,Ochii goi pe foaia albă, 
gânduri, gânduri,/ curg din lacrime amare 
transformându-se  în rânduri/ de speranțe  
adormite  într-o lume ireală, / poezia 
existenței scrisă azi pe foaia goală.”
 Poetă adevărată, de autentică și 
frustă inspirație, atinsă de blestemul orfic, 
Marioara Vișan  ne oferă în această nouă 
carte, Diamante, memorabile spectacole 
ale interiorității, cu viziuni și scenarii 
lirice de magnetică originalitate.
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O lecţie de 
,,vivisecţie” a 
sentimentelor

Cu volumul Noduri (Ed. Agnos, Sibiu, 
2018), poetul Gabriel Hasmațuchi realizează 
o incursiune singulară și o prestație valorică 
ce se circumscrie în zona micilor capodopere 
ce ne amintește, de exemplu, de Micul Prinț 
a lui Antoine de Saint-Exupéry. Caligrafia 
acestor versuri memorabile începe odată cu 
popasul în incinta primei poezii, când ,, pri-
virea lor (a părinților) merge pe vârfuri în 
visul nostru comun”. Asistăm la  un ,,exercițiu  
neconvențional de limpezire” a gândurilor în 
plenitudinea lor fără rest. Trecerea ca petre-
cere nemiloasă a trăirilor acute și profunde e 
resimțită precum <<pasărea cu colț de rubin 
>> a lui N. Labiș. În această incintă a eului 
poetic se retrăiesc clipele de neuitat ale sen-
timentului prieteniei. Acest nutriment nobil 
ce ne întreține în confruntarea cu măcinarea 
uitării.

Privirea părinților, amintirea prieteni-
lor, tălăzuirea imprevizibilă a magmei poe-
tice ne captează și ne oferă un scut invizibil 
contra ,,cariilor” temporale. Când sublimarea 
trăirilor poetice atinge stări „ek-statice” apar 
cete de fluturi ca și în romanul Un veac de 
singurătatea lui G. Garcia Marquez. Nodul 
de nedezlegate acela al temporalității, într-o 
profundă devenire și transformare. Nu se știe 
dacă parcurgerea „fiindurilor finite” dispu-
ne de deschideri care să asigure ieșirea din 

vieți, din înțărcuirile obscure. Dar, poetul în 
confruntarea dintre întuneric și lumină, e de 
partea luminii, el este un luminofor, adică 
un descendent de certă valoare blagiană. 
Divinitatea, fără niciun dubiu, se află în fața 
lui ca o pajiște fără capăt, adică un ,, ne-con-
tenit” transilvan

Tălăzuirea –Thalassa –,cu freamătul ei 
necontenit, e o tonalitate luxuriantă a trăirilor 
poetice împărtășite de scriitor. Recuperarea 
resurselor intacte a ceea ce am putea numiu-
man-autentic e posibilă prin confruntarea 
cuvintelor cu moartea. Firul memoriei îl soli-
cită pe G. Hasmațuchi prin țesătura lui fină 
mai dibace decât pânza de păianjen, arma 
secretă la care un poet propriu-zis nu renunță 
niciodată. Nuntirile pot avea loc în regimul 
vieții profane care se pot împlini în cer, în 
cealaltă lume. Ceremonialul poetic se instituie 
între profan și sacru, între ritual și mit  pe care 
eonii îi oblăduiesc.

Freamătul existențial al lui 
G.Hasmațuchi e într-o continuă descoperire 
a ,,poveștii  ascunse ochiului de apă”, el vrea 
să surprindă ,, înminunarea veșnicei uimiri”. 
Ceea ce face actul poetic în mod incontestabil. 
Dar, uneori, pot să apară unele sincope, care 
iscă sfâșieri tragice precum în poezia XXIV. 
Alteori, se resimte prezența și acțiunea con-
soartei, deși ,,nodurile” circumscriu exclusiv 
zbaterile eului său poetic. Autorul ajunge să 
înțeleagă că se clatină cheia de boltă, adică 
dăinuireatripletei valorilor ( adevăr, bine și 
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frumos), că surparea acestor aliniamente 
esențiale stopează orice perspectivă sau versi-
une clară despre existență, chiar dacă ,,iubirea 
din inimi curate/se încăpățânează/ să rămână 
nealterată”. ( p. 34)

Nu degeaba „Socrate e mut”. 
Rădăcinile existențiale reprezentate de părinți 
cad pradă uitării nemiloase a timpului. Versul 
poetic fragil, alcătuit din zămislirea închi-
puirii s-ar putea să piară definitiv, iar noi ne 
putem rata. Acest ultim impas, G.Hasmațuchi 
îl presimte, dar nu-l aprobă. Întreaga lui ființă 
zice altceva. Atracția atavică gândului de 
plumb de sorginte bacoviană, nu-l împiedică 
să se lase „petrecut prin clepsidră”. Un „Nu” 
uriaș se opune existenței noastre părelnice, 
care poate să ducă în cotloanele uitării și 
ratării. Poetulexplorează situațiile-limită:„Ca 
iarba îmi păstrez verdele/ pe zidul vegheat 
de-un tigru alb”. Dar poate misterul cel mai 
profund e întreținut de versul „Se aud în mine 
pașii Ființei”.

Partea complementară a ,,nodurilor”, 
circumscrie regăsirea prin iubire. Zicerea 
poetică curge precum mierea din stup: „Și ne 
împlinim ca tăcerea / din veșnicia cuvântului 
nespus / la logodna noastră.” Dorința învinge 
nepriceperea și devine o cascadă lin unduitoare 

precum veșnicia. G. Hasmațuchi readuce ceva 
din nuntirea marilor iubiri pe care a celebrat-o 
înțeleptul Solomon în ,,Cântarea cântărilor”. 
Culminația nuntirii atinge apogeul în versurile 
,,Suntem poemul/în care verbul/ Se conjugă 
la toate timpurile/ ființei.”Autorul reînvie 
părul Bereniceiîn versul: ,,Părul tău curge 
lin/ printre aștri.” Dar poate cel mai autentic 
poem al unei iubiri mărturisite în absolut este 
,,Zborul meu de până acum/ n-a cunoscut 
adâncul cerului/ a fost mai mult o probă de 
rezistență pe orizontala vieții,/ Îndrăzneala 
înălțării./ am primit-o din ochii tăi/ tăcuți ca o 
piatră/ și în același timp/ învolburați ca apele 
unei cascade.” (II.X, p. 56)

Această năvală de nuntiri, care duce la 
contopire își găsește limanul în „locul luminii 
și al păcii”. Trecerea și petrecerea ceremoni-
alului de nuntiri nu pot eluda că el este deo-
potrivă al mărturisirii și al izbăvirii:„Din fie-
care silabă/ își ia zborul/câte un vis/ pe care îl 
trăim împreună”. G.Hasmațuchi caută pentru 
iubita lui un <<acolo>> care să o salveze de 
la măcinarea și pieirea lutului fragil din care 
suntem alcătuiți. Invocă „minuni” săvârșite 
de Iisus, dar poate năzuința cea mai dificilă 
de atins este și rămâne sfințenia, ea este și 
constituie un orizont al tălmăcirii virtuților 
noastre profane.

Vitalismul nietzscheanîl copleșește pe 
G.Hasmațuchi precum în Poemele luminiipe 
Lucian Blaga. Și, totuși, setea de repere nu-l 
părăsește pe poet: „Chipul tău/ m-a eliberat/
din bezna/în care trăiam fără credință” (II. 
XX, p. 66), de dibuirea prin labirintul iluzii-
lor, substituind locuința lacustră a lui Bacovia 
cu o casă de pe o stâncă, edificiu unde „ființa 
lor nu se mai desparte în silabe”, unde se răs-
frâng și se contopesc luminile unei posibile 
nemuriri.

Finalmente, poetul ne dezvăluie o altă 
lume, o lume hiperbolizantă, unde fericirea cu 
toate forțele ei ascunse e posibilă. Vitalismul 
este sublimat, sfâșierile tragice și ele, regă-
sindu-se în mod plenitudinar, prin umanul 
autentic care ne dă un sens sau un rost vieții 
noastre, împlinirilor reale ale acesteia în pofi-
da neajunsurilor și minusurilor ei, cel puțin pe 
tărâm poetic.
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         Abținându-mă cumva de la eficiența titlului 
o să încerc, cu prioritate, o escală pe tărâmul 
simțurilor unui autor (Daniel Corbu) față de 
alți autori, ca o distincție a demersurilor în 
investigarea originalității acestora în literatura 
română. O caracteristică a acestor demersuri îmi 
impune o lectură atentă asupra cărții ESCALE ÎN 
PANTEON de la Dosoftei la Vișniec, de Daniel 
Corbu (Editura Princeps Multimedia / 2018) 
    În cele 620 pagini, format academic, 
spune autorul, „nu ne-am propus o istorie 
a poeziei de la Dosoftei pâna azi. Poetii 
portretizati (171, pe o distanță de 350 de ani) 
sunt afinitățile noastre elective și selective, 
un mod concret de a distinge personalitătile 
originale ale liricii noastre, acum, într-o 
perioadă maculaturoasă de confuzie a valorilor, 
a denigrării unor valori fixe care ne reprezintă 
spiritul. Am încercat, prin urmare, să înfățișăm 
un PANTEON LIRIC ROMANESC, aflat în 
perfectă sincronie cu marile literaturi ale lumii”. 
          Poate că Escale în Panteon  nu este o carte 
în sine, ci o investigație. O coloană a timpului 
măsurată în ani,350 cu o întindere până în zilele 
noastre, 2018, pe care s-au urcat, selectiv, nume 
bine ancorate în literatura română. Autorul vine 
cu  „argumente personalizatoare”,  plasându-le 
în timp,  în curente sau grupuri literare. Întregul 
cărții se împarte în două cărări.  Prima, intitulată 

Efigii, Mitologii, care  „adună portretele poeților 
reprezentativi plecați la poporul stelelor”. A 
doua, Dreptul la iluzie, ce cuprinde „portrete 
de poeți care activează încă în peisajul literar 
românesc, în țară sau dincolo de granițele 
geografice ale României, în diaspora”. Ambele 
cărări vin dinspre cunoașterea sinelui și poartă 
urma acelora care au fost, dar și a acelora 
care încă mai sunt. În acest spațiu locativ 
al eseurilor și portretelor, atent creionat de 
către Daniel Corbu, se observă întreg arsenalul 
pregătit pentru un război al păcii și împlinirii 
sufletului. Interesant nu este scrierea în sine 
și nici așezarea în flancul de luptă al autorilor, 
ci modul în care autorul vede binele în luptă.  
Observația domniei sale, folo- sind forța 
imaginației binelui ca pe un steag de luptă 
împotriva a tot ceea ce sufletul nu poate asimila, 
nu face altceva decât să raporteze valoarea 
la adevărata ei valoare, adică, la rădăcină. 
            Pornind de la Dosoftei, (primul poet adevărat 
al literaturii române) fondatorul poeziei române 
literare,  cum îl considera Hașdeu și trecând 
prin ani, doar printr-o atingere a istoriei se 
ajunge la Matei Vișniec, o celebritate literară. Și 
asta numai pentru că „tehnica folosită de Matei 
Vișniec este aceea a augmentării, a ridicării 
faptului minor, a banalului, la dimensiuni 
spectaculoase, senzaționale, provocatoare de 
emoții lirice.” 
          Daniel Corbu, autorul cărții ESCALE ÎN 
PANTEON de la Dosoftei la Vișniec, deschizând 
acolada și incluzând între cele două capete 
nașterea și parcursul vieții literaturii române 

DANIEL CORBU 

ȘI 

SACRIFICIUL DE SINE
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cronica literară
(prin cei 171 de autori focalizați în Escale) avea 
nevoie de o eliberare de sine, și de a sedimenta 
sentimentele față de ceilalți.     Aceată eliberare, 
privită cu teamă din cauza dimensiunii interioare 
a meditației a dus la mega proiectul finalizat (în 
2018) prin puterea definirii omului, a puterii sale 
cât și a cea a umanității, implicit a adevărului 
despre originalitatea lite- raturii române, 
instituind traseul autorilor prin lumea literară. 
           În numele umanității și libertății s-a 
murit și încă se mai moare, dar literatura, prin 
slujbașii săi și prin sacrificiile acestora a deschis 
noi sensuri cuvântului și valorii acestuia. Așa 
cum poezia e un adevăr divin rostit din și 
prin sufletul poetului, tot așa libertatea creației 
trebuie să câștige în dimensiunea interioară, 
dimensiune pe care Daniel Corbu o punctează 
atent, spiritual și metafizic, asumându-și  „critica 
impresionistă a unui poet aplicată unui alt poet 
care prin forța scrisului, prin originalitatea 
expresiei și a viziunii lirice a marcat peisajul 
literar românesc”. Dincolo de convingerile 
proprii celor 171 de autori reliefați de Daniel 
Corbu în Escale li se aduc în față, în mod 
justificat, măreția și sublimul exprimării prin 
cuvântul scris ca formă de libertate și mântuire. 

         Îmi este foarte greu să pășesc pe urma celor 
171 de autori și să-i focalizez pe fiecare, așa cum 
a făcut-o Daniel Corbu, dar am convingerea că 
prin etalonarea făcută de către autorul Escalelor 
am dovada istorică a existenței noastre în plan 
literar și cea a nevoii iminente de libertate 
continuă, asumată.   Dar contaminați fiind, unii,  
de graba afirmării se poate întâmpla și invers 
decât ar trebui să se întâmple. Și să o luăm de 
bună: Când am învățat să zbor mi s-a terminat 
cerul, spune Daniel Corbu, (Lecția de Abis 
/2019). 
          În finalul notiței mele de lector înrăit 
nu pot decât să-l învinovățesc pe Daniel Corbu 
pentru infuzia cu realități prea puțin știute și 
care azi îmi sunt favorabile mie și instinctului 
de a recepta doar adevărul produs de inteligența 
divină și promovat de către Om. Iată de ce 
adevărul (și în literatură) trebuie să fie Unicul 
stăpân al trupului și al sufletului atât timp cât 
vom mai zăbovi pe acest pământ. Și pentru a 
plonja cu ochii deschiși în liniștea sufletului o 
să închei cu mențiunea că  originalitatea se trage 
din rădăcina naturală a stării omului.
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Avatariile
ONIRISMULUI

Dumitru ȚEPENEAG

teorii, idei, manifeste

 În ultima vreme s-a vorbit destul 
de mult despre oniric, folosind termenul 
uneori peiorativ, alteori, cu totul superficial. 
Ce înseamnă în definitiv literatură onirică? 
Fireşte, etimologic, e limpede: oneiros = vis. 
E limpede dar insuficient; şi în orice caz, 
prin folosire abuzivă, cuvîntul e pîndit de 
inflaţie. Vehiculat în toate sensurile, îşi pierde 
pînă la urmă orice consistenţă. Încet-încet 
capătă o labilitate atît de mare, încît devine 
un fel de noţiune-amibă, în stare să înglobeze 
orice element, fie el şi extraliterar, în această 
informitate a sa. De aceea o încercare de 
definire, chiar şi provizorie, ar avea meritul 
de a constitui o invitaţie la discuţii serioase. 
Voi încerca să dau o determinare mai exactă 
acestui termen, acceptînd riscul de a părea 
unora didactic.
 Propun două categorii învecinate, în 
funcţie de care să fie stabilită sfera noţiunii de 
oniric. Şi anume: literatura fantastică şi poezia 
suprarealistă. În perspectiva istoriei literare, 
literatura onirică va putea fi considerată o 
încercare de sinteză între fantasticul tradiţional, 
de tip romantic, şi suprarealism. Din păcate, 
lipsindu-mi perspectiva, oricît m-aş ridica la un 
mod teoretic deasupra lucrurilor, tot nu-mi pot 

îngădui să întreprind această operaţie abstractă 
ce pare şi definitivă totodată. Voi căuta să 
mă exprim mai spaţial, adică mai concret. 
Literatura onirică, după părerea mea, ţine de 
voinţa de a crea un teritoriu autonom între cele 
două pomenite mai sus. Un lucru e clar: nu se 
mai poate scrie literatură fantastică în maniera 
lui Edgar Poe sau Hoffmann. Din punct de 
vedere formal, bineînţeles, literatura fantastică 
trebuia să fi evoluat şi ea, Hoffmann, să nu 
uităm, era contemporan cu Balzac; de atunci, 
modalităţile în proză, ca să nu mai vorbim 
de poezie, s-au transformat, s-au multiplicat. 
Au apărut Proust, Kafka, Joyce, tentativele 
romancierilor contemporani. Cîteva tone de 
hîrtie! Şi a mai fost acea explozie formidabilă 
care s-a numit suprarealism: o violentă negaţie 
desigur, dar o negaţie care trebuie de asemenea 
negată, tocmai din voinţa de a construi ceva 
nou.
 Interesul pentru vis e străvechi, 
problema a fost studiată destul de amănunţit. 
(Menţionez de pildă, lucrarea, fundamentală 
în onirologie a lui Albert Béguin – L’âme 
romantique et le rêve, care va apărea în 
curînd şi în româneşte). Interesul pentru vis 
a precedat literatura şi aproape că aş îndrăzni 
să afirm că i-a determinat apariţia. Ce este 
visul? Greu de răspuns, nimeni nu ştie exact. 
E un fenomen al somnului sau, după opinii 
mai recente, tot un fenomen al imaginaţiei, 
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care se produce în clipa de trecere de la somn 
spre veghe şi invers? Şi ce reprezintă? Pentru 
mulţi e o iluzie ori – dacă vreţi – un început de 
dovadă că dincolo există ceva. Şi atunci şi aici 
există, ceea ce e mai important. Numai asta 
şi ar fi deajuns, cred, ca să justifice interesul. 
Suprarealiştii ortodocşi, de tip bretonian, au 
ignorat faptul acesta, şi au căzut în „păcatul” 
scientismului. Prea erau obsedaţi de Freud! 
Pentru Breton, care studiase medicina, visul 
reprezenta un obiect de studiu şi, cel mult, o 
sursă literară. Scrisul însuşi nu era decît un 
mijloc de defulare. Fireşte, literatura are şi o 
funcţie catartică, dar ea nu e singura. Literatura 
nu poate fi numai o terapeutică a spiritului. Iar 
cît priveşte metoda dicteului automat, acesta, 
deşi are meritul de a fi contribuit substanţial 
la crearea unei categorii estetice noi, aceea a 
aleatoricului (din ce în ce mai activă în arta 
timpului nostru), nici nu poate fi aplicată aşa 
cum recomanda Breton. Voi reveni altădată 
asupra acestui aspect. Deocamdată altceva aş 
vrea să subliniez: că pentru literatura onirică, 
aşa cum o concep eu, visul nu este sursă şi nici 
obiect de studiu; visul e un criteriu. Deosebirea 
e fundamentală: eu nu povestesc un vis (al 
meu ori al altcuiva), ci încerc să construiesc o 
realitate analoagă visului. Mai mult, realitatea 
înconjurătoare, uzată de privire şi de logică, 
într-un cuvînt – de obişnuinţă, şi devenită 
astfel prea convenţională (pentru artă), conţine 
tot atîtea, dacă nu chiar mai multe elemente 
onirice ca un vis obişnuit. Suprarealiştii s-au 
străduit şi ei să detecteze aceste elemente 
stranii din realitate (e suficient să ne gîndim la 
Nadja a lui Breton ori la Ţăranul la Paris a lui 
Aragon); dar au procedat ca nişte reporteri în 
căutare de insolit, adică fără voinţa de a construi 
cu aceste elemente o altă lume, o lume paralelă 
asemănătoare visului. Suprarealiştii s-au jucat, 
şi poate că existenţial au avut dreptate, dar asta 
e de asemenea o altă problemă. S-au jucat şi 
au trădat prin jocul lor sensul transcendental 
al visului, tocmai sensul care explică interesul 

general uman pentru vis.
 Şi atunci, teoretic vorbind, sînt silit 
să mă întorc spre romantici, care îşi ziceau 
mistici, fără ca, mulţi dintre ei, să creadă 
într-adevăr într-o divinitate precisă, adică în 
Dumnezeu. Totuşi tînjeau, se străduiau, se 
încăpăţînau să privească dincolo. Priveau, 
dacă pot spune astfel, în vis, aşa cum priveşti 
prin gaura cheii. Căci ce este visul, dacă nu 
acest straniu spectacol de voyeurisme, scene 
văzute prin gaura cheii, şi spaimă şi bucurie 
totodată că eşti singur, omniscient şi ubicuu, 
într-o lume objectuală, unde şi oamenii devin 
obiecte, unde nu există relaţie, unde nu există 
veleitate socială sau politică.
 Nici acolo, probabil, nu e Dumnezeu, 
dar e ca şi cum ar fi.
 Poetul liric e robul metaforei, pentru că 
metafora e aceea care concentrează realitatea, 
„înghite” timpul şi accelerează viteza versului. 
Citindu-l pe Dimov sare de la început în ochi 
lipsa metaforelor. Dimov descrie, enumeră, 
inventariază, şi de aceea are nevoie de tot mai 
mult spaţiu; versul său are o mişcare lentă, 
încetinită (de epopee); exclamaţiile sale sînt 
alcătuite din verbe la imperativ; el de fapt 
povesteşte, narează o viziune analoagă celor 
din vis, dar făcută, construită raţional; la 
urma urmei, mă întreb dacă ultimele poeme şi 
„visele" lui Dimov mai pot fi numite poezii? 
Eu le-aş numi texte onirice pur şi simplu.
 Nevoia de spaţiu, specifică prozei în 
general, e absolut necesară şi literaturii onirice. 
În vis, spaţiul, ca şi corolarul său timpul sînt 
infinite. Nu poate fi redat acest infinit, cum nu 
poate fi redată — prin simpla povestire — nici 
autentica ambiguitate a unui vis; trebuie atunci 
reconstituite în chipul cel mai lucid cu putinţă.
 Şi-ar mai fi o incongruenţă între 
liric şi oniric. Oniricul tinde spre obiectiv, 
spre objectual aş zice, individul (subiectul 
cunoscător) dispare tot mai mult în favoarea 
obiectelor, chiar sentimentele şi senzaţiile sînt 
obiectivate, exteriorizate. De aceea tehnica 
expresionistă e deseori folosită: proiectarea 
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hiperbolică a unui sentiment face din acesta 
un obiect, ceva care poate fi văzut. În vis, lotul 
e văzut, uneori, chiar şi gîndul. Iar senzaţia 
de ubicuitate duce pînă la urmă la completa 
dispariţie a eului. Nu mai exişti, nu eşti decît 
un ochi.
 Dar dacă aceasta e relaţia cu liricul, 
care e atunci relaţia cu epicul? Cu această 
ocazie discutăm şi ultima problemă, aceea 
a definirii oniricului, adică a ceea ce am 
numit oniricul estetic. Epicul, apărut tocmai 
din nevoia de spaţiu a poetului (să zicem 
popular), s-a manifestat mai întîi tot în 
versuri, în forma epopeii. Treptat, epopeea a 
devenit roman şi s-a specializat mai ales în 
descrierea realităţii, privită din tot mai multe 
unghiuri: social, psihologic etc. Legea cauzei 
şi a efectului (suspectată în ultimul timp şi în 
unele domenii ale ştiinţei) a fost proclamată 
drept lege fundamentală a naraţiunii epice; 
chiar şi în povestirea fantastică tradiţională 
se simţea nevoia unei explicaţii. Miracolul 
era o încălcare a legii, deci o excepţie. În 
literatura onirică cauza poate dispărea, ca şi 
în poezia lirică sau în tablourile suprarealiste 
sau în teatrul absurdului, din simpla voinţă a 
autorului. Cauzalitatea e înlocuită cu simpla 
consecuţie: unui fapt îi urmează altul, dintr-o 
necesitate estetică, ca în vis, dacă vreţi; dar şi ca 
în viaţă. Romancierul naturalist care a aplicat 
cu o naivitate de laborant legea cauzalităţii nu 
exprima chiar atît de exact realitatea. Căci ce 
este această realitate? Nu cred că poate fi mai 
uşor definită decît visul. Iar realitatea estetică, 
adică acel spaţiu (desigur convenţional dar 
nu arbitrar) în care trăiesc, se dezvoltă şi 
dobîndesc justificare operele artistice, conţine 
ambele realităţi, onirică şi cotidiană (diurnă): 
de aici şi posibilitatea atîtor modalităţi estetice.
 Voi îndrăzni să trag cîteva concluzii, 
deşi n-am avut timpul (spaţiul) necesar pentru 
a pregăti suficient înţelegerea lor, în primul 
rînd, pentru oniric (citeşte tot timpul oniricul 
estetic) visul nu este o sursă ci doar un criteriu, 

teorii, idei, manifeste
un termen de referinţă, un model legiuitor. 
În opoziţie cu suprarealismul, onirismul 
(estetic) respinge dicteul automat, robia 
subconştientului şi a incoerenţei, cultivînd 
totuşi ambiguitatea, însă conştient şi riguros 
calculată. Ambiţia literaturii onirice este de a 
realiza o dublă negare; o negare esenţială, de 
metodă, asupra realismului, şi una formală, 
dar nu mai puţin categorică, a fantasticului 
tradiţional. Scriitura onirică foloseşte toate 
„cuceririle" literaturii modeme şi refuză 
încadrarea într-unul din vechile genuri literare. 
Oniricul, văzut categorial (deci la un mod 
ideal) se opune liricului şi metaforicului, dar şi 
epicului, bazat pe legea cauzalităţii. Literatura 
onirică e o literatură a spaţiului şi timpului 
infinit, e o încercare de a crea o lume paralelă, 
nu omologă ci analogă lumii obişnuite. E o 
literatură perfect raţională în modalitatea şi 
mijloacele ei chiar dacă îşi alege drept criteriu 
un fenomen iraţional. Şi în orice caz literatura 
onirică nu e o literatură a delirului nici a 
somnului ci a deplinei lucidităţi.



 25
pagina

REVISTA FEED BACK  nr. 9-10 / sept. - oct. 2019      

poezia

 Angela FURTUNĂ

Ziua de Apoi
I.  
prea bătrână pentru a simţi moartea  
altfel decât ca pe o stare de întinerire – 
ceea ce vine prin simţuri e acum un ano-
timp  
al cărui cer 
sunt hărţile tale secrete: 
vei fi din nou vie şi feroce 
vei muşca o nouă plantă carnivoră  
şi vei fi spintecată în două de firul tăios  
al zilei de apoi : 
la dreapta, tot ce ai împlinit - 
la stânga, tot ce ai irosit - 
în tine, universul - 
din tine, lumea

II.

aştept să se trezească acest poem  
din puţine cuvinte  
la fel cum te-am aşteptat pe tine  
să deschizi ochii după anestezia generală  
zile la rând vorbindu-i trupului tău  
abandonat 
frânturi din vieţile noastre  
pe o seismogramă ce însufleţeşte  

repetiţia generală  
pentru emoţia ce va colora  
obrajii dimineţii 
mi-e tot mai greu să scriu  
în timp ce mă sting, 
e ca şi cum te-aş abandona  
în reanimare  
ca să alegi  
singur clipa

III.

există un demon epic  
unele lucruri pur şi simplu se războiesc cu 
tine  
pentru a te determina să joci la cacealma  
ca o maturizare greşită  
precum această amintire  
în care se topeşte  
timpul meu real laolaltă cu timpul meu 
imaginar  
doar o femeie care a locuit în tăcerea  
dintre copilăriile pierdute

ştii acum că singurul care contează este 
timpul petrecut în vis  
încercând să rămâi trează  
în tot acest întuneric

IV.

sunt o păpuşă demodată  
aruncată pe raftul de sus  
lângă păianjeni şi anxietăţi  
umbră de copil  
umplut cu nisip şi droguri uşoare  
pentru războaie duse la distanţă cu ina-
mici  
simbolici când ceasul a stat  
arcurile ruginesc  
în timp ce gustul pentru artă revine  
precum o epidemie cu puţini 
supravieţuitori

nu pot vorbi despre moarte  
decât atunci când pleacă pe neaşteptate  
cineva drag  
fără să plătească  
uitând deschisă uşa anticariatului  
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pe unde se strecoară pisica mea nemuri-
toare  
când trece prin urechile acului  
criza de astm în firişorul de sânge

nimic nu s-a spus încă  
despre viaţa celor ce se hrănesc din 
absenţele noastre 
cum nevoia de a rămâne pe malul celălalt  
fără să aştepţi nimic  
doar neatingere de prezent  
somnul ce ştie despre sine că e un izvor 
proaspăt  
în care se îneacă poeţii

V.

cauza cuvintelor e în mine  
la fel cum o absenţă mă atrage  
dintr-o dată către un rost neaşteptat

toate cuvintele pe care le-am inventat 
au ajuns cu bine  
la absenţele celor decişi 
să supravieţuiască prin resemnare

în tot acest timp 
eu mă lăsam învinsă de cuvinte  
pe care nu le-am dorit niciodată

VI.

la început, solară, 
respiram într-o pungă de plastic - 
când aerul ieşea prin bronhii 
cu un şuierat, îmi închipuiam că 
sunt din nou ochiul în jurul căruia se 
înfăşoară uraganul

lipsa aerului, cum lipsa cuvintelor - 
în mine se prăbuşesc formele perfecte  
şi bibliotecile unde nu pot rămâne 
fără masca de oxigen

ce bine, ţi-am zis, să rămâi pe un ecuator 
dintre gol şi plin,  
singură pe planeta unde oamenii nu mai 
trebuie să facă nimic important  
decât să aştepte războiul

VII.

aş putea să deschid fereastra exact în clipa  
când vocile copilăriei  
dau năvală din grădină  
odată cu aburul ce dezgheaţă pământul 
adâncind groapa 
unde va fi pus copacul meu cel nou 
sau trupul meu cel vechi

aş putea să deschid ochii  
la fel cum se deschide cerul de Crăciun  
când ceea ce vezi este chiar ceea ce eşti

aş putea să-mi deschid inima  
la fel cum se arată în fântână  
cele două feţe ale timpului  
fragedă rădăcină  
limpede picătură

aş putea sta de vorbă cu voi  
acoperind copacul cu umbra trupului meu 
- dar eu prefer lupii  
când se îndepărtează  
tăcut  
ca un abur din ce în ce mai subţire
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   Nichita DANILOV

COPIL

Printr-o spărtură făcută anume într-un zid 
înalt de patru metri şi vopsit galben se 
vedea infernul. Noi, însă, pentru că eram 
foarte bătrîni, nu puteam privi înăun
tru: trebuia să ne mulţumim cu nişte poze 
vechi 
pe care un copil foarte mic le arăta de la 
depărtare. 

CĂDEREA ÎNGERILOR

Ce să vă spun din înălţimea luminoasă 
a nopţii? 
Obosit îmi închid ochii peste prăpastia 
îngerilor,
dar ei continuă să urce spre mine
pe scara întunecată, spre locuinţa mea
unde zac nemişcat cu pleoapele întredeschise.
Unii cad înapoi în prăpastie,
alţii reuşesc să ajungă sus.
Iată-i! acum năvălesc pe uşa mea.
Sunt mulţi, o întreagă ceată de îngeri!
Dar ce fel de îngeri sînt ăştia?
Unii par beţi de parcă ar veni
chiar acum de la o petrecere.
Alţii se plimbă prin casă,
vorbesc tare şi fumează, alţii
s-au aşezat în jurul mesei şi joacă un joc 
de noroc.
Alţii stau în spatele lor şi beau
coniac şi şampanie. Alţii continuă să se plimbe
meditativi în jurul camerei
şi măsoară din ochi adâncimea prăpastiei.
Câţiva au venit lângă patul meu, 

îmi suflă fum în ochi şi-mi şoptesc: 
„Soală-te, scoală-te, Lazăre!” 
Dar eu nu mă scol, nu mă scol.
Ei continuă să tragă de mine:
vor să mă ia cu ei la o altă petrecere,
Acum mă înconjoară şi femeile lor,
dar eu sunt sătul de femei,
sătul de râsul lor ispititor şi de ţipetele lor 
ascuţite!
Alţii mi-au deschis gura
şi-mi toarnă cu de-a sila şampanie.
Ceilalţi continuă să joace la masa de joc.
Pe mine însă nu mă ispiteşte nici jocul lor.

Ei continuă să năvălească în cameră.
Acum e plină locuinţa mea de aureolele lor
strălucitoare. Unii cântă, alţii fumează,
alţii ţin femei pe genunchi. De i-ar vedea 
mama
şi-ar face cruce şi i-ar izgoni pe toţi.
Eu zadarnic îmi fac cruce acum:
vin tot mai mulţi. Aud cum bat clopotele 
de înviere.
De aş fi fost încă mic, eram acum la biserică,
dar eu mult mi-am pierdut credinţa.
De-ar şti mama s-ar răsuci până şi în mormînt.

Deodată însă podeaua şi tavanul
încep să se surpe şi ei încep să se prăbuşească 
în gol.
Cad şi eu împreună cu ei. Cădeam în sus.
Atât de mult am căzut, încât ne respingea 
pămîntul.
În afara lui, în haos, în vecinică beznă,acolo 
e locul meu!
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IMMANUEL KANT 

Fecioara neagră stă la pian. Are craniul 
ras până la sânge. Nu cântă. Cineva i-a pilit 
uşor dinţii. Acum îşi dezlipeşte pleoapele 
şi se admiră într-o oglinjoară concavă. Îşi face 
din ochi.
În spatele ei, eu cânt la trompetă. Cineva 
mi-a ras ţeasta până la sânge. Pleoapele mi-au 
lunecat 
peste ochii apatici. Acum semăn
puţin cu Immanuel Kant.

FIU AL OMULUI

Peste tatăl meu trist cade umbra 
şi tata coseşte. În urma lui mama strânge 
snopii cosiţi. Li se lungeşte umbra
pe pajiştea arsă.

Mă priveşte tata din urmă şi-l simt, 
dar nu-mi întorc spre el faţa. 
O aud pe mama cum mă strigă din urmă,
dar nu-mi întorc spre ea faţa.

O, fiu al omului, 
fiu al omului... Nimic, nimic...

TATĂL

- Nu mi-e sete, spune însetat fiul 
şi-şi împinse cupa în faţă,
în faţa lui stătea neclintit tatăl —
Nu amurgise încă şi umbrele lor
se profilau rece pe pereţii inexistenţi ai 
camerei.
Pe peretele dinspre răsărit,
umbra întunecată a tatălui
luminând fereastra întunecată.
Pe peretele dinspre apus,
umbra neliniştită a fiului
înroşind pragul şi uşă,
până la întinderea neagră a deşertului
ce ameninţă acum casa.

- Nici mie nu mi-e sete, 
răspunse tatăl şi-şi bău cupa.

CÂMP NEGRU
l.

Mână lângă mânăşipumn lângă pumn 
jucând zaruri şi cărţi pe un câmp de cenuşă.
În timp ce apar eu pe o uşă inexistentă
şi care se deschide acum pentru prima oară
în existenţa mea
spre întinderea neagră şi nesfârşită a deşertului,
unde se joacă zaruri şi cărţi:
pocher, barbut, tabinet, stos şi şeptic,
în timp ce încerc să pătrund înăuntru,
Ducându-mi în faţă piciorul drept
şi pipăind cu vârful degetului mare cenuşa 
călduţă încă.
Apoi mâna dreaptă, ţeapănă pe lângă trunchi
Şi îndoită la cot, strângând la piept o cupă 
neagră.

2.
Apoi piciorul stâng, puţin cam beteag 
din pricina varicelor, târând după el dreptul.
Întâi vârful degetului mare, apoi laba piciorului 
şi, în sfârşit, talpa şi călcîiul dezgolit până la 
os.
Şi apoi mâna stângă, îndoită în dreptul inimii, 
strângând la piept o altă cupă 
unde am ascuns o pereche de zaruri şi o 
pereche 
de mănuşi negre. Apoi capul şi umerii şi tot 
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restul corpului, 
care acum parcă nu mai este al meu,
ci al altuia ce seamănă într-o oarecare măsură 
cu mine, 
deşi are un ochi şpanchi şi proteză 
şi umblă cu capul într-o parte.

3.
— Cât să-i dau portarului?am întrebat chiar 
portarul, 
în timp ce acesta se prefăcea că nu-i el omul
care stă în faţa porţii şi o deschide înclinându-
se: 
„Bună seara, poftiţi, vă rog. Pe aici, sunteţi 
aşteptat”. 
Ci un altul căruia îi ţine azi întâmplător locul.
—  Trei sute de lei, mi-a răspuns,
două pachete de ţigări Kent sau Pall Mall 
şi o sticlă de vodcă, înainte de a intra
şi apoi încă două sute de lei 
şi o sticlă de vin după ce intri.
— Dar de ce? am strigat indignat.
Mi-a răspuns că e bine aşa şi că aşa fac 
toţi cei care intră. Dar ce câştig eu de-aici? 
Nu câştigi, dar nici nu pierzi mare lucru. 
În schimb poţi juca liniştit şi mult timp 
fără să fii deranjat de nimeni...

4.
Am fost aşezat pe un scaun înalt 
şi întrebat dacă ştiu într-adevăr să joc. 
Şi am răspuns nu, pentru că într-adevăr nu 
ştiam jocul
deşi jucasem cândva ceva asemănător. 
Acum câţiva ani când studiam matematici 
abstracte 
învăţând sârguincios calculul probabilităţilor. 
Calculând cum se aruncă zarurile 
după Legea numerelor mari a lui Bernoulli 
pentru a da şase-şase sau cum se împart 
cărţile de joc, după aceeaşi lege, 
pentru a pune mîna pe o cvintă royală.

5.
Atunci ce ştiu? Nu ştiam nimic
Atunci ce-mi aduc aminte? Nu-mi aduceam 
aminte nimic,
în afară de faptul că jucasem cândva cărţi 
şi zaruri pe un câmp cumva asemănător, 
cu nişte tipi oarecum asemănători. 
Barbut, pocher, şeptic şi stos, trişând 
tot timpul şi trăgând cacialmale.

6.
Am urlat toate astea tare, deşi eram foarte calm
pentru a avea timp să le studiez reacţiile. 
Deşi ei jucau impasibili şi indiferenţi, 
cu mutrele sobre, cu cravatele la gât 
din care lipsea tocmai gâtul. Cu manşetele albe
ale cămăşii suflecate peste mâneca neagră 
a costumului,
din care lipseau mâinile şi restul trupului.
Pentru că într-o parte mâinile lor
împărţeau cărţile în timp ce
trunchiul lor se zguduia de râs în altă parte.
Nu dispuneam de nimic decât de cupa 
de cenuşă
unde aveam o pereche de zaruri
şi-o pereche de mănuşi negre.

7.
Dar aici nu era nevoie de zaruri, 
nici de cărţi de joc, nici de cenuşă 
peste care se rostogoleau o groază de zaruri, 
unde erau împrăştiate peste tot cărţi.
Tot felul de aşi, de decari, de valeţi, de popi 
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şi de dame 
pe care le rostogolea vântul. 
Am vărsat întâi cupa, apoi mi-am scos zarurile 
şi le-am aruncat de trei ori peste cenuşă. 
„Şase-şase, şase-şase, şase-şase”, 
am auzit glasul şoptit al celorlalţi, 
apoi am văzut întredeschizându-se încet uşa...

MIERCURE TRISTĂ, ZI CENUŞIE

Miercure tristă zi cenuşie
zi în care mă plimb singur prin cameră
proaspăt ras şi gătit festiv
aruncând din timp în timp câte-o privire
neliniştită în stradă
Şi iată-te şi pe tine 
coborând încet din tramvai 
într-o superbă rochie verde 
şi traversînd încet strada 
şi urcând şi mai încet scările 
şi deschizând încet încet uşa 
în timp ce-mi continui plimbarea 
proaspăt ras şi gătit festiv
cu cearcăne mari la ochi 
şi faţa foarte tristă
Şi acum iată-te şi pe tine 
Coborând încet încet din tramvai 
şi traversând încet încet strada 
şi în fine urcând încet încet scările

în timp ce-mi continui plimbarea prin cameră
ras proaspăt şi gătit festiv
cu mâinile la spate
şi un aer cât se poate de sobru...

ALT SECOL

Îngerul meu tămăduitor
n-are ură, nici aripi.
Îmi pune degetul pe rană şi-mi spune:
„Exişti, Danilov, exişti?”

„Exist, exist, îi răspund.
De mai bine de un sfert de secol

poezia
nu fac decât exist”.
„Atunci fii mai sigur de tine
şi există cu adevărat!”

„Exist, exist, îi răspund”.

„La vârsta ta, eu eram altfel, îmi spune. 
Tu parcă n-ai sânge în vene, n-ai viaţă, n-ai 
demon”.

„Exist, exist, îi răspund.
De mai bine de un sfert de secol
Mă străduiesc să exist.

„Atunci caută-ţi cealaltă jumătate a ta
şi există cu adevărat!”
„Cealaltă jumătatea a mea
a rămas dincolo. Dincolo, îi răspund.
Du-mă în alt timp, în alt secol...” 
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

 Ţine de evidență că anvergura și pro-
funzimea operei, iluminate de rafinamentul 
robust al gândirii, îl situează pe autorul profe-
ticului Persécutez Boèce! în afara timpului său. 
Neobosit promotor al cunoașterii transgresiv-
integratoare – o cunoaștere emergentă prin și 
dincolo de ținuturile fărâmițate ale științei, filo-
sofiei și artei, dar ancorată simultan în filosofie, 
artă și știință, îndeosebi prin rizomii lor apofa-
tici –, Vintilă Horia este un feroce adversar al 
logicii disjunctive, responsabilă de timpurile 
decăzute ale istoriei și de prezentul entropic. O 
atestă, în egală măsură, atât orbitele conceptua-
le ale operei (studiile de epistemologie literară 
ori dialogurile cu „centrele pământului”), cât și 
cele simbolice (creația romanescă ori poezia), 
dar mai ales relianța profundă dintre conceptual 
și simbolic, înglobantul lor, care ține de lumea 
Sensului. Înainte de a arunca o privire rapidă în 
această lume diafană, trebuie spus că, laolaltă 
cu personajele sale conceptuale (Ovidiu, Platon, 
Cervantes, Rilke, El Greco) și confrații săi întru 
veritabilă cunoașere (Heisenberg, Jünger, Mann, 
Abellio, Lupasco), Vintilă Horia în-chipuie o 
contemporaneitate neviciată de timp. De aseme-
nea, că – iar acest adevăr, impus de călătoria în 
cosmosul operei, are forță de corolar – Vintilă 
Horia este mai mult decât scriitor: el aparține 
herbului ales al gânditorilor.1 Or, ca orice gân-
ditor demn de acest nume – „rari și puțini-s”, 

ar spune Eminescu – el scapă clasificărilor car-
teziene, insensibil fiind prin însăși natura sa la 
sirenele canonizante sau la vocile răgușite ale 
falșilor apostoli, și unele și celelalte nu puține. 

Spre a face mult mai vizibilă această 
axiomă și, totodată, a deschide o cale către 
Lumea Sensului pe care gândirea sa o foca-
lizează, îmi iau îngăduința să-l numesc pe 
Vintilă Horia nomad imobil; nu de alta, dar 
algebra acestei subtile sincronizări – nicide-
cum aporii, cum pripit ar putea fi luată – i-a 
nutrit, deopotrivă, opera și viața. Aliat de nădej-
de în pomenita îngăduință îmi este, de bună 
seamă, țăranul de la Dunăre, cu toate chipurile 
sale. Lui îi adaug pe Jean-François-Malherbe, 
iubitor de „filosofi eretici”, și pe Fernando 
Pessoa, mare maestru al „voiajului imobil”.

Opțiunea mea pentru Jurnalul unui 
țăran de la Dunăre1 se bizuie, înainte de toate, 
pe două instanțe textuale. Mai întâi: scris în 
plină glorie flagelată de hidra ideologică (încă, 
atunci ca și acum), dar imun la ea, Jurnalul 
este un incandescent tărâm de sincronizare: „o 
trăsătură de unire între conștiința mea și opera 
1 * O primă versiune a acestui eseu a fost publicată în 
engleză sub titlul: An Immobile Nomad: “the Peasant 
from the Danube”, în „Human and Social Studies”, vol. 
VII. 3 (2018), p. 69-79.

 V. Pompiliu Crăciunescu, Vintilă Horia. Transliteratură 
și realitate, Traducere din limba franceză de Olimpia 
Coroamă, Prefață la ediția în limba româna de Basarab 
Nicolescu, Curtea Veche Publishing, București, 2011, 
precum și Nota preliminară la Vintilă Horia, un gânditor 
pentru mileniul trei, Volum coordonat de Georgeta Orian 
și Pompiliu Crăciunescu, București, Editura Eikon, 
2017.  

 „Țăranul 
de la Dunăre”
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mea, ca un «Studenbuch» care să lege ora 
de timpul care a fost al meu în totalitatea lui, 
din ce în ce mai inteligibil” (J 243). Jurnalul 
este, așadar, o punte peste hăurile prezentului 
(noiembrie 1964–noiembrie 1965), un drum. 
„Măsurat în leghe și zile, drumul a fost scurt”. 
Dar – și aceasta e a doua instanță vizată de 
mine – „Adevărata lui lungime s-a desfășurat 
în interior, ca o cărare sculptată nu pe pantele 
unui munte, ci în adâncimile lui, care pot fi 
infinite” (J 247). Anticipând, o singură remar-
că: peregrin în lumea din afară, prin destin, 
gânditorul Vintilă Horia se statornicește, simul-
tan, în totalitatea (lăuntrică a) timpului. Nobil 
Călător, nomadul imobil știe că lumea Sensului 
sclipește dincolo de „oră” și dincolo de vizibil.

Jean-François-Malherbe vede în „noma-
dul poliglot” arhetipul metaforic al subiectului 
autonom care circulă de la o cultură la alta2. 
Prin urmare, ceea ce-l definește este pere-
grinarea neinhibată idiomatic; extrapolând, se 
cuvine însă un adaos: și forța de relianță. Din 
această (extinsă) perspectivă, nomadul poliglot 
devine agent al transculturalității: el aparține 
mai multor culturi, fără a se identifica definitiv 
vreuneia, iar călătoria sa înseamnă o permanen-
tă transgresiune-relianță (în, între, dincolo de 
culturi)3. Este exact cazul lui Vintilă Horia, „un 
european de origine română, în sensul roman 
și medieval al termenului [...]. Fiecare din cele 
patru limbi care-mi pun în mișcare pana îmi 
ușurează intrarea în domenii de fiecare dată mai 
vaste, patriile mele devenind astfel posibilități 
de dezvoltare a sinelui” (J 157). Scriind în mai 
multe limbi și locuind, așadar, mai multe culturi, 
în același timp, el își plasează opera (și sinele) 
pe o orbită care, traversându-le, le înglobează. 
Dar, despre acest înglobant, ceva mai încolo.

Călătoria interioară are o lungă tradiție 
2 Traducere de Doina Jela, București, Editura Vremea, 
2016. Ediție princeps: Journal dʼun paysan du Danube, 
Paris, Editions La Table Ronde, 1966. Trimiterile se vor 
face la ediția românească, în text, sub sigla J, urmată de 
numărul paginii, între paranteze.
3 „Jeux de langage” et „Tiers inclus”, Sherbrooke, 
Editions G.G.C.ltée, 2000. Sintagma este reluată și în 
Réal Tétreault et Jean-François-Malherbe, La Chouette 
ironique. Initiation insolite à la philosophie, Sherbrooke, 
Editions G.G.C.ltée, 2011.

culturală, a cărei evocare depășește cu mult 
contextul de față. Amintesc doar de daimonul 
lui Socrate și de transcendență ca dimensiune a 
interiorității, la Augustin. Din această călătorie, 
întreprinsă odinioară și de Novalis, Fernando 
Pessoa își nutrește și opera, și viața. Cartea 
neliniștirii4 este expresia plenară a voiajului 
imobil: „Să călătorești? Ca să călătorești e destul 
să trăiești [...]. Dacă îmi imaginez, văd. Dacă aș 
călători, ce-aș putea face mai mult? [...] numai 
în noi își găsesc peisajele un peisaj. [...] Viața 
este ceea ce facem noi din ea. Călătoriile sunt 
călătorii înșiși. Ceea ce vedem nu-i alcătuit din 
ceea ce vedem, ci din ceea ce suntem.”5 Cavaler 
al resemnării (active), Pessoa se creează pe sine 
– „triumfal, suprem antigramatical aș spune: eu 
mă sunt”6 –, simultan cu luarea în posesie refle-
xivă a lumii în care trăiește („capătul lumii, ca și 
începutul ei, reprezintă doar concepția noastră 
despre lume”). Pessoa este un călător imobil, 
căruia-i rămân permanent deschise aceleași 
adâncituri infinite invocate de către Vintilă 
Horia; astfel, el se dovedește, la rându-i, un 
agent al sciziunii-incluziune Subiect-Obiect (e 
„un passeur métaphysique”, după Judith Balso), 
i.e. un agent al neliniștirii pe care cogniția veri-
tabilă o presupune. Nu insist aici asupra operei 
sale, edificată în cea mai mare parte pe alte căi – 
însă convergentă, ca mesaj, cu opera lui Horia, 
după care arta „este un drum interior și nu un 
exoterism” (J 93). Adaug, în schimb, că Pessoa 
se plasează în același herb, ales, al gânditori-
lor. Imobilismul său conotează statornicia de 
viziune non-disjunctivă/dinamic-contradictorie. 
Este moștenitor nu al lui Parmenide, ci al lui 
Heraclit, la fel ca țăranul de la Dunăre, Socrate, 
Eckhart, Galilei sau al doilea Wittgenstein.
4 Este, în esență, sensul dat transculturalului de către 
Basarab Nicolescu, în La Transdisciplinarité. Manifeste, 
Monaco, Editions du Rocher, 1994 (ed. rom.: Iași, 
Polirom, 1999); v. și Wolfgang Welsch, Transculturalität 
– Lebensformen der Auflösung der Kulturen, în 
„Information Philosophie”, 2/ 1992.
5 Traducere din portugheză, prefață și note de Dinu 
Flămând, București, Humanitas Fiction, 2009, 2010, 
2012. (Titlu original: Livro do Desassossego, text inedit 
până în 1982; vecin de soartă cu manuscrisul filosofic al 
lui Heisenberg, din 1942, pulbicat în 1984).
6  Idem, ibidem, p. 471-472.
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Dar ce înseamnă „țăranul de la Dunăre”, 
dincolo de Larousse și de fabula lui La Fontaine, 
invocate de Vintilă Horia? Ba, chiar dincolo de 
acel „muy rústico villano” care descinde în 
senatul roman pe vremea lui Marc Aureliu, 
după cum ne spune Antonio de Guevara în Rejoj 
de Principes (Valladolid, 1529), neinvocat? Ce 
înseamnă, așadar, „țăranul de la Dunăre”, privit 
de dincoace, din miezul Jurnalului? Să vedem. 

Mai întâi, el scapă determinării etnice: 
el este „o rasă spirituală [...], care acceptă în 
aparență ordinea asfaltică a ideologiilor, dar 
continuă să-și practice filosofia și religia, de 
altfel strâns înrudite” (J 54); „ostil istoriei”, el 
știe „mai mult despre destinul uman și despre 
moarte decât un doctor în filosofie, prizonier 
al cunoștințelor sale (pe care Platon le numea 
opinii) științifice, la fel de friabile ca ideo-
logiile și la fel de îndoielnice” (J 55). Pentru 
Vintilă Horia, „expresia cea mai completă a 
țăranului de la Dunăre” este Eminescu. „Imobil 
ca o bază chimică, el neutralizează acizii cei 
mai puternici” (J 168). Că este așa, o probează 
eșecul tacticilor din anii ʼ50 (dușman-aliat) de 
a-i distruge mitul, cu – aș adăuga – violente 

ecouri în zilele noastre, mai blamabile încă. 
Dar, vorba lui Vintilă Horia: „Este o poves-
te asemănătoare cumva cu scufundarea și cu 
resurecția din Divina Comedie. Numai Dante a 
putut să treacă din Infern în Purgatoriu, fiind-
că era destinat să aducă mărturie și să lase 
urme” (J 169). Sincronizând densitatea onto-
logică și vizionarismul cognitiv întemeiat pe 
înțelepciunea experimental-apofatică, Vintilă 
Horia proiectează, în fine, imaginea țăranului 
de la Dunăre ca om total: „omul viitorului, cel 
în care ceea ce a fost întâlnește pe cel ce va fi 
într-un spațiu-timp ne-euclidian” (J 236). Socot 
că „întâlnirea” la care gânditorul trimite este o 
anagnorisis, căci omul interior și omul exteri-
or nu s-au separat niciodată, în ciuda „faunei 
microbiene din Kali Yuga”; au fost îndepărtați, 
însă, de o semantică reductivă, care credea 
că, dimpotrivă, îi unește definitiv: sub zodia 
cartezian-scientistă, simbolul a fost ocultat de 
sintem (synthêma)7. Or, sintemul nu-i decât un 
simbol scheletizat: tesera are un rol clar deter-
minat, n-are mister, în vreme ce Realitatea se 
prelungește în insondabil, iar comprehensiunea 
ei nu se poate dispensa de simbol, înțeles ca, 
parafrazându-l pe Durand, epifanie a Sensului.

Sintemele sunt adevăruri parțiale, aido-
ma celor manifeste în tărâmuri disciplinare (ce 
se consideră) autonome (știință, filosofie, artă, 
literatură), în timp ce cunoașterea autentică 
(noua gnoză) înseamnă transgresiune-sincro-
nizare. Convingere ireductibilă a lui Vintilă 
Horia, el însuși țăran de la Dunăre, aceasta 
este formulată constant în textele teoretice – 
Introducere la literatura secolului XX (1976) 
sau Călătorie la centrele pământului (1971) 
– și adânc personantă în creația sa romanescă 
– Persecutați-l pe Boețiu! (1983, Un mormânt 
în cer (1987) sau Cheile crepusculului (1988). 
Oricare ar fi numele procesului vizat – relianță, 
înglobant sau terț inclus – el este menit, aido-
ma simbolului în viziunea lui Heisenberg, 
să deschidă porți către regiuni de realitate 
greu accesibile8. El este, simultan, transcultu-
7  Idem, ibidem, p. 117.
8 Scriitorul însuși face trimitere la distincția operată de 
către René Alleau, în De la nature des symboles (1959): v. 
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ral și transdisciplinar și deschide, altfel spus, 
lumea diafană a Sensului. Pentru Karl Jaspers, 
înglobantul se manifestă în sciziunea-inclu-
ziune Subiect-Obiect (nereducându-se nici la 
unul, nici la altul), fără a fi accesibil în sine 
(nu-l întâlnim niciodată)9, dar care face posibilă 
unitatea deschisă Subiect-Obiect. Înțeles astfel, 
el corespunde zonei de transparență absolută, 
non-rezistentă experimental (Terțul ascuns), 
care, în viziunea lui Basarab Nicolescu10, 
conciliază toate nivelurile de Realitate. 

La Vintilă Horia înglobantul este sacrul, 
înțeles, în vecinătatea lui Eliade, ca struc-
tură endogenă a conștiinței umane, în pofi-
da „suprafețelor fără consistență ale vremii 
noastre” (J 248) și a mințitor aptere care-i 
ilustrează „cretinismul tehnico-politic” (J 45). 
Denunțând constant prezentul, pe care confrate-
le său Pessoa îl numește, la rându-i, „eră metali-
că a barbarilor”, gânditorul denunță îndelungata 
„criză a simbolismului religios” (despre care va 
scrie în 1989 Jean Borella), implicit, necesita-
tea întâlnirii (sincronizării) dintre apofatismul 
mistic, apofatismul științei și apofatismul artei. 
Devine limpede, cred, că sacrul horian este 
îmbibat de seva etimologică primă, contiguă 
hieros-ului grec; deși depășește rațiunea (e ganz 
andere, ca la Rudolf Otto), el este rațional (ca 
la Eliade), dar nu și raționalizabil (în sensul 
distincției lui Edgar Morin dintre raționalitate 
și raționalizare: deschidere gödeliană/
Crucea/ La Croix, Traducere de Ileana Cantuniari, Prefață 
de Radu Preda, Grafică de Marian Zidaru, București, 
Editura Vremea, 2017, p. 73. p. 12-13. O foarte riguroasă 
analiză se află însă la Loredana Cardullo, Il linguage 
del Simbolo in Proclo. Analisi filosofico-semantica dei 
termini symbolon/ eikôn/ synthêma nel Commentario alla 
Republica, Università di Catania, 1985.
9  Werner Heisenberg, Philosophie. Le manuscrit de 
1942, Introduction et traduction de Catherine Chevalley, 
Paris, Editions du Seuil, 1998, p. 348: „le symbole ne 
«signifie» pas quelque chose de déterminé, susceptible 
dʼêtre explicite. [...] il nous dispose à lʼacueil et il ouvre 
les portes qui mènent à des régions de réalité difficilement 
accessibles.”
10 Karl Jaspers, Introduction à la philosophie, Traduit 
de lʼallemand par Jeanne Hersch, Paris, Librairie Plon, 
[1965], p. 29-30. Ediție princeps: Zürich, Artemis, 1950.

închidere logică). Oricum, el nu se înscrie 
în vreo dogmă constituită (instituționalizată; 
cu atât mai puțin în ipostază de – Sloterdijk 
dixit – „bancă de răzbunare metafizică”).  

Manifest et in super nos, sacrul este 
garanția acelei anagnorisis dintre „a fost” și „va 
fi” (omul nedivizat). „Într-o epocă în care fizica 
proclamă necesitatea sacrului, exclusivismul 
cantonării în profan mi se pare grotesc” (J 227). 
Prezent, la fel de tenace, în deloc puține con-
fesionale, în cărți și laboratoare, exclusivismul 
cu pricina zăgăzuiește calea spre cunoașterea 
autentică, funciar luciferică. Amputată de forța 
simbolică, gândirea se risipește în descriere 
reductivă, cel mult în parțiale sinteze. Or, sin-
cronizând conceptul cu inefabilul, inefabilul 
rămânând inefabil, simbolul este un ecuant ce 
(re)învestește atât cognitiv, cât și ontologic. 
Nu întâmplător, într-un eseu care merită o mai 
îndeaproape privire, Crucea/La Croix11, Vintilă 
Horia focalizează drama – în fapt, mefiența – 
științei de după Plank: „Drama omului de știință 
11 Vezi îndeosebi Ce este Realitatea? Reflecții în jurul 
operei lui Stéphane Lupasco, Traducere din limba 
franceză de Simona Modreanu, Iași, 2009.

eseu
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este aceea a ultimei opțiuni, căci, recunoscând 
existența unui creator și prezența în materie a 
unei forțe sau a unei energii dificil de definit 
prin separatismul cartezian, fizicianul, la fel ca 
biologul, prinși în angrenajul trecutului, sinte-
tizează în loc să sincronizeze.” Este și pricina 
pentru care gânditorul consideră că știința, „de 
la Plank încoace”, se află în limbul unde Dante 
îi așeza pe cei care n-au ajuns să-și trăiască 
profețiile (Platon, Pitagora, Vergiliu). De altfel, 
exilatul florentin, grație „universului viu, pal-
pitând de viață în lumina sacrului” pe care-l 
creează, „rămâne cel mai mare poet al lumii” 
(J 62), „o culme de pe care literele occidenta-
le s-au tot rostogolit la vale” (J 246). Iar asta, 
pentru că au ignorat esențialul: omul, în tota-
litatea lui indivizibilă, în vreme ce arta auten-
tică, „fiind un fel de a căuta adevărul și uneori 
iluzia de a-l fi găsit, se învecinează cu sacrul, 
sau chiar face parte din el” (J 93). Gândirea 
creatoare este instauratoare de sens. Catafaticul 
nu va birui niciodată apofaticul; vorba lui 
Caragiale – ghid, odinioară, al poetului Horia 
în Cetatea cu duhuri –, azi știm mai multe, dar 

mai mult decât s-a știut de când lumea, n-o să 
știm. Gânditorul Vintilă Horia știa multe, dar 
mai ales mult. De aceea, contemporanii săi 
sunt mai degrabă Boețiu, Platon sau El Greco, 
mare maestru al simbolului sacru, decât Sokal 
sau Chardin, maestru al optimismului abuziv.

Deși se proclamă constant un „distru-
gător al timpului istoric” (J 43) – sau poate 
tocmai de aceea! –, Vintilă Horia (ne) este 
contemporan, de vreme ce contemporanul, pos-
tulează Giorgio Agamben, este acela „care per-
cepe întunericul vremilor sale ca pe ceva ce-l 
privește și nu contenește să-l interpeleze”12. 
Resimțind prezentul ca „Timp al histrionului 
devenit dumnezeu al mulțimilor” (J 101), al 
politicianului „abil în amenajarea dezastrelor” 
(J 60), al înaltei prostii civilizate, gânditorului 
nu-i scapă o altă fațetă, ce invalidează ideea 
de timp: „Locuim un timp al profunzimilor, 
zenit și nadir, un timp al sufletului pus pe cruce 
[...], iar asta e fericirea, vreau să spun bucu-
ria de a cunoaște adevărul, o suferință subtilă 
care atinge conștiința eternității” (J 234). Nu 
întâmplător, finalul eseului Crucea/ La Croix 
reiterează imperativul sincronizării adevăruri-
lor din fizică, biologie, astronomie sau roman, 
pentru că „adevărurile nu vor înlocui niciodată 
Adevărul”. Această sincronizare înseamnă veri-
tabila anagnorisis: „după douăzeci de veacuri 
de peregrinare prin la noche oscura a sufletului” 
(C 80), omul deplin se ivește la întâlnirea(-
recunoaștere) dintre „a fost” și „va fi”. Or, toc-
mai această contemporaneitate fără de timp se 
cuvine populată cu „țărani de la Dunăre”! Vintilă 
Horia a făcut-o: Ovidiu, El Greco, Cervantes 
sau Platon sunt, de ce nu, printre înțărați, 
alături de Eminescu sau Dante. Nobilă clasă!

Jurnalul unui țăran de la Dunăre se încheie 
(simbolic) cu enunțul: „Și ne continuăm drumul.”
12 Ed. cit. Text nedatat, cu o prefață parcimonios-
expeditivă și grafică sintemică, scris la sfârșitul deceniului 
opt (cea mai recentă trimitere bibliografică e din 1987).

eseu
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poezia

   Carmen DOREAL

Virtualia 

muzică pentru îndrăgostiţi
colorată sonor
cu şoapte minore
sufletul consumat
în oglinzi retrovizoare
are tot dreptul să ne vadă
 
exersând atingerea
alfabetului Braille
pe ape veneţiene
în aceste clipe
când tu
îmi citeşti inima
bătând puternic
speriată la gândul
că te voi pierde
printre rânduri

Nostalgii cu fluturi

în oglinda retrovizoare
amintirea paşilor nostrii tineri
îmi iese in cale
dincolo de pânza răsăritului
mă aştepţi tu
să îmi sorbi fericirea
dintr-o suflare

eu iţi aduc inima 
aşezată în gesuri mărunte
te amăgesc cu surâsul intuit
în rânduri incendiare
ce flutură nerăbdător promisiunea
întâlnirii noastre
peste mare

momentul acesta
aleargă cu noi fericit
pe pânze abstracte 
respiraţia ta 
îmi mângâie obrazul
mă petrec
de la o pagină  la alta
ochii tăi arzători
aşa cum ridic
fără încetare 
iubirii
castele de nisip
până ce dimineaţa 
ne ascunde 
sub cămăşi albe

doua inimi ce bat
în criză de timp

Mă tot întreb

mai las acest perete
despărţitor
să crească între noi
sau
să îl şterg cu dragoste
până la transparenţă?

vreau să te mângâi
cu superba-mi neîncredere
a întoarcerii înapoi
prefer fatalitatea 
ascunsă în imprudenţă

voi sfâşia perdeaua
magnetică a aşteptării
dincolo de care
sălciile noastre perechi
îngenunchează
în iarba plăcerii
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poezia
Cosmosul nu are limite

în primul rând
încă roteşte
albastrul monden
în jurul nudurilor 
înaripate
culegătorul de vise
are ochii mascaţi
cu stele şi flori
minune însufleţită
îmi citeşte pulsul
cu delirul flagrant
al sângelui
celebrând nemurirea
în carte
armă de distrugere 
în masă
este această întâlnire
romantică 
în doi

ne regăsim 
înfioraţi magnetic
nuferi cereşti 
pe ape abstracte 

Timpul meu

acesta este timpul meu
am ales toamna 
să mă reprezinte

primejdioasă precum 
femeia îndrăgostită

anticip lovitura de graţie 
cu sentimente captivante

şi frunze roşu-oranj
primenite în al noulea cer

iubirea îşi curge năvalnic
mustul sub picioarele-mi goale

înfrumuseţând seara 
sub curcubeul ploii 
ce tocmai a trecut

dincolo de această clipă

unde aştepţi tu 
spectacular precum 
o statuie de poet

iluminat de o idee 
transparentă

în care mă pierzi 
din priviri 

Voi da inima înapoi cu o vară

până ce totul în jurul meu 
va relua urma
paşilor tăi

mal peste care aleargă
visele 
desenând jurăminte
ţinute pe jumătate

doar aşteptările 
întârzie agitate
pe nisipul fierbinte
sub învolburata chemare

dincolo de rana asfinţitului
luna conturează 
fantasmele noastre 
adâncite în ochii tăi

Casa mea

dacă aţi văzut ferestrele cerului
deschise în aşteptarea
buchetului floral
şi toamna culcându-şi trupul mlădios
sub ramuri grele de rod

dacă v-aţi jucat 
în gene, cu snopi
din lanul soarelui
şi v-aţi rostogolit
în otava de fân
aurindu-vă trupul
tulburat de dorinţi
înseamnă că aţi ajuns în casa mea
dacă aţi alergat peste covorul  ierbii
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să vă întalniţi iubirea la ceas tarziu
când luna îşi agăţa oglinda
de-un colţ de cer
şi cocheta cu stelele din râu

nu aţi greşit aţi fost în casa mea
acolo unde visele
sunt libere să zburde
şi inimile
să bată mai repede
incendiind singurătăţi absurde

Jurnalul vărsătoarei de ape

m-am întrebat mereu
ce lacrimă doare mai tare
ce gând taie mai adânc
fericirea lucioasa 
de atâta lumină 
ascunsă în apele ochilor tăi?

mi-e noaptea un poem
desenat 
cu sânge pe buze

iubirea m-a muşcat
arătându-mi cum să trec
lângă tine prin iarnă

mi-e dor de trăiri 
şi vise confuze
adormite în braţele tale
frunzărite de tine
printre sărutari

nu sunt de ajuns
apocrifele liniştii
dizolvate sub pleoape 
într-o singură viaţă
cu o singură bătaie de inimă

dragostea respiră tandru
în jurnalul vărsătoarei de ape !

Ca să te pot uita

iubitul meu 
ar trebui să mor 

deasupra unui râu
asemeni frunzelor
alunecând  
să uit că fără tine 
iubirea m-a înfrânt 
şi apa nopţilor 
să crească 
în jurul meu
 
eu să nu văd 
să  nu-nteleg
nimic 
să  te visez mereu

tu nu îmi poţi atinge cuvintele

trebuie doar să înveţi 
cum să îmi citeşti sufletul

imaginează-ţi întâlnirea ta proprie 
bărbatul ideal cu femeia ideală
trăind amorul bumerang 
în a vieţii spirală
pe o canava iluzorie

de fiecare dată 
când dorinţa ta converge
în jurul visului meu
eu reîncep poemul
despre această noapte 
pe care tu o mângâi 
doar cu vârful degetelor
uitând de mine însămi
în braţele tale
în timp ce luna 
înoată cu noi 
în ape virtuale
trăiesc la prezent

viaţa mea nouă, indefinită
bucurându-mă şi lipsindu-mă
totodată, de cei dragi
îmi fac zilnic promisiunea
că voi face pace cu mine însămi
şi mă voi reapuca de scris
ca de un fel de fitness intelectual
visez un roman despre arta reuşitei în exil
dedublată de senzaţia plăcută

poezia
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că aş călători încă în ţara mea
acolo unde mă puteam dezbrăca de mine 
însămi
în cel mai simplu şi curat limbaj românesc
noua mea identitate mă sărută
cu un aer realistic pe frunte
îmi aşează pe buze cuvinte bilinguale
mă imbrătişează cu sentimentul larg
că sunt la mine acasă în noua mea ţară
asimilată de visul alb
ce împarte cu dărnicie la toţi conflicte 
interioare
îmi place din ce in ce mai mult să călătoresc
să aflu lucruri noi, să le experimentez
gătesc româneşte, vorbesc amestecat
adaptată la o lume de sporturi extreme
mă războiesc duios cu cei ce m-au uitat
copiii mei au devenit canadieni înainte 
de vreme
uneori privesc cerul şi mă întreb
oare mama mea şi bunicile mele 
sunt mulţumite de mine
poezia mi-a dăruit piramidă cu scară la 

stele 
patria mea este în aer 
în vis rădăcinile mele

Transcendenţă

dragoste fără griji
versuri albe pentru poeţi trişti
publicaţi în manuale şcolare
nu am uitat numele voastre 
Eminescu, Arghezi, Sorescu,
Nichita Stănescu

orice atelier de creaţie este pustiu
recit prea rar
rime romantice, provocatoare
nu mai ştiu unde creşte 
visul meu românesc de sub pernă
îmi amintesc doar 
că voiam să impresionez
Dali, Elytis, Claude Debussy
agăţau oglinzi suprarealiste înalte
deasupra patului meu la Paris
tulburată de umbre, lumina le împarte..

poem însufleţit în valuri de culoare
pasăre de foc 
reiterez din propria-mi cenuşă
aripi de neuitare
dragostea ucide, dar inima nu moare

pe malul fluviului Saint-Laurent
divaghez în vers alb cu Pierre Morency
dansez fericită pe frunze de arţar 
cu picioarele goale
reinventez iubirea sub Poartă de Sărut
Coloană Nesfârşită în nopţi incendiare

la Masa Tăcerii albastră
m-aşteaptă la cenaclu
umbre stelare
cu dragoste fără griji
Eminescu, Arghezi, Sorescu, 
Nichita Stănescu şi Pierre Morency

poezia
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Sfărâmături

Miron KIROPOL

confesiuni literare

 Am ajuns la pictură destul de târziu. Din 
disperare. Părăsisem România. Lăsasem în urma 
mea tot ce un om poate să cucerească în treizeci 
de ani de viață. Eram însemnat pentru totdeauna 
cu fierul roșu (animal împins către abator) de 
poporul meu, de limba, de cultura și de ghetoul 
său muribund. În istoria lui tragică românul 
regăsește zilnic această maximă de calm și 
deznădejde: „Capul plecat sabia nu-l taie”. 
Francezul nu va putea să înțeleagă niciodată 
această umilință bizară în care rușii și românii 
excelează. De aici vine poate și marea criză a 
limbii franceze bogată în vocabular material, 
săracă în cuvinte în care delirează spiritul.
 Astăzi, când încep să bâlbâi ceva mai 
bine franceza, gâtlejul meu hohotește din vreme 
în vreme unul din aceste cuvinte inexprimabile 
unde mila este mai mare decât mila, dragostea 
mai mare decât dragostea. „Cum să exprim 
aceasta?” – iată din clipa fugii din România, 
halucinația mea. Atunci am început să pictez 
pentru a regăsi prin culoare limbajul pierdut. 
 Am alergat spre Evul Mediu, cea mai 
înaltă bătaie de inimă a Europei. Acolo, printre 
suflul alchimiștilor și vrăjitorilor, printre ruguri 
și rugăciune, am învățat să fac întâiele semne 
ale vieții picturale. 
 Nu peste mult timp, edificiul secolelor 
moderne, adică perioda de la Renaștere încoace, 

se va prăbuși. Omul se va reîntoarce spre 
eternitate sau va fi hărăzit focului. Jucăriile așa 
zise mistice ale unui Malevici și ale altor firavi 
protagoniști ai „metafizicii”, făcând pătrate 
peste pătrate, o cruce neagră pe un fond alb și 
alte bazaconii de felul acesta, pictura abstractă, 
ca și o parte a picturii figurative ce reprezintă 
decăderea omului, eu însumi cu ceea ce am 
pictat înainte, când m-am lăsat antrenat de 
modernism, toate aceste opere ale mediocrității 
infatuate, își vor găsi locul fie în rezervele 
muzeelor, fie printre gunoaie, prin incinerare. 
Viața nu va ierta nici un cadavru viu, ci el va fi 
redat imperiului întunericului. Ca altădată, când 
în satul românesc, apărând strigoiul vreunui 
defunct, sătenii se duceau, după cum știm, la 
sepultura lui, dezgropau mortul și-i înfigeau 
în inimă un par, așa va pieri arta celor câteva 
secole de ură împotriva spiritului.

*
 Pe la unu dimineața copilașul meu 
vomează și urlă. Pe cearceaful alb, prea de ipsos, 
în fine o pată omenească în divinitate. Această 
lacrimă de copil, acest Iov pe gheena cetăților, 
această singurătate plină de bunăvestire, cine ar 
putea să o explice mai bine decât vărsătura de 
ocru țâșnită din centrul fragilității?

*
 Îmi amintesc de un soi de curmale 
minuscule, acru-dulci pe care le mâncau copiii, 
pe un maidan aflat pe malul unui lac. Prea 
micuțe curmale, ca măslinele pitice de pe 
Coasta de Azur, mai curând parfumate de saliva 
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confesiuni literare
noastră decât prin gustul și căldura lor proprie. 
Copăcelul era un fel de tufiș și părea fără loc și 
fără legătură cu aerul acestei țări. Mă întindeam 
sub ramurile uscăcioase, ca lipsite de sevă și 
molfăiam carnea aspră a fructului. Treizeci de 
ani după aceea, când am cunoscut cu adevărat 
curmala africană, aveam încă în gură gustul 
lămâios de odinioară. Oprit în mijlocul unei 
piețe pariziene, am mâncat uluit această pulpă 
nebunesc de dulce și pentru prima oară am crezut 
în vis. Gâtlejul meu făcu un aaaah! și mâna mea 
descrise un gest de mulțumire. Vânzătorul îmi 
aruncă un fel de privire caraghioasă și răspunsei 
printr-o mișcare a capului ce râdea, râdea, 
aproape lăsând lacrimile-i să se prăbușească în 
râset.

*
 Amintirile sunt făcute pentru bogați. 
Săracii trebuie să uite, să nu lingă întreaga lor 
viață urmele biciului pe memorie. Să trecem 
buretele peste această monstruoasă tablă neagră? 
Sunt ca o friptură de porc pusă cu savoare la 
cuptor. Și privindu-ne, răposatul meu amor, ne 
lasă gura apă. Nările tale îmi aspiră subțioara 
și poveștile moarte ale copilăriei mele își trimit 
răsuflarea lor de pământ, apă și foc. Elementul 
aerului îmi lipsește: n-a răspuns niciodată la 
chemarea mea.

*
 După o noapte torturată de dorință mă 
trezesc la capătul materialității cu mușcătura 
rugăciunii pe coapsă. Să vorbești despre grație, 
ce situație dificilă! Toate puterile fizice s-au 
stins. Răzuiesc scoarța simplității pe copacul 
începutului și descopăr mugurele. 
 Ziua este finală, mereu finală. Îmi place 
să am ochii închiși înaintea sfârșitului său. Îmi 
place să rămân îndelung fără să aștept altceva 
decât acest abandon. Să mori la prezența carnală, 
nu asemenea călugărilor și sfinților, ci asemenea 
culorii pierzându-și culoarea, asemenea muzicii 
sucombând la muzică. Așa urmărirea divinului 
poate să devină aproape o ușurință sacramentală 
ca pictura primitivă flamandă.

*
 Sunt printre toate aceste tablouri ca 
un grăunte de neputință. Ordinea creată de 
Dumnezeu în mine în veci se demolează uneori 
și mă las dus de tumult și de sfâșiere.  Nu-mi 

mai vorbesc. Atunci mi-ar plăcea să beau à la 
gourde du colocase cu Rimbaud la marginea 
vocalelor, să mă risipesc până la a nu mai putea 
să revin. 
 Trăiesc într-un colț minabil în aparență, 
totuși rareori chilie sau celulă au fost mai 
alchimice cu prizonierul lor. Aud acolo culoarea 
cântând requiemul lui Mozart cu voci hrănindu-
se din apocalips și din înviere. Văd prin vizete 
invizibile viața superbă sau vidă a lui Picasso, 
sarea interogației pe balele ultimei sale respirații 
de împlinit al materiei și de ratat al spiritului. 
Îmi vin în minte bisericile romane cărora le sunt 
servitor. La urma urmei agonia mea e fericită.

*
 Uită repede, nu te lăsa înghițit de 
melancolie. Roagă-te de Dumnezeu să-ți dea 
o femeie. Și o vei găsi înainte de moarte. 
Genunchii tăi să fie negri de prosternări. Și 
vâslește, vâslește în infinire.

*
Deoarece cred într-un Dumnezeu fără infern 
și persist să-mi leg căpețelele de viață... Ziua 
îmi pare prea scurtă, suferința îmi pare bucurie, 
actul sexual virginitate.

*
 Poate că Hölderlin avea aceeași nevral-
gie ca a mea și urma medicația lunii când își 
fragmentează trecerea de lividitate peste noi.

*
 Leșin continuând să merg, să fac gesturi 
uzuale, să vorbesc mecanic. Nimeni nu vrea să 
mă trezească purtând pe buze o strofă antică. 
Revin acasă și mă simt străin, fără cuvinte, fără 
mișcare, fără hrană, fără somn: asemeni visului 
în vis al lui Edgar Poe.

*
 Am găsit aceasta de o hidoasă frumusețe. 
Tânărul era gol și carnea lui ținea în lungile ei 
fibre o transparență rembrandtiană. Gâtul său 
întredeschis se sprijinea pe un fierăstrău. Sexul 
strivit lua aparența unui terci negru. Chipul era 
încercuit de un mic râset suferind și undeva în 
aer dădea târcoale o aureolă.  

*
 Cum străzile sunt muritoare și revin de 
departe îmbucate în fantome! Ce au devenit 
ulițele infantile pe care nu le-am mai revăzut 
de mult, decât în fantasmele cu veleități de 
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iubire? Ele nu mai sunt pentru mine nici măcar 
morminte pe care aș putea să depun flori. 
Mănânc exil, dorm exil, îmi amintesc exil. 
Inimă, ai sentimentul că ești născută pentru a 
iubi sau pentru a te urî?

*
 Îl visez pe fratele meu. E în costum 
negru, cravată neagră, cămașă albă. Urcă într-o 
mașină ca să se dezmorțească. Demarează. Mai 
încolo, doi milițieni își ridică mâna. Fratelui 
meu i se face frică și pierde controlul direcției, 
intrând drept într-un restaurant. Îl regăsesc în 
comă sub o masă. Jumătate din chip i-a dispărut 
sub o mare vânătaie. Împrejur, ca și cum nimic 
nu s-ar fi întâmplat, oamenii rămân așezați și 
mănâncă lacomi. Îl iau în brațe. E ușor ca un 
prunc. Îl depun pe bancheta din spate a mașinii.
 Dimineața fac dragoste cu Anna. Chipul 
ei lipit de al meu mă cheamă să-mi pierd 
mințile. Scâncesc fără oprire. „Ce ai, Miron? 
Ești bolnav?”. Tac. Da, sunt bolnav. Aș vrea 
să-i spun că simt perpetuu sexul ei împrejurul 
membrului meu, chiar când intru într-o biserică.

*
Cerul este o floare enormă ce-mi strivește 

umerii, o muzică înfricoșătoare căreia îi întrevăd 
tăcerea. Până la timpanele mele rănite sosește 
numai un soi de vocaliză ce închide în ea 
tânguirile generațiilor. Câteodată îmi spun că 
sufletul meu nu mai are suflet, așa strigă după 
vocea-i pierdută.

*
 Sunt nesigur de tot ce ating. Mi-e capul 
pus răsturnat pe umeri. Urechea mi-e goală sau 
prea mult umplută. „Ar trebui, amice, să vezi 
un medic, să treci pe regim de apă. Nu uita 
exemplul lui Hoffmann. Nu uita Hyperionul 
eminescian.” Visul acestei nopți a fost din 
nou fără cap și coadă. Am întâlnit-o pe Anna 
care spunea: „Am fost la ginecolog. Mi-a 
interzis steriletul. Ieșind din cabinetul lui mi-am 
cumpărat o inimă de plastic.”

*
 Tablourile lui Kandinsky sunt în acest 
moment ușurel pătate de soare. Prin ce ironie 
divină sunt obligat să fiu paznicul lor? Ce tristă, 
scârboasă le este culoarea! Ceața neștiinței le 
acoperă și-i prostește pe cei care le privesc. 
Vai, oameni demonizați, da, posedați de legiuni 
diavolești, prinși în plasa inconștienței ca și 
cum v-ați droga... luați-o la fugă de aici! Pictura 
trebuie să fie un miez dulce și aromat, nu o 
putrefacție. Ce vedem în pictorii secolului XX e 
numai materia care vă minte, vă orbește pentru 
totdeauna sau erați orbi mai înainte de a privi. 
Iată-l pe șmecherul acesta de Soulages, cum i-a 
mai dat peste pânze cu bidineaua morfolită în 
vopsea neagră o viață întreagă! Și Hartung și 
César și...era să rag o vulgaritate... Mi-e rușine 
pentru ei și pentru voi, pe care nimeni nu vă 
mai învață un verset din Biblie, singurul adevăr, 
acela de a ridica din mâinile sale iubirea pentru 
Dumnezeu. Iar aceasta nu se face sprințar, 
prin culori aruncate, chiar și printr-o savantă 
întâmplare, pe o pânză, ori prin fraze fără nici 
un sens care, abia începute, și-au uitat începutul. 
Nu... Mă veți urî, dar nu pot să tac. Ați irosit viața 
și acum vă agățați cu ghearele de vechile tipare 
ale monstruozității în care ați crezut. Creațiile 
voastre miros mai urât decât împuțiciunile 
care vă ies din trupuri... Să ai neobrăzarea și 
înfumurarea de a te numi pictor și să nu cunoști 
nici o taină din culorile trecutului sacru! Să nu 
știi (sau să nu vrei) să-mi descrii chiar  printr-un 
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desen, chiar făcut cu stângăcie, chipul omului? 
Să tot îngăimezi pagini, la o adică suprarealiste, 
timp de un veac... Înțeleg, a fost amuzant... 
câteodată creator, suprarealismul, smulgând pe 
ici pe colo crustele de pe unele cuvinte, dar nu 
mai poate să ne hrănească astăzi decât cu lapte 
de vită moartă. Vă rog ascultați aceste vorbe nu 
în vânt: „Lăsați morții să-și îngroape morții”.

*
 Cârje invizibile mă reazemă. În centrul 
universului domnește etern această cruce 
mâncătoare de caltaboș negru, de mine însumi... 
Anna îmi spune: „Cosmosul e blândețe, rămâne 
blândețe chiar când cineva e ciopârțit înaintea 
mea.”

*
 Pierderea unei pagini din acest manuscris 
mă fericește. Era, cred, somptuoasă. Dar urmez 
ciclul dispariției. Texte cu mult mai circumscrise 
de grație decât ale mele s-au stins în pivnițele 
KGB- ului sau ale securității. „Osemintele” lor 
locuiesc în străfundul pietrelor. Un semn venit 
de sus râde la urechile mele, șoptește: „Scrisul 
e un păcat”. Și tot ceea ce gesturile mele 
împlinesc în afara inimii.

*
 Îmi amintesc de figura înciudată a lui 
Avraam (un evreu mustăcios pe care l-am 
supranumit la școală „papa”) când a auzit 
că scriam poezii; mi-a întors spatele. „Ai să 
sfârșești gunoier!” îmi strigă din mijlocul 
străzii. Avea dreptate bunul Avraam. Acum 
prin legea pâinii zilnice, bâlbâi rugăciunea 
lui Iisus în fața bestialității lui Picasso, citesc 
în ascuns cărți veșnic interzise, lectura fiind 
socotită o blestemăție, mai ales cea mistică, în 
acest muzeu, lângă tovarășul Picasso, înaintea 
oricărui cetățean cinstit ce se revoltă pentru 
că îndrăznesc să deschid o carte și uit că 
păzesc patrimoniul francez. Cine sunt ăștia, Iov, 
Tolstoi?

 Fiecare stă singur pe inima pământului
 Străpuns de o rază de soare.
 Și deodată e seară.

(Salvatore Quasimodo) 

*
 Îmi lipsești cu trupul pe care-l simt 
îndepărtându-se de mine, căci rareori îi dau 
plăcerea. Sufăr de a nu-ți mai auzi dorința ca 
în primele nopți ale iubirii noastre. Rutul a fost 
încet, încet înlocuit printr-o stare culpabilă de 
semifraternitate. Or, mă îmbăt de sexul tău ce 
mă recheamă la mine însumi cu încântare. Mă 
aflu separat de el, recăzut într-o transă ascetică 
din care am vrut atât să scap. Să nu-ți mai 
respir carnea, ce Golgotă pentru simțurile mele! 
Cu atât mai mult cu cât m-am lipsit de carne 
vreme îndelungată. Uneori te urăsc. De ce îmi 
refuzi mângâierile tale de „fetiță”, amestec de 
blândețe și de teamă vicioase? Fără îndoială 
sunt pentru tine un bătrân nițel căzut în copilărie 
dar am o inimă de câine lup, gata să vegheze 
pe mormântul stăpânului său până la moarte. 
Cât timp vei mai rămâne cu mine? În fiecare 
seară ne gândim să ne despărțim. A doua zi vine 
iertarea. Ruptura ne susține. Un singur cuvânt 
de tandrețe strigat cu glas infantil poate să mă 
transforme în sluga ta. O știi. Poate de aceea nu 
mă părăsești, căci nimeni altul nu te va iubi în 
felul acesta, să-i spunem muribund.
 Sunt înaintea ta pământ bătut pentru a-ți 
pune pe el pietrele.
 Nu uita epitafurile de bucurie.
 Sunt ca un orfan ce descoperă pentru 
prima oară rugăciunea. Nu știe încă bine ce 
trebuie să facă, să râdă sau să plângă, sau 
amândouă în același timp, cum i se întâmplă 
ades.

*
 Aerul suge plăcere din lacrima mea. 
Pământul mă așteaptă ca ospăț și-și plescăie 
limba. Se mișcă Dumnezeu cu mine amărându-
se, căci sunt încă risipitor. Mă silesc să țopăi 
într-o noapte onctuoasă către o casă ce are o 
loggia în ruină, de la care întrevăd un parc 
pustiit. O tânără femeie îndrăgostită, cu chipul 
tăbăcit de soare, părând mai bătrână decât 
această ruină, scrutează vidul.
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Mihaela AIONESEI

Să scriu...

Să scriu despre fericire, îmi spun.
De sub pat iese o umbră şi strigă:
- Dezbracă-te! Dezbracă-te!

Îmi duc pana în dreptul inimii.
O înfig adânc. Nu strig. Despic încet.
Ca un criminal care vrea să-şi vadă opera 
desăvârşindu-se în ochii victimei.

De-o parte umbra lene să ciupind
dintr-o coardă ruginită de tăcere.
De cealaltă lumina răstignită
ca un trandafir la butoniera
unui bărbat numai bun de însurat.
În mijloc o bufniţă roşie
cântă de mama focului.
Văpăile sar ca găinile la tăiere. 
Eu ard.Toamna se piaptănă.
Oglinzile se aprind.
Prin faţă îmi trece o pală de aer
îmbrăcată în rochie de bal.
Aşa o fi fericirea, îmi spun 

şi trec mai departe.
În hăul lăuntric celulele seamănă
cu literele pe care le scrijelesc să-mi amân 
moartea.
Mă ruşinez de goliciunea lor, de goliciu-
nea ei.
Mă arunc câteva etaje nerăbdând să-mi 
văd
îngerul bolnav nemişcat în el însuşi. Oftez. 
Nu mai ştiu cine pe cine poartă.
Cine pe cine respiră.
Marele vid îşi schimbă măştile, numele…

Numele tăuscrispe-o filă din calendarul
sufletului meu îmi muşcă secundele.
Îmi fură de sub tălpi anotimpurile, 
pământul. E toamnă, ba e vară
Pe glezna mea nesărutată - 
Tu rămâi aceeaşi lamă
de cuţit în care 
mă ascut. 
Mă asmut.

Furtunile vin, tac, trec, stau la pândă.
Minunile-s pe cale să se-ntâmple
şi eu stau să număr pe degete detalii!...
Pun virgulă, cratimă, pun punct.
Un punct mare cât fericirea de-a fi
pe care abia dacă o pot duce
în scutecele acestei dimineţi
pline de tine
viaţă...

Orașul ca un ochi speriat de hulub

Pe strada mea trecătorii 
fac tumbe prin zăpadă. 
Soarele aruncându-se 
din casă în casă
încălzeşte vertebrele zilelor
în care nu ai cu cine împărţi
aburul cafelei dimineaţa.

La fereastră bate viaţa,
se face duminică. 
Te hotărăşti să deschizi
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să-ţi iei tristeţea 
albită de frig în braţe
s-o plimbi prin troiene
până se topesc 
într-olacrimă de ghiocel. 

Hohotul lui izbindu-se de glezne
te face să te trezeşti.

Sunt tot mai străin în oraşul acesta
ca un ochi speriat de hulub 
în faţa unui glonţ sunt.

Îmi strâng zăpezile în braţe 
şi fug de mine 
de viaţă 
de firea lor aspră fug.

Târziul 

Târziul urcă în pod să aprindă o candelă. 
Grinda ca o părere de rău uriaşă, sufocă, 
apasă. 
Luna îşi reazemă umbra de lucarnă. 
Miroase a zăpezi noi. 
Cu mâini îngheţate de spaimă fac focul. 
Amintiri de pripas se topesc 
ca nişte pungi de nailon. 
Noi ieri - raiul promis. 
Ignor amurgul fumegând în inima 
uitată ca o gutuie pe ram. 
Întristarea se ridică. Se face boltă. 
Din ea cineva a pornit colindul. 
Dealurile răsună de 
Leru-i Doamne, leru-i ler. 
Stelele sar din somn. 
Mă prind în jocul lor. 
Râd, ard, mă sting. 
Mă strig...

Timpul se sparge ca un glob de cristal.
Târziul se deşiră ca un surâs de curcubeu. 
Mă întorc ca un bob de grâu 
în pâinea străbună care tremură pe câmp.

E seara în care lumina gângurind 
despică întunericul din lume. 
E seara în care ai mei mă aşteaptă 
ca două lumânări aprinse la masă. 
Miroase a turtă dulce coaptă la pieptul 
mamei.
A somn de struguri stors de tata în pahare. 
Muşc şi sorb. Sorb şi muşc. 

Zăpada se aşterne, vântul suflă crunt...
Dar ce odihnă în plânsul 
care face peste hăuri punţi. 
Ce sărbătoare în pata de sânge 
sfinţită de Naşterea pruncului Iisus.

O rugă sfioasă se ascunde în cămaşa mea 
de in 
aruncată peste bulgărele de pământ răsco-
lit de suspin.
- Seara bună, mamă! 
- Seara bună, tată! 
Am venit să vă colind...

De-ar fi moartea o poveste

De-ar fi moartea
o poveste cum n-a fost
şi nu mai este
n-aş mai ţine în braţe
cruci. Cerul ar fi plin de cuci
şi-ar cânta în poieniţe până-ar
răsări troiţe
pentru fiecare mamă
pentrufiecare tată
fraţilor surorilor
mâinilor căuşelor
ce au adunat cenuşa
bătute cu nuieluşa liniştii-neliniştii.

De-ar fi dorul
un ocean cu privire
de mărgean, mi-aş face din el 
podoabe. Din tristeţi
aş face gloabe
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în pârâu le-aş arunca
să nu maipoată
muşca din inima şi-aşa beteagă
când mi-e lumea
cea maidragă şi mai plină
de iubire. Aş face din lacrimi
safire. Le-aş aprinde
ca pe lumânări să-mi deseneze
pe cer cărări către raiul
cel promis un detotu-i 
neînvins.

De-ar fi moartea
de-ar fi dorul
o poveste cum n-a fost
şi nu mai este
unde te-aş mai căuta eu, 
Doamne? Chipul căror sfinţi
mi-ar fi icoane? 
Cui i-aş cere îndurare
pentr-o clipă
de împăcare? Sufletul
cum mi-aş albi

dacă n-aş mai şti muri
aşteptând în aşteptare?!

Moartea rânjește în pantoful roz

Lumea a devenit un pantof mare şi roz
prietenii în care am crezut lustruiesc de 
zor

în stânga şi în dreapta munţi de noroaie
munţi de aripi retezate şi urme hidoase de 
şarpe

o ceată de îngeri livizi 
dau mormane de arginţi deoparte
alta mână înspre cer o turmă de miei
cu inima însângerată

mai adâncă decât Groapa Marianelor 
îmi pare viaţa îmbrăcată 
într-o mantie strălucitoare de paiaţă
moartea pe cruce mult mai înaltă

mă strecor tăcută ca un cadavru
moartea rânjeşte în pantoful roz
prietenii în care am crezut
lustruiesc e zor..

Nu mai am mult

Înţeleg, rabd şi nu mă plâng.
Ultimele bătăi de inimă 
se încăpăţânează să scrie 
pe fruntea ultimului cocor 
un poem.

În lacrima lui sunt înaltă
atât de înaltă încât abia pot atinge 
praful de pe tălpile
ultimul rob condamnat
să învârtă cheia în veşnicia 
acestei clipe în care mă tot arunc
sărutând cenuşa fierbinte 
a lutului care sunt.

poezia
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Jurnalul unei asceze

 Gheorghe SIMON

Comoara 
inimii

Cu toată puterea şi în tot ceasul, să-mi adun 
clipele înaripate, într-un zbor interior, spre 
cerul eliberării sufletului, de sub tutela amară 
a tergiversării. Să mă concentrez în punctul de 
fugă cel mai aprigal neliniştirii. Sărind peste 
gropile negre ale păcatului, cel mai greu de 
asumat, cînd rămîi doar cu tine, neîmpăcat. 
Cu toată puterea neputinţei mele, mă îndrept 
spre culmea cuceritoare a chemării interioare, 
de a rămîne printre cei vii, deopotrivă, nesilit 
mărturisitor.

Un îndemn interior de a fi totuna cu mine, 
recunoscător întîi mamei mele, jertfitoare, care 
mi-a dăruit ce e mai curat în inima omului: 
Cuvîntul. Tăcerea. Cînd o surprindeam rugîn-
du-se, o priveam pe furiş, şi mirat de tăria 
rugăciunii sale, absentă faţă de tot ce era în jur. 
Nu mai era nimic între ea şi icoană, doar sufletul 
ei vibrînd. Rostirea sa era vie, precum Fiul, care 
o contempla şi nu îndrăznea să o tulbure.

Schimbarea se petrece în orice clipă. Metanoia, 
în schimb, înlesneşte înnoirea, într-un sens 
neaşteptat, într-o direcţie pe care nu o aşteptam, 
imprevizibilul fiind calea cea mai firească şi 
mai dreaptă de a renunţa şi de a uita. În felul 
acesta, te întîmpini, neaşteptat, pe tine însuţi, 
pe calea neîncercată, vreodată, cum ai trece în 
lumea cealaltă.

A dărui e un principiu vital creştin, un gest prin 
care milostenia potoleşte setea oarbă a mai mul-
tului păgubos. Mie însumi mi s-a confirmat, de 
atîtea ori, ceva care nu poate fi urmat, decît cu 
mare greu şi stînjenire, în duhul bunei întocmiri 
a lumii. Să dăruieşti celui care nu aşteaptă, să 
nu ştie nimeni darul tău şi să nu aştepţi răsplată. 
Precum tot ce e paradox, în ortodoxie, faţă de 
valoarea de schimb, păgînă: Do ut des (Îţi dau, 
ca să-mi dai). Corectată, în chip maiestos şi 
mărinimos, de către  Marile Duhovnic, Arsenie 
Papacioc: Dai nu ceea ceai, dai ceea ce eşti!

Să ne minunăm, aşadar, de priveliştea interioară 
a darului de a ne surprinde, într-o clipă fastă, 
cînd se iveşte prilejul de a ni se revela măreţia 
sufletului, mai presus de orice înjosire, la care 
suntem supuşi parcă pentru totdeauna. Îndemn 
şi chemare interioară, spre o altă neştiută cale, 
de întîmpinare a luminii interioare.

Imaginaţia e calea de mîntuire a unui suflet 
aflat în căutare. E atît de aproape moartea, cum 
ai clipi, cît ai clipi, şi nu s-ar mai vedea decît 
sufletul tău, întrezărit, de fiecare dată, aflîndu-te 
pe o cale necercetată, nemaiîncercată. Măreţia 
interioară a sufletului poate fi admirată doar 
cum se răsfrînge ea în sufletul celorlalţi, fie sfi-
dînd, fie admirînd.

Faţa ascunsă, fericită sau întristată, nu poate 
fi schimbată uşor. E mai greu să fii altfel de 
cum eşti. Aproape, imposibil. Convertirea e un 
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handicap, o şchiopătare, cînd nu te doare nimic. 
Încerci marea, şi nu te uzi. Cum te-ai spăla, fără 
a te curăţa de păcat. Te înstrăinezi de două ori. 
O dată faţă de Dumnezeu, Creatorul, şi, încă o 
dată, faţă de părinţii, care îţi duc dorul, de acolo 
de unde au plecat, fără să se îndepărteze de tot 
greul lor strămoşesc. Să te bucuri e uşor. Mai 
uşor şi eliberator e, însă, de ce ţi-e dat să vezi şi 
să auzi, ca fiind al tău şi nu al Nimănui.

Cît ne permitem, îngăduindu-ne, de a nu 
stînjeni pe celălalt cu fericirea noastră aparentă. 
Pascaliana nefericire constă în faptul că nu 
putem rămîne singuri cu noi înşine, într-o 
încăpere. Cît ne permit mijloacele, acestea nu 
contează, ele pot fi minimale, vitale, oricum, 
neîmpărtăşite, ele sunt stări sterile, vorbe pe 
care nu le aude nimeni, tăceri împietrite.

Comoara inimii nu e pe pămînt, ci în cer. 
Comorile de pe pămînt sunt bunuri folositoare, 
care îţi fortifică traiul, dar deopotrivă potrivi-
nice, cînd devin obsedante, consumîndu-ţi toată 
energia interioară, pe care ai putea-o canaliza şi 
urma, creativ, îmbogăţindu-te, precum uraniul, 
fiind şi rămînînd interactiv cu tine însuţi.

Intuiţia e calea cea mai sigură de a nu te lăsa 
înşelat de aparenţe. Gîndul tău interior nu te va 
trăda, cum uşor te îndeamnă ispita de a ceda, 
la cel dintîi impuls,  spre dezvăluire. Condiţia 
minimală şi condiţiile din preajmă pot să te 
facă să te răzgîndeşti: atunci ai pierdut totul. 
Şansa de a reveni la intuiţia anterioară nu mai 
e posibilă şi devii penibil, disponibil, la părerea 
altora.

Trăirea, tensiunea interioară, proiecţia de 
înaltă sau de joasă frecvenţă, toate vibrează în 
interioritatea mea lucidă, tristă sau entuziastă, 
apăsătoare sau eliberatoare; dar, absolut nici 
o stare nu ne supune şi nu ne doboară, pre-
cum acelea, atît de acute, ale neputinţei, ale 
slăbiciunii, ale comodităţii, ale căldicelului, ale 
cîrcotaşului, ale omului de nimic, cehovian.

Lumea ca teatru şi omul ca actor al propriei vieţi.
Poţi fi autorul unui scenariu, poţi înscena sau 
regiza, dar e imposibil să realizezi concomitenţa, 

cum numai Dumnezeu, Creatorul, poate fi una 
cu totul, şi nici o particulă, din necuprinderea 
sa, să nu rămînă în afara timpului. Extins, fară 
a cuprinde, nerăbdător, fără a ajunge, omul se 
pierde. Numai Dumnezeu este, a fost şi va fi. În 
viaţa comună, nu poţi clinti nicio părticică, din 
ceea ce, cu o clipă, înainte sau după, urmează 
să se întîmple, fără să te întrebe, cerîndu-ţi 
părerea, neglijabilă.

Detaşarea e asprime de sine. Răgazul, atît cît 
îţi poţi permite, rupîndu-te de toate, te va lămuri 
mai bine asupra împrejurărilor neprevăzute. 
Acestea te năpădesc precum buruienile, făcîndu-
te scorţos, buruienos. Adevărul nu-l vedem, 
pentru că noi înşine suntem adevărul, în toată 
splendoarea lui nevăzută. Expresiv fiind doar 
ceea ce se petrece la infinitiv fără să ne atingă, 
în vreun fel, prin vreun nume.

A proiecta o dorinţă înseamnă a o pierde. 
O fructă e un feminin poetic, o pregustare a 
Raiului. Un proiect pe termen lung e deja prea 
mult, timpul fiindu-ne din ce în ce mai scurt. 
Intervine Legea, cum ni se atarge atenţia, dar, 
Legea nu se înnoieşte, ci se împotmoleşte ea 
singură, fără de aplicare, dacă nu sunt abateri, 
care să o confirme. Nu Diavolul îl confirmă pe 
Dumnezeu, ci moartea.

Măreţia unui suflet constă în puterea de a-şi 
proiecta, ascuns vederii exterioare, nimbul 
strălucirii interioare, făcînd, din discreta şi 
neîntrerupta prezenţă, o însufleţire a toate cîte 
pot prinde aripi de zbor epifanic, de poezie, 
de rugăciune, de rostire psalmică, de înălţare a 
cugetului, pe culmea cea mai înaltă a ficţiunii: 
de a fi privire şi vedere de sine.

Încet se coace gîndul, la fiecare atingere a unei 
trepte, a unui  prag, a unui click. Respiri mai 
repede, şi îţi este dat să vezi mai departe şi mai 
cuprinzător, orizontul aşteptării, întîmpinîndu-
te ca pe un oaspete. Prin elementar, prin ceva 
simplu de tot, prin uşoară respirare a Duhului, 
pe care nimic nu-l poate atinge. Doar El poate 
să te facă să vibrezi, conectat la cea mai înaltă 
şi ultimă vibraţie, cînd ţi se pare că s-a împie-
trit, în uitare, moartea, cînd vei trece dincolo de 



 49
pagina

REVISTA FEED BACK  nr. 9-10 / sept. - oct. 2019      

aparentă înfăţişare. Coarda viţei de vie, fragilă, 
s-a rupt. Încorporat fiind Tainei, tăinuinu-te de 
ochii curioşi şi nemiloşi ai celor rămaşi să te 
conducă, după ce te-au indus în eroare: Vorbind, 
riscăm să afirmăm ca adevăr ceea ce alţii mîine 
vor numi eroare, să impunem sau să sugerăm ca 
cel mai mare bun ceea ce apoi se va revela a fi 
fiind răul.(U.Eco)

Să te stăpîneşti, să-ţi înfrînezi pornirile, să te 
aduni precum razele pe tipsia de jăratec a ini-
mii, să te înflăcărezi, să arzi înflăcărat, nu moc-
nit, desfăşurat în toată zarea cuvîntului, mîntuit 
de orice poftă, refuzat de orice dorinţă, cu atît 
mai bine pentru cel care zboară în tine, sufletul, 
gîndul neîntinării, al eliberării, şi al lămuririi. Te 
întîlneşti cu tine însuţi şi te mîhneşti, te vezi aşa 
cum eşti şi sporeşti, fără să vrei. Singur nu mai 
eşti. Să laşi puţin spaţiu alb ca altcineva să scrie 
ceva despre tine, să subscrie şi subsemneze, 
numele treze.

Viaţa şi trecutul vieţii mele sau viitorul vieţii 
mele: pe o plajă cu nisipuri mişcătoare, lăsînd 
ispita să mă fure, alungînd din cale tot ce ar 

putea să o împiedice, spre împlinire. Atracţia 
e ispita sau viclenia. Înainte i se spunea iluzie. 
E un fel de lege care nu te dezleagă de trecutul 
himeric/homeric, ci, odiseic, rătăceşti în căutare 
asiduă de ceva de care să-ţi agăţi privirea. 
Sufletul îşi găseşte reazim în el însuşi, cînd e 
deopotrivă cu mine, cu tine, şi cu cel dintre noi, 
neglijîndu-l amîndoi.

Fiind tu însuţi creaţie, poţi să o faci să vibreze, 
dîndu-i expresie, imaginîndu-ţi cu putere, 
calea liberă spre un destinatar, care aşteaptă, 
la celălalt capăt, de cealaltă parte a rîului, să te 
vadă înnotînd victorios, convingător, deasupra 
valurilor, precum el însuşi ar traversa, în sens 
invers, ca să te întîlnească mai devreme, cu o 
clipă, ca să te salveze de la înec, de la moartea 
anonimă.

Supremaţia e darul clipei, cît să-ţi aparţii ţie. 
Nu mai departe decît acum: cuvîntul  viu, încă, 
în sufletul tău. Seneca e mai actual decît timpul 
în care acum trăieşti. El e pe deasupra trecerii 
noastre, petrecîndu-şi cugetul prin văzduhul 
mirării de orice. Ne învaţă şi pe noi să avem 
ceea ce nu putem obţine. Puternic, zice el, e cel 
Bun, Cel mai Bun. Puternici putem fi prin ceea 
ce am dărui, fără a bănui, ca şi cum am muri.

Eroare de judecată. În toate cele de cuviinţă, 
faţă de cele de trebuinţă, presupun că am o 
conduită chibzuită, numai în cea a banilor, nu 
ştiu cum să-i folosesc, decît atunci cînd îmi lip-
sesc, făcîndu-mi planuri de-o zi, de-o clipă, cu 
nimic nepuitîndu-i înlocui. Nici cu economia, 
nici cu nemiluita aşteptare, de a-i primi şi de a-i 
cheltui, fără îndurare.

Pare a fi mai multă putere în afara mea, decît 
în mine însumi. Încerc să găsesc o cale de 
întîmpinare a puterii exterioare, în aşa fel pri-
mind-o, încît să nu mă strivească, să nu mă 
distrugă, decît, atunci, când, firav fiind, ea 
mă întăreşte, iar deschisă fiindu-mi mintea, să 
o lumineze din întunericul neştiinţei. Odată 
înzestrat cu muniţia puterii, de a mă cunoaşte 
pe mine, voi avea îngăduinţa şi putinţa de a 
dărui, neschimbată şi neirosită, puterea: Dacă 
există în om angoasă, este pentru că în faţa 
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plurivocităţii fiinţei simţim angoasa libertăţii 
noastre. (U.Eco)

Să mă gîndesc nu-i totuna cu starea fericită de 
a fi. Cel care mai mult gîndeşte, decît trăieşte, 
riscă să tînjească, ofilindu-se. A gîndi e la urmă, 
prin ce aduni din sărăcia cuvintelor, aşa cum 
a înfăptui înseamnă a da mînă liberă, a face 
cale liberă Verbului şi clipei, în prezent, ca 
prezenţă, cît vasul e plin şi fierbe mustul zăpezii 
imemoriale, la foc scăzut, iernatic, ca să nu se 
risipiească precum gîndurile, aburii, în aer, fără 
chip, în destrămare de sine.

Adevărul mă va elibera, dar liber nu va putea 
să mă facă. Liber nu e nimeni, pe pămînt, decît, 
pînă acum, marii Biruitori de sine: Iisus Hristos, 
Cervantes (Don Quijote) şi Robinson Crusoe 
(Swift). Am uitat de Ulise. Cei care s-au învins 
pe ei înşişi, biruindu-se. A lor este Biruinţa, 
întrucît şi-au învins neputinţa. În rest, căutări 
şi tatonări, jocuri de cuvinte, însăilări, proiecte, 
cum li se spune acum. Pînza închipuirii e lucrare 
neîntreruptă, pînă se înscrie vreo urmă, vreun 
chip, vreo închipuire. Mai trainică şi mai vie, 
eternă, cînd e întocmită şi pe faţă şi pe dos, în 
vreun fel meteoric, neaşteptat, uitînd de model, 
renăscînd din puterea proprie a neputinţei recu-
peratoare. Să crezi şi să creezi. Convingerile 
sunt mai mult forme aleatorii de a fugi de vreo 
implicare. Creator e doar Itinerantul, cel care se 
abate de la traseu, urmînd a treia cale. Cel care 
nu se abate de la traseu va rătăci bezmetic. Doar 
cel care rătăceşte, ştie că nu poate scăpa decât 
creînd şi crezînd: Limita se naşte tocmai dintr-o 
condiţie de absolută libertate, iar această limită 
sfîrşeşte prin a se impune pînă şi celei mai 
libere dintre fiinţe, anume Dumnezeu.(U.Eco)

Ce vei face pe mare, într-un naufragiu, cum 
te vei folosi de convingeri, la ce îţi vor fi de 
folos principiile ? Principiile şi convingerile 
sunt străine umanului, în toată splendoarea 
sa, pecetluindu-l. Ele mai mult ne împiedică. 
Conştiinţă! Da! Adică, suferinţă. Prefer aces-
teia, conştienţa, care e mai aproape de adevăr. 
Cum e lumina conştientă şi convingătoare, fără 
să aibă convingeri, ci doar interioritate, care le 

vede pe toate, depăşindu-le, surprinzîndu-ne! 
Ei, da! Nemuritoare e iubirea. E subatomică şi, 
trăită cu adevărat, se mîntuie prin moarte.

 Puterea de vindecare îşi are rădăcina în suflet, 
în partea nevăzută a fiinţei. Ascunse cu grijă, 
păstrate ca pentru înveşnicire, cîtimea, cuanta, 
bobul de muştar, oricît de mic, nu vor putea fi 
nici atinse, nici distruse de vreo putere străină. 
Orice ar atinge corpul nostru, el are o platoşă 
invizibilă, protectoare: iubirea!

Prezent. Mă gîndesc la îndemnul Părintelui 
Arsenie Papacioc: Să dăruim timpului timp. 
Precizînd că vremea pentru un pămîntean, care 
vrea să acceadă direct în veşnicie, uită de 
prezentul în care trăieşte, aruncînd prea aproape 
ancora sau prea departe de ţărm, uitînd de clipa 
prezentă, care adie. Şi numai aşa, percepînd-o, 
clipa devine veşnicie.

Confirmat, gîndul strecurat, printre rînduri, 
printre cuvinte aruncat, răzbate la suprafaţă, 
precum iarba, cuceritoare, respirînd, chiar pe 
timp de secetă, aerul pe care îl purifică, încîn-
tîndu-ne privirea. Iubirea e calea cea mai scurtă 
de a ajunge acasă. Acolo tu eşti iubire devenind 
una cu tine.

 Suficienţa ţine de satisfacţie. Ea ne ţine strînşi 
cu uşa, nici înăuntru, nici în afară. Destinaţia 
ne face liberi, eliberîndu-ne de prea multul 
aşteptării, la plecare. Pe măsură ce ne apropiem 
de moarte, nu timpul ne împovărează, cît sufle-
tul prea încărcat, tensionat, aproape de nesupor-
tat, cînd se apropie clipa întîlnirii cu sine.

Toate mesajele îmi vorbesc doar mie, fie prin 
auz, fie prin vedere. Le primesc vioi şi mă 
cutremur cum de mă cunoaşte cel pe care nu-l 
cunosc şi a cărui viaţă o ştiu pe de rost. Cum de 
ştiu a-l înţelege, cum ai culege un fruct dintr-o 
grădină, şi sufletul meu să se întrevadă parcă 
într-o altă ţară, într-o altă lume, cu mult mai 
rară, din care o rază va fi să ne culeagă.
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Florentin PALAGHIA

JURĂMÂNT
  
Cuvintele,
femei cu țâțe de brusture
din care sug strigoii în nopțile
cu lună plină.
 
Ciudată-i clipa
din care nu mi-amintesc 
decât duhovnicii din ceruri
coborâți pe pământ românesc.
 
Caut scăparea în cifra șapte
și în ultimul tău jurământ
transformat în cuvânt.
 
NEVEROSIMIL
 
Cerul Norii Lutul
Lumina și Sărutul
Zăpezile Sorocul
cum să dispară Totul 
Pereții Norii Iarba
cum să dispară Mama?
 
Hulubii și Tristețea
de-a pururi Tinerețea
Psalmii Pridvorul Cerul

Dorul de Lerui-Leru
Câmpiile Române
Ieri Azi și poate Mâine
cum să Dispară,
Unde?

SINGUR
        Se dedică fratelui meu, 
        poetul Daniel Corbu
 
Singur,
singur 
și mut,
deși mă rog
luminii,
mierosului 
cuvânt
depăn 
istorii triste 
ce nu pot să le uit.
Și sfinteDaniele
ceața îmi pare grea
cu ziduri de cenușă
m-acoperă o stea
pe care urc
cobor
ca să șterg 
de pe scuturi
libertăți ce mă dor.
   
ÎN PRAG DE CER
 
E iarnă, sună-n doagă vinul, și-n firidă
cerul luminii sfinte  cu gust de aguridă
amenință țesutul cu freamăt de  coridă.

Părtaș ochiul meu taie istoria în două
și mura gurii tale mă tăvălește-n rouă
când sfârcul tinereții îmbracă haină nouă.
 
Cu irizări de lună pe cerul de cerneală
guașă de lumină te strâng în brațe goală
dorindu-te iubito a nu știu câta oară!
 
GONIND CERBII PĂDURII

Cu boabe de lumină
din cer de chihlimbar
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credeam că ninge iar 
și zgribulit în tindă
pe cerul din oglindă
robit de amintiri
goneam cerbii pădurii
în noaptea învierii 
născută din psaltiri. 
 
MIRIAPOZI CU GHEARE BLÂNDE
  
O gheară străpunge epiderma lăptoasă.
Valul de sânge rostogolește
pe scări de marmură clișee din istorie.
Fără tine îngerii își pierd aripile.

Cerul vânăt sângerează păsări de pradă
și golul umple descărnată o iluzie,
umbra despărțirii ancorată de trecut
ne fărâmițează în gânduri.
 
Miriapozi cu gheare blânde
ne târâie în scânduri. 
 
AMĂGIRILOR PRADĂ
 
Golul câmpiei umple cu grâu
obloanele trase peste oase
acoperind cu cer siniliu
mânăstiri cuvioase.

Generații mai mari și mai mici
se pierd amăgirilor pradă,
timpul trecut în prezent
e gata să cadă.
 
Păsări negre zămislite din lut
ciugulesc nesfârșitul
unui alt început
prezicându-i sfârșitul.
 
PLOAIE MESCHINĂ

Noaptea iarba
cu mirosul ei de fiară
și norii hăituiți de vânt
și ploaia asta asurzitoare
curăță cerul de sub pământ.
Mă rog de frunze

să mă apere de picăturile grele
care îmi cad pe buze 
amețindu-mă cu absint.

În jurul meu
fiarele hăituite
respiră greu,
cerul virgin
acoperă cu ceară
trupul ateu.
 
ÎNTR-O ZI DE PRIMĂVARĂ...
 
Alerg de ici colo
după silueta din vid,
viața trece 
ca un spermatozoid.
 
Într-o dimineață
peronul s-a umplut 
cu reptile mărunte
acoperite de lut.
 
Mă întrebam,
cum de atâtea statui
mai sunt în viață?
 
M-am apropiat
să o văd despuiată
printre rânduri
și ea mi-a șoptit tandru,
 
viața băiete
e silueta pe care o pierzi
odată cu mama,
printre gânduri.
 
CREZ

Din cerul meu și mai departe
descopăr cum pământu-mparte
și viață veșnică și moarte.
 
Soldații țării se închină
zăpezilor căzute-n tihnă
și dorul prinde rădăcină.
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 ,,Prima impresie pe care o lasă lectura 
versurilor lui Florentin Palaghia e aceea a 
unui spirit adolescentin, nostalgic ca o toamnă 
bogată, străfulgerată de unda unei purităţi 
inefabile şi cordiale în acelaşi timp.
 Versul e păstos ca în Băncilă dar discret 
aidoma perioadei albe a lui Grigorescu.
 Sentimentul de oglindă curgătoare 
răsucită ca un fuior, de nară de cal azvârlindu-şi 
săgeţile de aburi în galopul unui ger fixează o 
clipă cursivă în opreliştea ei.
 Răzbate ceva de prospeţime care-şi 
caută drumul expresiei, acel 'li' cu care se 
începe fiecare drum de o mie de "li".
 Lapidaritatea şi aparența nonşalanței a 
imaginii destrămănd statutul unui haiku iniţial, 
de fapt emite o tendinţă spre regăsirea matricei 
pierdute printre arhietipuri de data aceasta 
străvăzute şi întrezărite prin ceaţa translucidă a 
unei ferestre închise. 
 Baletul este numai aparent iar graţia 
lui e de fapt un rictus al unei dureri ancestrale 
schimbate în doină.
 Florentin Palaghia, ca poet, se dizolvă 
în propriile sale metafore în irezistibila şi 

poezia
instinctiva regăsire a unei măşti pierdute cândva 
în copilărie şi poate cândva regăsită într-un 
viitor sugerat.
 Impresionismul poeziei sale şi spunem, 
în cazul lui Palaghia, poeziei că este poezie, căci 
aşa ni se vădeşte a fi fiind, ― impresionismul nu 
devine o dogmă estetică ci numai un instrument 
de  sculptură necesar acestui stadiu de evoluţie 
al poetului în şlefuirea de neşlefuitului verb.
 De aceea  ”Întoarcerea cailor” nu este o 
stampă ci o pânză fluturătoare de caravelă sau 
de vârf de lance.
 Etapă suitoare şi flagrantă totodată fată 
de volumul anterior ”Sintagme” şi acesta la 
rându-i anunţând un destin literar.
 Spre edificare, iubite cetitoriule, cum 
scriau înaintaşii noştrii cu acea limbă ca un 
fagure de miere, te invit să te dedulceşti de harul 
înfriguratului poet, trubadur cu cravată, ce ţine 
în loc de lăută o pană smulsă dintr-o lebădă 
pândindu-i cântecul.”
                                       Nichita STĂNESCU
 (Prefață la volumul ,,Întoarcerea cailor”,1994)
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poezia

Mărioara VIȘAN

Hieroglifa uitării de sine

În jocul lor cuvintele 
se leagă de orice 
un cuvânt de alt cuvânt ca şirul de 
mărgele, 
se inventează unele pe altele 
doar să devină  „vedete”. 

În jocul lor cuvintele, 
uneori devin necuvinte scrise sau 
rostite, 
doar să pară, originale, fără să aibă 
conţinut, 
atunci frazele transpun  goliciunea din 
suflete infatuate, 
nimicuri scrise amalgamat 
devin „capodopere” moderne, 
şi pe cine ar mai interesa  
„Sara pe deal” sau „Luceafarul”? 

În jocul lor…
oamenii uită să mulţumească 
cuvintelor, 
atunci ele

se transformă în mirabile necuvinte 
şi încep să alerge pe foaia albă 
într-o haotică goană 
după succesul exprimărilor incoerente 
dar oamenii aplaudă 
şi nu înţeleg că e totul doar o hieroglifă
 a uitării de sine. 

Străinele vitralii 

N-ajunge lumina din raiul strămoşesc 
căci locul e trist şi  întunecat 
li se pare doar că viaţa-i bucurie 
 fără să vadă o rază de soare 
 prin vitraliul locului ce-l părăsesc 
 totul e searbăd şi-n juru-i rămân 
doar aşchii de fior românesc 
 sărmane suflete cu vitralii sparte 
 împrăştiate prin lume rătăcesc 
 pe trista cale ce duce spre moarte.

Mireasa nimănui 

Din vânturi m-am născut o boare 
un suflu din  iubire, 
şi versul m-a purtat spre soare 
să-i fiu mireasă-n nemurire. 

De când mă ştiu alerg în vânt 
sub razele de soare. 
Şi chiar de azi sunt pe pământ 
doar steaua căzătoare 
a nopţii ce-n al vieţii  cânt
a  încercat să zboare, 
eu încă sper să reuşesc 
o rază de lumină să devin 
cu soarele să împletesc 
pe veci al meu destin. 

Sunt azi mireasa nimănui 
pe un pământ de dor, 
doar soarele-n lumina lui 
mă va primi când mor. 
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poezia
Pentru al vieţii totem

Vă întreb ce rost avem în lume
în amestecul de 
umbre fără formă şi culoare?
Mă regăsesc cuvânt dintr-o postumă 
pagină a unui tom de versuri sfinte fără 
nume, 
înţeleg atunci, doar vise-n care 
suflete se pierd fără urmă de urmă
făcând din umbrele ce suntem 
o rază de lumină şi culoare 
pentru al vieţii totem. 

Haina cuvântului 

Ce straniu gol în liniştea dintre imagini 
Ce stranie bucată de timp 
uitată-n valiză!
Care imagini? 
Deschide cartea vieţii 
şi priveşte foaia albă 
a timpului neînceput   
Spune-mi ce vezi? 
Trecut, prezent?  
Vei vedea doar viitorul 
ascuns în haina cuvintelor fantomă.
Destinul  îţi  pregăteşte mereu 
garderoba 
pentru suflet. 

Poemul nescris

L-am întâlnit, 
e adevărat 
că nu există decât în mintea 
şi sufletul meu, 
dar nu contează 
că nu-l pot  atinge, 
îl simt, 
îl trăiesc, 
îl veşnicesc în mine. 

Umbra lacrimii

Ce pot să cred despre voi
lacrimi de timp prelinse pe   
ochiul inundat de lumina    
din sufletul plin de tatuaje   
umbre  ale unui trecut aproape uitat   
doar răni ce încă sunt desenate   
pe o traiectorie precisă de ani   
aduc în prezent timpul pierdut.  

Hazardatul ca spectacol al umanităţii  
poate să-l joace doar
o umbră a unei lacrimi de timp  
uitată de un tatuaj pe suflet.   

Să veșnicim iubirea trecătoare 
                           lui Marco Lodi

Şi iar am zis  
în viaţa ce vine  
parfum de rose mă fac  
să parfumez cu mine  
fiecare secundă   
a fiecărui veac  
de iubire profundă 
trăită cu tine. 
Lumii viitoare   
mă dăruiesc  
parfum de floare
aşezată în fereastra dintre lumi  
astfel să veşnicim
iubirea trecătoare. 
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 În antiteză cu IOV al Vechiului 
Testament, atitudinea neutrală a IOV-ului 
cioranian («fără Dumnezeu și fără lepră»), 
are identică personajului biblic, numai 
«plângerea» dintâi, din capitolul 3:«După 
aceea, IOV a deschis gura sa și a blestemat 
ziua în care s-a născut. Și IOV a vorbit 
și a zis: «Piară ziua în care m-am născut 
și noaptea care a zis: un prunc de parte 
bărbătească s-a zămislit! Ziua aceea să se facă 
întuneric și Domnului din cer să nu-i pese 
de ea, și lumina să n-o mai lumineze. Bezna 
și umbra morții s-o cotropească, norii s-o 
învăluiască și toate negurile s-o înspăimânte! 
Pustie să rămână noaptea aceea, și nici o 
bucurie să nu pătrundă în ea! Blestemată să 
fie de către cei ce bleastămă zilele, de către 
cei ce știu să descânte Leviatanul (!!!). Să 
se întunece stelele revărsatului zorilor ei; să 
aștepte lumina și nimic să nu vină și să nu mai 
vadă genele aurorei (!!). Pentru că n-a închis 
pântecele care m-a zămislit și n-a ascuns 
durerea dinaintea ochilor mei! De ce n-am 
murit când eram în sânul mamei mele? Și nu 
mi-am dat duhul, ieșind din pântecele ei? De 
ce n-am primit cei doi genunchi, și de ce cei 
doi sâni mi-au dat să sug?» 
 Probabil că niciodată, și nicăieri, 
creația poetică n-a atins astfel de culmi ale 

EMIL CIORAN
FILOSOFIA 

DEZNĂDEJDII

 Tudor GHIDEANU
«plângerii», revendicând întemeierea logică a 
necesității ontologice a NAȘTERII.
 EMIL CIORAN își construiește, sub 
astfel de exigențe și imperative, opera DESPRE 
NEAJUNSUL DE A TE FI NĂSCUT (!!!).  
 De la începutul lucrării sale, filosoful 
nostru din exil afirmă că «punerea în cauză 
a nașterii ține de un tip special de veghe» 
. În manieră existențialistă analogă unor 
SARTRE sau CAMUS, CIORAN crede în 
existența ,,unei cunoașteri care anulează orice 
consistență și importanță a ceea ce facem: 
pentru ea, totul e lipsit de temei, în afară de 
ea însăși (!!!). Atât de pură, încât are oroare, 
până și de ideea de obiect, ea exprimă acea 
știință supremă potrivit căreia a săvârși sau 
a nu săvârși o faptă, este totuna, și care 
e însoțită, și ea, de o satisfacție ieșită din 
comun: cea de a putea repeta, cu fiecare 
ocazie, că nu merită să pui suflet în nici un 
gest pe care-l faci, că nimic material nu e de 
natură să înnobileze ceva, «că realitatea» ține 
de «absurd». Aparent, CIORAN suspendă 
cinic această atitudine filosofică, apreciind 
întemeiat că o astfel de cunoaștere ar trebui 
să fie numită «postumă», deoarece ea se 
petrece ,,ca și cum subiectul cunoscător ar fi, 
deopotrivă viu și neviu, ființă și amintire a 
ființei”.
 Acest als ob («ca și cum») ontologic, 
în convingerea gânditorului nostru, s-ar 
priva pentru totdeauna de timpul «prezent» 

eseu
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folosindu-se mereu de expresia «Ține deja 
de trecut» . «Nu alergăm spre moarte, ci 
fugim de catastrofa nașterii (?) zvărcolindu-
ne, supraviețuitori care încearcă s-o uite (!!!). 
Frica de moarte nu e decât proiecția în viitor 
a unei spaime, care-și are începutul în prima 
noastră clipă. Nu ne place, desigur, să socotim 
nașterea un rău: n-am fost oare învățați că ea 
e supremul bine, că răul se găsește la sfârșitul, 
și nu la începutul vieții noastre?» 
 Trebuie să apreciem, de la început, că 
EMIL CIORAN, tratează în manieră etică, 
morală, o chestiune principial ontologică. Cu 
alți termeni, el vorbește despre «rău», «bine», 
«inconvenient», acolo unde este vorba, în 
chip funciar, despre insuficiență a existenței, 
lipsă organică de ființă, neant (vid) existențial 
(!!!). În acest sens, filosofia lui CIORAN 
este o specie de buddhism radical deosebit 
de creștinism: ,,Răul, adevăratul rău e totuși, 
în urma, nu înaintea noastră (!!!). E ceea ce 
i-a scăpat lui Cristos, ce a înțeles BUDDHA 
«Dacă n-ar exista pe lume trei lucruri, o, 
ucenici, Desăvârșitul n-ar apărea pe lume...». 
,,Și înainte de bătrânețe și de moarte, el așază 
faptul nașterii, izvor al tuturor slăbiciunilor și 
al tuturor nenorocirilor” (?).
 Stilul aforistic al moralismului filosofiei 

lui CIORAN se încadrează în spațiul mai larg 
al unei axiologii cinice examinate critic, în 
anii 1944, de filosoful francez RAYMOND 
POLIN, în lucrarea fenomenologică LA 
CRÉATION DES VALEURS, apărută la 
P.U.F. din Paris.
 Ca fenomenolog, RAYMOND POLIN 
folosește, în aria valorilor (axiologicului) 
epochéa, adică suspendarea, numai că el o 
numește «neutralizare», «asceză» și «izolare». 
Conform acestei concepții, analogă concepției 
lui CIORAN, caracterizînd însăși această 
«izolare», afirmă: ,,Prin detașarea sa de toate 
valorile existente și de toate ierarhiile valorice, 
«izolatul» se plasează la sursa comună a 
tuturor valorilor, permițându-și posibilitatea 
de a alege între ele și de a lua o decizie 
legitimă. «El este omul cel mai bine pregătit 
să și-o asume.»”  
 Intenționând să depășească, deopotrivă, 
axiologia pur realistă, precum și pe cea pur 
relativistă, POLIN s-a arătat nemulțumit și 
de soluția fenomenologică husserliană, care 
a ridicat gândirea subiectivă la absolut, și a 
negat, prin aceasta, obiectul și posibilitățile 
sale transsubiective. POLIN considera că 
însăși noțiunea de obiectivitate are numai 
o semnificație teoretică, și nicidecum o 
semnificație axiologică (??) «deoarece 
valoarea nu este nici obiectivă, nici subiectivă 
(??). În vreme ce, axiologiile obiectiviste reduc 
valoarea la ființă, la obiect sau transcendență, 
axiologiile subiectiviste reduc valoarea la 
cunoaștere (??).
 Ca și RENÉ DESCARTES, POLIN 
utilizează, metodologic, îndoiala, dar, ca 
fenomenolog al valorilor, el numește meto-
da sa «declarație de izolare». Semnificația 
fenomenologică și funcția pentru gândire a 
valorilor, implică o punere necesară în raport 
cu persoana umană, cu acțiunea sa și cu ope-
rele sale, deoarece valorile pot fi întemeiate 
numai pe esența «omului care le gândește și 
care acționează» (!!).” 
 POLIN respinge, simultan, atât epis-
temologia genetică a lui JEAN PIAGET 
(care pune psihologia vârstelor în prelungi-
rea unor funcții biologice), cât și psihologia 
formei (gestaltismul) – care reduce «acțiunea 
umană», de asemenea, la o funcție biologică 
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(la «spațiul vital», cu argumentul că, din astfel 
de perspective, «este exclusă orice reflexie 
axiologică», «din care lipsește orice proces de 
invenție și de creație intuiționistă». Acestora, 
POLIN le substituie «axiologia acțiunii» fon-
dată pe «principiul teleologic», al finalității, 
prin care «transcendența» este înțeleasă ca un 
elan de creație, sau de depășire, ca activitate 
ascendentă de depășire, în care: transcenden-
tul, sau depășitul, creează însuși transcenden-
tul (valoarea).  
 În această concepție axiologică, «una 
ce este perfect nu este altceva decât o creatură 
posibilă a imperfectului».
 Analog stau lucrurile și cu finitul și 
infinitul (!!). Această putere nu creează realul 
– arată POLIN – ci este «conștiința creatoare 
de valori». «Orice transcendență este străină 
de orice metafizică, ea se manifestă în timp – 
este rațiunea de a fi a timpului real, precu, și 
a timpului gândit» (!!!). Singurul transcendent 
și nedeterminat în timp, este viitorul – sublinia 
POLIN, în consonanță cu HEIDEGGER și 
SARTRE.   
 În viziunea fenomenologului francez, 
conștiința individului este aceea care inven-
tează «schema temporală», pe două coor-
donate complementare: una contemplativă 
– imaginativă, aflată în raport cu Prezentul, 
și alta creatoare orientată către Viitor. Numai 
inventarea schemei temporale face posibilă, și 
de înțeles, creația umană, precum și evaluarea 
negatoare a oricărui dat. Valoarea, însă, nu 
este echivalentă cu non-datul deoarece vidul 
creat prin evaluarea negatoare solicită, cere, 
pretinde o creație pozitivă a conștiinței și o 
face posibilă. Imaginația deține aici, o funcție 
mediatoare, folosind, atât creației, cât și 
existenței imaginii-valoare . Totuși, valoarea 
nu se confundă cu imaginarul, nefiind simpla 
reprezentare subiectivă, ci este exigență de 
Altul (!!!). 
 În valoare elanul către transcendență 
se răsfrânge într-o exigență de ierarhie (!!!), și 
nu se epuizează decât prin acțiunea creatoare, 
în lumea reală a transcendenței ierarhice, care 
mai întâi a fost imaginată.
 În explicația dată de POLIN, dacă 
imaginea e depășită de valoare, conștiința 
imaginantă este depășită de conștiința axio-

logică, adică de funcția intențională, care are 
drept obiect, și corelat, valorile.  Conștiința 
axiologică – argumentează POLIN – este 
nu numai intenție și conștiință a valorilor, ci 
și conștiință a acestor intenții și a sensului 
acestor creații (!!!). Ea este deci și reflexie 
axiologică, prin care atribuie o semnificație 
ierarhică valorilor, în chiar timpul în care 
conțtiința le creează pe acestea. Orice gândire 
axiologică este, prin esență, intenție de ierar-
hie (!!!), efectuându-se într-o ierarhie de acte. 
Așadar, în sistemul axiologic al lui POLIN, 
valoarea devine o creație continuă, o invenție, 
o transcendență. Valoarea nu are sens, și nici 
chiar existență, decât prin invenția conștiinței, 
care, transcendând valorile primite, stabilește 
o nouă ierarhie axiologică.
 La acest gânditor axiolog, între 
evaluare și cunoaștere există o ireductibilitate 
de principiu. A cunoaște și a judeca valorile, 
este o contradicție (!!!)  . ,,Valorile nu sunt 
susceptibile de nici o imanență și nici nu sunt 
de cunoscut.   Domeniul valorilor se confundă 
cu domeniul creației libere, în care scopurile 
sunt date de om pentru acțiunea sa proprie. 
Universul acțiunii nu este universul științei 
(!!!).  
 Axiologia lui POLIN concretizează, 
deopotrivă, un indeterminism, un pluralism și 
un irealism al valorilor, în care funcționează 
relativitatea principiilor: ierarhiei, finalității, 
identității, analogiei și ierarhiei. Ontologia 
axiologică a filosofului francez, adept 
al cugetării lui JEAN-PAUL SARTRE  , 
introduce în analiză, Neantul și Posibilul ca 
temei al înțelegerii valorilor. Locul primar, 
începând cu care se constituie toate operele 
umane este, totodată, absență a oricărei opere, 
neant al creației și putere de a transcende, și 
de a se transcende. Prin toate acestea,  ,,omul 
este acela care, prin puterea de a transcende și 
de a se transcende, se opune și se eliberează 
de acest neant (!!!)”  . Evaluarea, înțeleasă ca 
valoare, nu este nimic, ea creează. Valoarea 
este un non-real. ,,Irealul axiologic este 
principiu al transformării și al creării realului, 
căci numai evaluarea este sursa axiologică 
fenomenologică a realității operelor umane. 
Ea singură dă un sens și permite înțelegerea 
acestor opere. Ca putere transcendentă și 
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mediatoare, evaluarea se situează între «ființa 
primară» și «ființa istorică».
 Expresie a uneia cât și a celeilalte,  
,,evaluarea le unește, fără să le aparțină în 
forma sa esențială, nici uneia, nici alteia.”  
 În viziunea filosofică a lui POLIN, 
esența omului este principiul neutru prin care 
sunt prețuite toate valorile. Omul se află într-o 
incertitudine esențială: între prețuirea de sine 
și grija de sine.
 Irealismul axiologic al lui POLIN 
pretinde, cere să fundeze crearea naturii, după 
om, și nicidecum a omului după natură (??!). 
Omul este principiul creației și al distribuției 
tuturor valorilor, dar el însuși scapă oricărei 
evaluări ,,sau mai degrabă, toate evaluările 
care îl privesc, sunt în mod egal posibileși 
perfect echivalente.”  
 Incertitudinea apare, astfel, într-o 
poziție demiurgică, deținând virtuți de 
îmbărbătare și calități colectiviste, ce ar avea 
capacitatea să suprime orice izolare.
 Din perspectiva indeterminismului ire-
alist al valorilor, POLIN decide caracterul 
neutru al operelor, odată cu închegarea lor 
reală, astfel încât permanenta acțiune este, în 
plan social, «transcendența mijlocitoare», de 
la o conștiință axiologică, la altă conștiință 
axiologică.
 Acțiunea se manifestă în două tipuri 
ideale : munca și acțiunea forței. Analiza 
completă a acestora este încheiată cu o morală 
socială a supunerii, a cărei particularitate 
rezidă în adevărul că ,,nici o violență nu 
poate știrbi libertatea celui care acceptă să 
riște suferința sau moartea. Decizia pe care 
o ia individul este una de ascultare, deoarece 
«omul este nesigur și insatisfăcut. Această 
decizie apare drept ultima evaluare și ultima 
acțiune.»  
 POLIN acordă șanse teoretice unui 
irealism al valorilor, și chiar unei «soluții 
nihiliste» și unui minimum axiologic, 
opus deopotrivă, filosofiilor datului, cât și 
filosofiilor creației. Rămâne, oare, vreo ieșire 
din acest hățiș? întreabă filosoful axiolog. 
Ce atitudine mai rămâne posibilă, pentru 
«creatorul izolat», refugiat într-o certitudine 
axiologică, dacă el își face datoria, cu o decizie 
conștientă, luată în arbitrariu și incertitudine, 

când pentru a exista, individul creator a ales 
să evalueze și să acționeze? 
 Răspunsul ferm al lui POLIN: aceasta 
este atitudinea cinică. Ea nu înseamnă 
insolență, hedonism, egoit, pasivitate sceptică, 
cruzime și imoralism, ci «noul cinism» – 
susține POLIN – ar consta în următoarea 
ipostază: ,,Cinicul nu va fi, în ochii noștri, 
acela care caută în formă sistematică, un rău, 
care tinde, cu certitudine, la un rău, spre a-l 
face, ci acela care, dincolo de orice grijă etică, 
față de coerența cu binele și răul (n.n.T.G.), 
pune totul în operă, spre a îndeplini scopul 
pe care l-a ales. Cinicul stabilește valorile, cu 
conștiința că certitudinea lor nu are sens, decât 
prin el, și relativ la el. El știe că trebuie să fii 
numai cinic, spre a efectua actul permanentei 
depășiri (!!!).” 
 Atitudinea cinică presupune implicit 
două postulate: prețuirea de sine și libertatea. 
Astfel, libertatea creatorului, simultan 
responsabil și garant, nu poate servi de 
fundament al valorii, decât dacă ea este 
conștientă și dacă face loc unei legitime 
prețuiri de sine.
 POLIN conchide că ,,cinismul este 
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conform cu existența omului, pentru că în 
exercițiul transcendenței, implică depășirea 
permanentă a valorilor și a operei sale. 
Omul este cinic, pentru că el nu există și 
nu se conservă decât devenind Altul. Spre 
deosebire de sceptic, care pretinde să deducă 
din zădărnicia lucrurilor, renunțarea la orice 
acțiune, cinicul nu renunță (!!!). El a decis să 
creeze și se străduiește să fie stăpânul creației 
sale.” 
 Singura morală conformă activității 
creatoare a individului este morala 
responsabilității.
 CINISMUL AXIOLOGIC al lui EMIL 
CIORAN se integrează, și chiar fundează 
– independent de JEAN-FRANÇOIS 
LYOTARD, JÜRGEN HABERMAS, 
MICHEL FOUCAULT n.a. – filosofia 
postmodernă, drept moment de culme al 
modernității (!!!).
 Filosoful român își justifică opțiunea, 
pe însăși spiritualitatea geto-dacă, față de care 
lumea actuală s-ar afla la antipodul conduitei: 
,,Nimic nu dovedește mai bine cât de mult a 
decăzut omenirea (??), ca imposibilitatea de 
a găsi, fie și un sinfur popor, un singur trib la 
care nașterea să mai provoace doliu și bocet 
(!!!).” 
 CIORAN își definește propria situație 
de refuz al trecutului: ,,Să te răzvrătești 
împotriva eredității înseamnă să te răzvrătești 
împotriva a miliarde de ani, împotriva primei 
celule” .
 Cu cinism asumat față de valorile 
tradiționale (creștine, în primul rînd), moralistul 
cedează locul ontologului, în aforismul: 
,,Niciodată în largul meu, în imediat, nu mă 
seduce decât ceea ce mă preocupă, ceea ce mă 
îndepărtează de Prezent, clipele fără număr în 
care n-am existat: nenăscutul (!!!).” 
 Adept al ideii de contingență, refuzând 
exigența ontică a necesității (fatalității, 
destinului), declară cinic truismul: ,,Știu că 
nașterea mea e o întâmplare (!!!), un accident 
ridicol (??), și totuși, de cum uit de mine, mă 
port ca și cum ea ar fi un eveniment capital, 
indispensabil mersului și echilibrului lumii 
(!!!).” 
 Cel care a trecut, ca puțini alții, de 
«culmile disperării», după ravagii și tihne rare, 

ale Istoriei noastre și ale «viclenei Rațiuni a 
Istoriei», CIORAN preferă singurătatea cu 
propria creație și propria operă. ,,Cu ce drept 
vă apucați să vă rugați pentru mine? N-am 
nevoie de mijlocitor, am să mă descurc singur. 
Din partea unui necunoscut, fie el și sfânt 
(!!!). Nu pot tolera, ca alții să se preocupe 
de propria-mi mântuire... Dacă mă tem de 
ea și-ncerc să-i scap, nimic mai supărător ca 
rugăciunile voastre! Duceți-vă cu ele de aici; 
oricum, nu suntem în slujba acelorași zei. 
Dacă ai mei sunt nevolnici, am toate motivele 
să cred că nici ai voștri nu sunt mai grozavi. 
Presupunând, totuși, că ei sunt așa cum vi-i 
imaginați, tot le-ar lipsi puterea să mă vindece 
de o spaimă mai veche decât propria-mi 
memorie (!!!).” 
 Găsindu-se pe sine, în interstițiul 
existențial dintre aparențe și «ceea ce le neagă», 
«ceea ce n-are nici nume, nici conținut, ceea 
ce nu e nimic și este totul», filosoful eseist 
se autodefinește: ,,Pasul decisiv dincolo de 
ele, n-am să-l fac niciodată. Firea mă obligă 
să plutesc, să mă eternizez în echivoc (!!!), 
și, dacă mi-aș propune să mă hotărăsc într-un 
sens, sau în celălalt, aș peri prin propria-mi 
salvare” .
 Dezamăgirea este «regula generală» 
pe care o așteptăm, fiecare dintre noi toți. Din 
această toropeală generală, CIORAN se crede 
a fi, printre alți câțiva, DEZMETICITUL: ,,Cu 
dezmeticitul, e altfel: pentru el, dezamăgirea 
survine în același timp cu actul; n-are nevoie 
s-o pândească, e acolo (!!!). Eliberându-se de 
necesitatea lucrurilor, el a devenit posibilul și 
a făcut inutil viitorul” .
 Cel care se autodefinise drept NEIZ-
BĂVITUL, CIORAN dezmeticitul valori-
zează viitorul încă din timpul prezent: ,,Când 
simțim sfârșitul în punctul de pornire, mer-
gem mai repede ca timpul. Iluminarea, deza-
măgirea fulgerătoare, răspândește o siguranță 
care-l transformă pe dezmeticit în mântuit.” 
 Cinismul său axiologic rezidă într-o 
particulară «opțiune pentru inopțiune»: 
,,Capacitatea mea de a fi dezamăgit depășește 
înțelegerea. Ea e cea care mă face să-l înțeleg 
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pe BUDDHA, dar tot ce mă împiedică să-l 
urmez (!!!). 
El își analoghează o astfel de «sărăcie» precum 
și a fi ,,vrednic de milă ca Dumnezeu.”  
În intermediaritatea sa axiologică, CIORAN 
nu ezită să adopte poziția filosofiei absurdului, 
proprie mai ales secolului XX: ,,Că totul e 
lipsit de consistență, de temă, de justificare 
sunt de obicei atât de sigur, încât cel care ar 
îndrăzni să mă contrazică, chiar dacă e omul 
pe  care-l stimez cel mai mult, mi-ar apărea ca 
un șarlatan sau un idiot.” 
Aflat în contradicție flagrantă cu declarațiile 
anterioare, CIORAN – va susține nonșalant 
că ,, Spre deosebire de IOV eu nu mi-am 
blestemat ziua în care m-am născut (???) pe 
celelalte, în schimb, le-am afurisit pe toate...” 
În ONTOLOGIA de factură eleată (XENOFAN 
– PARMENIDE – ZENON) teoria ființei, 
teorie implicită în axiologia și etica sa civică, 
se prezintă și ca o echivalentă meontologie 
(teorie a neființei, neantului, nimicului etc): 
,,Totul este / Nimic nu este (!!!). Și o formulă, 
și cealaltă sunt purtătoarele unei legale 
împăcări; Anxiosul, spre nenorocirea sa, 
rămâne între ele două, înfricoșat și perplex, 
mereu la discreția unei nuanțe, incapabil să se 
fixeze în siguranța ființei (ONTOS, n.n. T.G. 
sau a absenței faptului de a fi (MEON, n.n.).” 
 ETICA NINISTĂ și AXIOLOGIA 

CINICĂ se potrivesc mai coerent existenței 
individuale, a INSULUI care nu simte 
«nevoia de nimeni», pe care îl deranjează 
până și prezența pescărușilor, pe acea coastă a 
NORMANDIEI, când a înțeles că țipetele lor, 
de o stridență supranaturală, erau exact ceea 
ce-mi trebuia, că numai înspământatul putea 
să mă liniștească și că doar pentru a-l întâlni, 
mă trezisem înaintea răsăritului.”  
Desigur putem concede unei astfel de «morale 
a ambiguității», cum îi va spune contemporana 
sa SIMONE DE BEAUVOIR , în condițiile 
exilatului EMIL CIORAN într-o FRANȚĂ, 
abia ieșită din cea mai gravă conflagrație – 
Cel de al Doilea război mondial, cînd patria lui 
ROMÂNIA va trece, inevitabil, prin cea mai 
absurdă «SCHIMBARE LA FAȚĂ», ce va 
dura, în chip fatal, mai mult de o jumătate de 
secol. Revolta singuratecă – dar nu singulară 
– se va întrupa într-o concepție cinică despre 
libertatea insului CIORAN EMIL: ,,Mi-ar 
plăcea să fiu liber, total liber. Liber ca un mort 
din fașă.” 
În opoziția ontologică dintre FIINȚĂ și TIMP, 
ca și filosofii occidentali HEIDEGGER și 
SARTRE – contemporanii cei mai interesanți 
-, CIORAN optează pentru temporalitatea 
istorică a individului unic (deci nu a individului 
ca o generalitate). Tot ceea ce scrie filosoful 
român, în acel moment istoric, se situează în 
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triada trăită în Timpul concret al persoanei, 
pentru care: ,,Obsesia nașterii, transpunându-
ne înaintea propriului trecut, ne face să 
pierdem gustul viitorului, al prezentului și 
chiar al trecutului”, ,,O idee, o ființă, orice 
lucru care se întrupează își pierde înfățișarea, 
devine grotesc (!!!). 
Frustare a rezultatului (!!!). 
 Să nu evadezi niciodată din posibil, 
să te complaci în  postura de etern veleitar, 
să nu uiți să te naști (!!!).” Într-o astfel 
de viziune filosofică, aflăm că: ,,Adevărata, 
unica neșansă: aceea de a vedea lumina zilei. 
Ea își are obârșia în agresivitatea, în principiul 
de expansiune și de furie, localizat în origini, 
în elanul spre rău care le-a agitat.” 
§ 3. «NEAJUNSUL DE A TE FI NĂSCUT» 
se iscă și se trezește în insul-persoană, atunci 
cînd: ,,Când revezi pe cineva, după mulți ani, 
ar trebui să te așezi unul în fața celuilalt și să 
nu spui nimic, ore în șir, pentru ca, profitând 
de tăcere, consternarea să se poată autosavura 
(!!!).”  
 Autorul acestui gen autosuspendare 
cinică simte «sterilitatea» pornirii inverse, 
pidosnice, a insului parșiv – care suntem, 
fiecare dintre noi: ,,În loc să mă bucur, să 
mă felicit, să convertesc această ariditate, 
în sărbătoare  (!!!), să văd, în ea, o ilustrare 
a desăvârșirii și maturității, ca și a detașării 
mele, mă las cotropit de ciudă (?!!), și de 
proastă dispoziție (!!!) atât de tenace în 
noi – omul pe care-l știm, secătură agitată, 
incapabilă să se așeze la umbră (!!!)”.
 Preferând această conduită de 
«secătură agitată», CIORAN se simte atras de 
«filosofia hindusă» (!!!) accea de a-și învinge 
propriul ego și «suferința cumplită a eului» . 
Concret, el se considera părtașul permanent, 
în orice acțiune, al unui joc, dimensiunea 
ludică «subminând gravitatea, prin însuși 
faptul existenței individuale».
 Valorizând universul aparenței (virtua-
lității, MAYA), filosoful nostru apreciază, coe-
rent cu tot ce a spus ,,Viziunea nonrealității, a 
carenței universale (???) este rezultatul com-
binat al unei senzații cotidiene și al unui fior 
neașteptat. Totul e joc – fără această revelație, 
senzația pe care o purtăm cu noi, pe firul zile-
lor, n-ar mai avea acea amprentă de evidență, 

de care au nevoie experiențele metafizice, 
pentru a se deosebi de contrafacerile lor, 
indispozițiile. Pentru că orice indispoziție nu 
e decât o experiență metafizică avortată (??!). 
” 
 Conduita antiphysis a lui CIORAN, 
față de unicitatea nașterii, atitudine cinică 
expresă, este mărturisită în felul acesta: 
,,Când curiozitatea pe care o încercăm în 
fața morții, ni se epuizează, închipuindu-ne 
că nu mai avem nimic altceva de vămuit 
din asta, ne îndreptăm atenția spre naștere 
(???), ne pornim să înfruntăm un abis la fel 
de fără sfârșit...(?!?).” În aceeași descripție 
voit sarcastică, CIORAN susține și falsurile, 
de felul: evenimentul psiho-fiziologic «MI-E 
RĂU», ,,crucial pentru mine, este inexistent, 
de neconceput, pentru restul ființelor (???)” 
sau  clamarea cvasigenerală că «din moment 
ce totul e inutil (???), să faci bine (!!!), ceea ce 
faci» nu reprezintă un bine, totuși, tocmai asta 
e bine (???). Ca să ajungi la această concluzie 
– arată CIORAN, aparent aflat  pe poziția 
radical opusă (!)- și ca s-o înduri, nu trebuie 
să exerciți nici o profesie; cel mult pe aceea 
de rege, ca SOLOMON (!!!).” 
 Recunoscând labilitatea poziției pe 
care o reprezintă, dar că «repară greșeala, 
deplângând orice faptă pe care o comit, bună 
sau rea»  CIORAN își recunoaște, totodată, 
implicit, adeziunea la «opțiunea pentru 
inopțiune» structurată pe logica functorului 
sau operatorului «nici – nici» (la hinduși 
«neti-neti», ceea ce se traduce prin aplicarea 
echivalenței – chiar identității celor două 
adjective: «extraordinar» și «nul». În interiorul 
unei astfel de concepții axiologice, filosoful 
nostru acceptă  Truismul: ,,Clarviziunea e 
singurul viciu care te face liber – liber într-un 
pustiu.” 
 Dominanta conduitei filosofice ciora-
niene este REJECȚIA «NICI» – functorul 
sau operatorul «incompatibilității» godeliene 
(KURT GÖDEL – matematicianul logician), 
cu înțelesul dat pe urmele scepticilor greci, 
de părintele fenomenologiei EDMUND 
HUSSERL: suspendarea, «punerea între 
paranteze», refuzul însuși propriei filosofii, al 
cărui unic adevăr, se exprimă prin non-sensul 
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și zădărnicia unui «la ce bun să scrii?».
 Ca și scriitorul francez ALBERT 
CAMUS autorul butadei «totul este absurd», 
postulând echivalența sau chiar identitatea 
sensului cu non-sensul, EMIL CIORAN 
își construiește rostul unei «confesiuni fără 
confesor» , precum aceea a oricui «se crede 
un IOV necunoscut» (!!?). Desigur, este vorba 
despre un «IOV fără lepră, și fără Dumnezeu», 
pentru care; «PARADISUL nu era suportabil» 
(?!), altfel primul om s-ar fi obișnuit cu el; 
nici această lume nu este, de vreme ce se 
regretă PARADISUL, sau se speră un altul 
(!!?). Ce-i de făcut? Unde să mergem? Foarte 
simplu: să nu facem nimic și să nu ne ducem 
nicăieri (!!!).” 
 Cinismul axiologic al lui CIORAN, 
are complement ontologic care nu lasă nimic 
deoparte: ființa și neființa, viața și moartea, 
sănătatea și boala etc. În ochii lui, formula 
budistă «totul e durere», trebuie să fie înlocuită 
de formula modernizată «totul e coșmar» (!).
În același fel, NIRVĀNA, solicitată să pună 
capăt unei suferințe și mai răspândite, ar 
înceta să fie un mijloc rezervat numai unora, 
,,ca să devină universală, asemeni coșmarului 
însuși”  .
După ce, în mod constant, filosoful se cufundă 
în «beția irevocabilului, ca și cum nu mai 
existau întrebări, ci numai răspunsuri», fiind 
«amețit de mii de certitudini neașteptate cu 

care nu știam ce să fac... Puțin a lipsit să 
intru în contact cu divinul»  , un fel de nausée 
sartreiană îl toropește definitiv, CIORAN 
declară semnificativ: ,,Nu-mi iert faptul că 
m-am născut. E ca și cum, srecurându-mă în 
această lume, aș fi profanat o taină, aș fi călcat 
cine știe ce legământ important, aș fi comis un 
păcat de o gravitate fără seamăn (!!!). Totuși, 
nu i se întâmplă să fie mai puțin tranșant: 
nașterea îmi pare atunci o calamitate, pe care 
aș fi nemângâiat să n-o fi cunoscut (!!!).” 
Ca un autentic vinovat fără vină al filosofiei, 
gânditorul cinic își apără meterezele proprii: 
,,Gândirea nu e niciodată nevinovată. Ne 
ajută să ne rupem lanțurile, tocmai pentru că 
e nemiloasă, pentru că înseamnă agresiune. 
(??!). Eliminând ce are ea mai rău și chiar 
demonic (!!!), ar trebui să renunțăm la însăși 
ideea mântuirii (??!).” 
CIORAN își divulgă în același timp, metoda 
metafizică prin dezvăluirea: ,,Calea cea mai 
sigură, ca să nu greșești, e să subminezi o 
certitudine după alta (!!!). Faptul că tot ceea 
ce contează a fost făcut în afara îndoielii, 
rămâne însă la fel de evident. (!!!).”  
Dezvăluirea de mai sus face cât o mărturisire 
a Credoului propriu: ,,De multă vreme, 
dintotdeauna, simt că lumea aceasta nu e 
ce-mi trebuie, și că n-aș putea să mă desprind 
de ea; numai și numai așa, am dobândit 
o fărâmă de orgoliu spiritual, propria-mi 
existență, apărându-mi ca mutilare și secătuire 
a unui Psalm (!!!).” 
Negativul particular, specific, al rejecției, 
îl face pe filosoful român să considere 
drept echivalente EXISTENȚA și NON-
EXISTENȚA (?!). Ceea ce le diferențiază 
ar fi – după CIORAN – «egala intensitate» a 
temerii, a fricii față de ele (!!!). Întrucât panica 
noastră se îndreaptă mai mult spre viitor, 
gândurile noastre își pierd forța, atunci când 
se îndreaptă spre naștere. ,,Așa înțelegem de 
ce, parcurgând un drum contrar, le lipsește 
elanul și nu atât de obosite, atunci când, în 
sfârșit, se lovesc de limita lor originară, încât 
nu mai au puterea să privească dincolo de ele, 
spre niciodată – născut.”  
 Problema «începutului», și nu înce-
putul propriu (apariția sa prin naștere (!!), îl 
interesează prioritar pe CIORAN, și nicidecum 
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aversiunea pe care o resimte față de sine (!!!). 
,,Nu propriile-mi începuturi, ci începutul mă 
interesează. Dacă mă izbesc de propria-mi 
naștere, de o obsesie minoră, e din cauză că nu 
pot să mă lupt cu primul moment al timpului 
(!!!). Orice suferință individuală se reduce în 
ultimă instanță, la o seferință cosmogonică 
(???), fiecare din senzațiile noastre ispășind 
acea nelegiuire (???) a senzației primordiale, 
prin care eul s-a strecurat în afara a nu știm 
ce...” 
 Deși pare adversarul oricărei îngustări 
a problematicii la senzațiile și sentimentele 
insului, ale eului, totuși el generalizează ura 
și adversiunea (??) față de propria naștere, 
sentiment căruia îi scapă doar înțeleptul !! . 
Pe calea găsirii unui răspuns la întreaga 
problematică legată de nașterea individuală, 
filosoful furnizează (pentru a câta oară?!) 
negativul: ,,Noncunoașterea e temelia tuturor 
lucrurilor (??), ea creează Totul, printr-
un act pe care-l repetă în fiecare clipă, ea 
produce această lume și oricare alta, fiindcă 
nu încetează să ia drept real, ceea ce nu este 
(!!!). Non-cunoașterea e gigantica eroare (??) 

eseu
care servește drept suport tutror adevărurilor 
noastre, non-cunoașterea e mai veche și mai 
puternică decât toți zeii la un loc.”  
 Și pentru că nașterea aduce în discuție 
și temporalitatea concretă, individuală, 
CIORAN speculează asupra existenței 
timpului: ,,A fost o vreme în care timpul 
încă nu exista... Refuzul nașterii nu e altceva 
decât nostalgia acelui timp de dinainte de 
timp”. Cu cinismul cunoscut, filosoful se 
gîndește ,,la atâția prieteni care nu mai sunt, 
și-i compătimesc (!!). Cu toate acestea, ei 
nu sunt chiar de plâns, căci au rezolvat toate 
problemele, începând cu aceea a morții (!!!).”  
CIORAN pune în balanță necesitatea de a 
exista în timp, cu non-necesitatea (contingența) 
acestuia. El scrie: ,,Există în faptul de a te 
naște o asemenea lipsă de necesitate încât, 
dacă te gândești, la el, ceva mai mult ca de 
obicei, neștiind cum să reacționezi, ajungând 
să surâzi uitat.”  
 Pentru a explica în detaliu «inconvieni-
entul» în cauză, filosoful introduce distincția 
importantă dintre «spiritele diurne» și «spi-
ritele nocturne», exemplaritate a inopțiunii 
«nici-nici»: ,,Două feluri de spirite: diurne și 
nocturne. Nu posedă nici aceeași metodă, nici 
aceeași etică (!!!). În plină lumină, te suprave-
ghezi; în obscuritate, spui tot (!!!). Pentru cel 
care-și pune întrebări, la orele la care ceilalți 
sunt pradă somnului, urmările salutare sau 
supărătoare, a ceea ce gândește, contează prea 
puțin. Iată de ce meditează el la ghinionul de a 
se fi născut (!!!)  fără să-i pese de răul pe care-
l poate face altcuiva, sau sieși. După miezul 
nopții, începe beția adevărurilor vătămătoare 
(??).” 
Numind, mai nou, ghinion, faptul contingent al 
nașterii proprii, CIORAN are asupra viitorului, 
ca ekstasis al temporalității individuale, o 
imagine pe măsură a neputinței umane:
1)Pe măsură ce se adună anii, îți faci despre 
viitor o imagine din ce în ce mai întunecată 
(!!!). Să fie asta doar ca să te consolezi, 
pentru că ești exclus din el? În aparență, da, 
în realitate nu, căci viitorul a fost întotdeauna 
atroce (!!!), omul neputând să lupte împotriva 
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nenorocirilor decât agravându-le, astfel 
încât, în fiecare epocă, existența e cu mult 
mai tolerabilă, înainte să fie găsită soluția 
dificultăților momentului.” 
 La o privire superficială, prin această 
judecare a viitorului, o astfel de filosofie ar 
fi expresia vie a deznădejdii și desperării 
(când «în fața unui mort, mă întrebam: «La 
ce i-a servit oare, să se nască?», acum îmi 
pun aceeași întrebare în fața unui om viu” . 
În fond, această concepție pune chestiunea 
ORIGINII, ca fiind mai importantă decât 
aceea a nașterii, care personalizează eul, adică 
unicitatea existenței: ,,În loc să mă mărginesc 
la faptul NAȘTERII, așa cum îmi poruncește 
bunul-simț, mă aventurez, mă târâsc în urmă, 
dau din ce în ce mai înapoi către nu știu ce 
început, trec din origine în origine (!!!). Poate 
că într-o zi, o să reușesc să ating originea 
însăși, ca să mă odihnesc sau să mă prăbușesc 
acolo.” 
 CIORAN consideră NAȘTEREA, 
drept cel mai grav și mai intolerabil scandal 
«scandalul nașterii», adevărata cauză a 
atașamentului (rău) ,,căci să te naști înseamnă 

eseu
să te atașezi. Pentru a face să dispară urmele 
acestui scandal, cel mai grav și mai puțin 
tolerabil dintre toate, ar trebui, deci, folosită 
detașarea (!!!)” .
 Ca formă disimulată a suspendării 
epoché (nici), «detașarea» față de naștere 
s-ar deosebi atât de spiritualitatea geto-dacă 
(deplângerea nașterii copilului (!!!), cât și 
de dualismul bogomilitar (care îl făceau 
pe SATANA răspunzător pentru «infamia 
creației» : ,,Obsesia nașterii ține de exacerbarea 
memoriei, de omniprezența trecutului, ca și de 
aviditatea pentru impas (!!!), pentru primul 
impas (???). – Nici o deschidere, nici chiar 
care să-și aibă obârșia în bucurie care să 
provină din revolut, ci doar din prezent, ca și 
dintr-un viitor, emancipat de timp (!!!).” 
 Disprețul față de moarte, sau chiar 
sfidarea morții îi apar filosofului neizbăvit, 
drept mai întemeiate decât interesul eului 
propriu pentru naștere !!!
 CIORAN acceptă, concede ,,că gândul 
morții ajută la tot, doar să mori, nu!”. Iată un 
pericol de care nu se teme cel care va fi trăit 
cu gustul insatisfacției, în orgia remușcării și 
dezgustului.” 
 EMIL CIORAN și-a construit senin 
filosofia absurdă, analogă poziției lui ALBERT 
CAMUS, din scrierea L'ETRANGER sau din 
MITUL LUI SISIF, cu o invidie declarată 
pentru FRIEDRICH NIETZCHE: ,,Marele 
noroc al lui NIETZCHE e că a sfârșit cum a 
sfârșit: În euforie!” 
 În esență, această atitudine metafizică, 
se rezumă la: ,,Să te tot duci cu gândul la o 
lume, în care încă nimic nu s-a înjosit să se 
ivească, în care presimți conștiința, fără să 
aspiri la ea, în care, tolănit în virtual, te bucuri 
de plenitudinea vidă a unui eu anterior eului...
 Să nu te fi născut, numai să te gândești 
la asta, ce fericire, ce libertate, ce spațiu !!!” 
 Cinic, filosoful își autojudecă sfințenia, 
canonizarea, pentru o astfel de mărturisire. 

 (Din Cartea Emil Cioran - eseu triadic, în 
curs de apariție la Ed. Princeps Multimedia)
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Nicolae TZONE

OMUL ROȘU ZIDEȘTE 
ÎN URMA LUI UȘA...
omul roşu zideşte în urma lui uşa 
omul roşu sparge geamul 
şi bea toate cioburile 
omul roşu ceartă seara 
cu degete pline de sânge

nu mi-e frică de el 
şi am curajul să-i spun 
că nu mi-e frică de el

poate-ar fi fost mai înţelept 
să-mi ţin gura închisă 
sau poate că nu

oricum 
răzbunarea lui este  
dinainte gândită 
în cel mai mic  
amănunt

omul roşu îmi înfige în ochi 
sârmă neagră şi groasă 
de fier 
o trage pe cealaltă parte a capului 
o ridică apoi peste părul meu 
şi o înnoadă la capete

sângele îmi curge pe obraz 

se prelinge în valuri  
pe piept 
bănuiesc că este aşa 
nu văd  
cu irişii străpunşi 
cu globul ocular 
făcut zob

firesc ar fi fost 
deja să cad  
pe podea

cu ochii scoşi 
şi cu creierul 
mort

firesc ar fi fost 
deja să nu mai aud 
dar aud totul 
respiraţia ghiftuită  
a monstrului

fălcile lui clefăind 
cu poftă 
dinţii scrâşnindu-i 
sub limba mulţumită  
de sine

de ce omule roşu 
de ce îmi treci 
prin orbite 
cu sârmă groasă 
de fier 
de ce o înnozi atât de strâns 
deasupra părului  
meu

nu era de ajuns 
să-mi înfigi în inimă  
un cuţit lung

să-i turteşti pe urmă 
vârful 
pe partea cealaltă  
a trupului 
sub omoplaţi 
cu o îndemânare 
de zile mari

sau poate mai bine 
ar fi fost  
cu un pistol 
să te joci 
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să-mi umpli cu gloanţe  
cerul gurii 
dintr-o parte  
în alta

omul roşu îşi clăteşte 
iarăşi şi iarăşi 
mâinile 
cu sângele 
care-mi curge şuvoi 
pe obrazul stâlcit

nu spune nimic 
de altminteri 
ce ar mai fi putut 
zice

tare mult aş fi vrut 
în această clipă 
să-i văd chipul 
dar nu pot 
nemaiavând 
ochi

sârma ce-mi trece 
prin cap 
dintr-o parte 
în alta 
mă frige 
cumplit

atât am apucat  
să zăresc 
înainte de a-mi 
face zob 
chipul 
că roşie toată 
îi este faţa 
şi că ochii tot roşii 
îi sunt

de ce eu 
de ce tocmai eu 
am fost 
favoritul 
lui

am greşit atât de cumplit 
cuiva 
cu ceva  
anume

spune  
ce am făcut 
sau spune-mi ce 
nu am făcut

pe tine nu te  
cunosc 
nu te-am întâlnit 
niciodată 
nu aveai cum  
prin urmare 
să-ţi pot aduce 
aminte 
de mine

de ce eu  
de ce eu 
de ce eu

eu doar să scriu 
ştiu

dar cine dă 
pe un poem 
fie cel mai bun poem  
care-a fost scris 
vreodată 
măcar doi bani

nici  
în lumea de ieri 
nimeni 
n-a dat 
nici măcar  
un singur ban 
pe un poem memorabil 
sau altul 
ori pe un poet 
sau altul 
fie ei cât 
de vestiţi

eminescu a murit 
sărac lipit  
pământului 
în ospiciu

labiş în rai 
a plecat 
de-a buşelea

pe sub  
un tramvai 
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din umbra turnului 
colţea

meşterul manole 
a fost silit 
să se arunce 
pur şi simplu  
în vid 
aripile de şindrilă 
improvizate 
nu l-au ajutat 
dimpotrivă 
l-au făcut  
mai greu 
mult prea greu 
căderea a fost 
nu pe pământ 
ci direct 
în moarte

sunt atât de triste 
la români 
decapitările 
şi înmormântările 
încă de vii 
a celor mai buni 
şi mai puri

omule roşu 
spune-mi 
cine te-a tocmit 

să-mi înnozi 
cu fundă 
deasupra părului 
sârma groasă de fier 
cu care mi-ai 
zdrobit 
ochii şi ţeasta

cui îi trebuie 
moartea mea atât 
de repede 
de te-a trimis  
pe tine 
neapărat pe tine 
cu atât de multă 
încredere

măcar de-ar fi venit 
omul negru 
cel puţin el 
ar fi deschis gura 
ar mai fi pus o-ntrebare 
ar mai fi clevetit 
de una de alta

cu serghei esenin 
s-a purtat 
aproape ireproşabil

e de mii de ori 
mai blând 
decât tine

omule roşu 
tu ai mâinile pline 
de sânge 
de dinainte de a ajunge 
la mine

tu nu cunoşti 
cuvântul răgaz 
între o clipă  
prezentă 
şi cea următoare

tu când ajungi  
la faţa locului 
întâi şi întâi 
zideşti în urma ta 
uşa 
spargi geamurile 
şi le bei  
cioburile

poezia
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cine eşti 
de ce eşti 
de ce omul negru 
pe lângă tine 
pare o zână 
cuminte 
şi bună

cine e tatăl tău 
mama ta cine  
este 
omule roşu 
cu palmele 
şi buzele pline  
de sângele meu

ai fraţi 
ai surori 
ai copii

câţi dihori 
îţi păzesc casa 
când pleci 
să ucizi

            *
s-a întunecat 
cu  
desăvârşire

omul roşu 
m-a părăsit 
fără a spune 
un singur  
cuvânt 
fie cât 
de  
neînsemnat

pesemne  
că a fost  
mulţumit 
de modul foarte ingenios 
în care mi-a înnodat 
deasupra părului 
sârma groasă de fier 
după ce mi-a străpuns  
cu ea orbita  
şi creierul

nu înţeleg 
de ce nu am  
murit

sângele 
de vreun ceas 
nu-mi mai curge 
din ochi

nu mi-e frică 
de moarte 
deloc

omul roşu 
oare în creştetul capului cui 
o fi înnodând 
chiar în clipa de faţă 
sârmă groasă  
de fier 
precum mie 
în miezul zilei

nu înţeleg 
de ce nu am  
murit 
încă

poezia
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Constantin STANCU

Un paradis scos la licitaţie

Există un loc uitat, spălat de râuri cu 
nume ciudate, 
toate au un început brutal între 
două lumi, 
un secol luminos într-o secundă 
de sticlă, 
apoi un secol de oţel, nu ştiu dacă voi 
mai trăi atât, 
mâinile îmi sunt slăbite şi orice poate 
sfâşia plasa de siguranţă 
a prezentului etern, chiar şi cuvintele 
mele, poate un exil elastic. Înaintez 
spre o Europă cu două chipuri, 
la marginea drumului văd un portret 
mare de femeie, 
plouă şi apa spală scrisorile celor 
plecaţi 
la muncă, în războaie, în călătorii 
pe mare. 

Eşti frumoasă dar ai un card de 
identitate cu margini uzate, 
oricum în acest cartier doar tăcerea este 

o certitudine şi panseluţele. 

Am o hartă secretă a păcatului, mă voi 
orienta în aşa fel 
încât să ajung în rezervaţia cu 
domeniile statului paralel 
cu toate speranţele mele parfumate. 

Un flux sangvin curge spre fotografiile 
mirositoare, 
miroase şi a paradis scos la licitaţie 
spre dimineaţă… 

 În Templu

Nu-i pot înţelege pe cei care nu cred 
că Iisus a înviat, 
e viu, îşi face un bici din funii şi 
ştreanguri grele şi-i alungă din centrul 
universului, îi scoate afară de sub 
arcadele adevărului.

Dacă nu e viu, de ce vă îndoiţi? 
De ce îl negaţi în mijlocul învierii 
voastre? 
Aveţi în faţă paharul cu vin, aveţi în 
faţă pâinea aburindă, 
staţi la masă cu vameşii, şi femeile 
vedete, şi 
cu prietenii voştri pe care 
i-aţi cunoscut de black friday…

Dacă nu e viu, de ce plângeţi ori de 
câte ori un bolnav 
calcă-n picioare moartea şi medicii se 
spală pe mâini şi dau din umeri?

Nu vă înţeleg, priviţi spre stele 
şi doriţi 
să auziţi muzica lor, 
manelele din coama cometelor şi 
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simfoniile gărilor negre (black holes) 
şi mai vreţi să aflaţi cum miroase 
steaua care v-a atins umerii 
şi cuvintele nerostite?!

Prezentul din prezent

Ei stau în prezentul acesta din prezent 
ca-ntr-un Templu, 
nu au trecut, memoria le-a curs printre 
degete 
ca o apă de izvor în muntele virtual din 
faţa lor.

Nu au viitor, stau împotriva curentului 
care vine din viitor spre trecut pe 
şenile, aproape îi striveşte, 
dar ei nu mai pot ieşi din acest prezent 
de aur din prezent.

Prezentul va fi înconjurat de şapte ori 
de cântăreţii Templului, 
de violoniştii aflat pe acoperişul 
viitorului, 
apoi zidurile se vor prăbuşi în 
aplauzele celor absenţi. 

Vom auzi glasul lui Homer când îşi va 

prezenta naraţiunile, 
va fi simplu, Templul se va destrăma în 
ziua a şaptea. 
Vom vedea barbarii ridicându-se dintre 
resturile acestui prezent 
în care stau captivi oamenii, copacii, 
animalele de companie, 
plantele de cameră şi leii pregătiţi de 
mult pentru arena cu lei – 

va fi un prezent fără de prezent!

Corbii

M-ai făcut din ţărâna pământului, 
dintr-o brazdă adâncă, 
pentru a mă obişnui să fiu călcat în 
picioare.
Ai suflat viaţă peste mine, pentru a 
înţelege logica tornadelor.
Mi-ai picurat cuvinte în creier, pentru 
a mă obişnui cu bârfele şi jicnirile de 
fiecare zi.
Mi-ai dăruit moartea, pentru a putea 
păşi dincolo 
de pragul de sânge al lumii.
M-ai conectat la eternitate, pentru a 
pricepe limitele suferinţei.

Îmi arunc telefonul celular lângă 
piroane, 
ciocan şi coroana de spini, pe iarba 
grasă, bogată, mustind a viaţă.
Nu mă apelează nimeni din moarte, 
am fost prăsit de toţi, 
voi deprinde singur tehnica subtilă a 
învierii… 
Poate soldatul îmi va bate în cuie, pe 
creier, această realitate  
mirosind a oţet de mere.

Deasupra mea corbii sunt pregătiţi 
să-mi ciugulească 
ochii obosiţi, care te-au văzut.
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Mihai CIMPOI

 Eminescu, poetul care a fost crezut 
un pesimist incurabil, un "schopenhauerian" 
programatic, are însă tăria neslăbită de a privi 
Gorgonele în faţă. Nu le evită nici pe o clipă; 
dimpotrivă le atacă, le adresează "o herghelie" 
de întrebări care se întorc înapoi spre fiinţa lui 
interogativă cu ecouri surde, de sunete pierdute 
în neant. Şi totuşi este un sens în această sfidare 
a monştrilor infernali; este o existenţă plenară 
prin problematic: "Suntem numai spre-a da viaţă 
problemei,/  S-o dezlegăm nu-i chip în univers?/ 
Şi orice loc şi orice timp, oriunde,/ Aceleaşi 
vecinice-ntrebări ascunde?” (O, înţelepciune, ai 
aripi de ceară!, 1879).
 Poetul nu afirmă, ci doar întreabă 
dacă acest "numai" e o limită existenţială, 
"gorgonică"; or, dincoace de Gorgone se dă 
mereu viaţă problemei, "vecinicelor întrebări". 
E o viaţă pusă sub semnul oboselii reluării, al 
veşnicei întoarceri (nietzscheene), dar totuşi o 
viaţă.
 Privirea pesimistului, sleită din cauza 
conştientizării ab-surdităţii actului însuşi al 
privitului, se înceţoşează şi ochii scrutători cad 
în jos, spre pământul arid sau se ridică visători 
- în căutarea mântuirii - spre cer.
Nu este cazul privirii eminesciene mereu 
întrebătoare.
 Raportarea atentă la Nietzsche ne aduce 
în faţa noastră, azi, un alt om eminescian decât 

cel consacrat de tradiţia exegetică: omul tragic. 
Chiar dacă admitem un schopeuhauerism de 
fond sau de sensibilitate, punerea în ecuaţie 
comparatistă a lui Eminescu şi filosofului 
voinţei se cade neapărat să-l angajeze, în calitate 
de mijlocitor al adevărului deplin, pe Nietzsche.
Fiindcă ce înseamnă a pune întrebări, a "da 
viaţă problemei", la autorul lui Aşa grăit-a 
Zaratustra?
     Regăsim, cu surprindere, o parabolă 
relevantă între dialo-gul nietzcheean dintre 
Dionisos şi Apollo şi dialogul eminescian dintre 
Cătălina şi Hyperion, dintre - adică - dionisiaca 
fată pământeană apolinicul fiu al cerurilor, 
care emblematizează voinţa oarbă de a trăi şi 
contemplarea rece, senină, de supraom, dacă 
vreţi.
 În mai multe rânduri Nietzsche afirmă 
că tragedia anti-că este o dovadă a faptului că 
grecii nu erau pesimişti şi că "Schopenhauer s-a 
înşelat aici, aşa cum s-a înşelat în toate".
Chiar dacă suntem deconcertaţi când dăm de 
categoricul "în toate", argumentul tragicului 
nepesimist pare absolut plauzibil, întărit şi de 
aserţiunea că tragedia, viziunea tragică asupra 
lumii este dominată de "voinţa conştientă 
de viaţă la individ" şi că tragicul contrazice 
renunţarea la viaţă, principiul mai multor 
religii. "Schopenhauerianul Nietzsche impune 
o concepţie total "neschopenhaueriană” asupra 
voinţei care "în nemăsurata ei sete de existenţă 
infinită afirmă, în chipul cel mai viguros, tot ce 
garantează durata existenţei”. Vorbind despre 
epoca pregătirii Naşterii tragediei, C. I. Gulian 
constată anume antischopenhauerianismul 

EMINESCU, 
NIETZSCHE 

ȘI 
OMUL TRAGIC
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esenţial al lui Nietzsche; în notele pregătitoare 
la pomenita carte se dă o definiţie existenţială a 
tragediei ca "leac natural” şi stimulent al voinţei 
de a trăi, pesimismul fiind considerat "practic 
şi nelogic": "Faptul că noţiunea de suferinţă” 
(Leiden) apare atât de frecvent în Naşterea 
tragediei nu trebuie să ne înşele: chiar dacă 
preia noţiunea de la Schopenhauer, Nietzsche 
îi dă cu totul alt sens, un sens contrar doctrinei 
sau soluţiei "meşterului" său: suferinţa nu este 
un rău, ea este doar o latură dialectică a vieţii; 
acceptarea acestei împletiri, a "disonanţei", 
Nietzsche o vede încă din micul eseu despre 
naşterea "gândului tragic", în care intuieşte 
perfect ceea ce va dezvălui mai târziu istoria 
religiilor în Grecia antică: la origini, mitul 
dionisiac este legat de "impulsul primăverii", 
este un "mister", adică învăţătură ezoterică 
despre suferința prin care trebuie să treacă 
zeul simbolizând renaşterea naturii, bucuria 
de viaţă. În extazul dionisiac, ca şi în beţia 
pricinuită de narcotice... "este frânt principiul 
individuaţiei, ceea ce-i subiectiv dispare în faţa 
forţei... general-umanului, ba chiar a general- 
naturalului" (C. I. Gulian, Nietzsche, Bucureşti, 
1994, p. 53).
          Prin cântec şi dans omul se transferă într-o 
ordine mai înăltă sau chiar ideală a lumii şi 

sublimează urâtul, josnicul; prin iluzia estetică 
atinge chiar o "înţelepciune a suferinţei", 
eminesciana înţelepciune fără aripi de ceară... 
Posedând această înţelepciune, artistul titanian 
(Nietzsche se referă la Eschil), este purtătorul 
credinţei că poate plăsmui oameni sau îi poate 
nimici (ca pe zeii olimpieni), fapt pentru care 
însă trebuie să plătească cu vecinica suferinţă. 
Bucuria creaţiei alungă norii de pe cerul tristeţii 
(Dacă Sofocle va cânta, în Oedip, cântecul 
victorios al sfântului, la Eminescu - tânărul 
tiatanian, corul îngerilor va intona adesea 
muzica de sfere).
 Poetul (şi Eminescu nu e o excepţie) se 
aseamănă zeiţei Demetra, invocată de Nietzsche, 
care, cufundată în lumea vecinicii tristeţi, 
cunoaşte din nou bucuria când i se spune că îl 
poate naşte (plăsmui) pe Dionisos. Principiul 
individuaţiei se spulberă şi atunci unitatea lumii 
se restabileşte. Adică: asupra "întregimii vieţii", 
la care aspiră Eminescu şi poeţii în genere cade 
raza liniştitoare a speranţei.
            Sălăşluitul nu doar în tărâmul tristeţii ci şi 
al bucu-riei, Poetul crede în putinţa naşterii unui 
nou Dionisos sau a unui Pan şi se dedă plăcerilor 
creativităţii şi contemplării narcisice (mai e 
nevoie să invocăm Narcisul eminescian?), ceea ce 
face imposibil pesimismul. Nietzsche e tranşant 
în predicarea unei asemenea imposibilităţi: 
"Pesimismul în artă? - Treptat, artistul îndrăgeşte 
mijloacele pentru ele însele: acelea în care se 
lasă recunoscută starea de euforie: extrema 
fineţe şi splen-doare a culorii, claritatea liniei, 
nuanţa tonurilor: distincţia - unde altundeva 
- în normalitate, distincţia este absentă. Toate 
lucrurile deosebite, toate nuanţele, în măsura în 
care amintesc de potenţările extreme ale forţei, 
rezultate ale euforiei, trezesc, la rândul lor, 
euforia; - efectul operelor de artă este trezirea 
stării de creativitate, a euforiei" (Friedrich 
Nietzsche, Aforisme, scrisori, Bucureşti, 1992, 
p. 97).
          Este o contradicţie să spui că aria e 
pesimistă, căci are un rol existenţial, întăritor, 
afirmativ, binecuvântător, sacralizator. (Ea poate 
fi un panaceu împotriva "apusului de zeitate" 
şi "asfinţirea de idei", formulă eminescian-
nietzeheeană din Memento mori). E încă o 
înşelare a lui Schopenhauer: "Esenţialul în artă 
rămâne desăvârşirea existenţei ei, evidenţierea 
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perfecţiunii şi a plenitudinii; arta este prin 
esenţă afirmare, binecuvântare, sacralizare a 
existenţei... Ce înseamnă o artă pesimistă? Nu o 
contradicţie. - Ba da. - Schopenhauer se înşeală 
atunci când consideră că anumite opere de artă 
sunt în slujba pesimismului. Tragedia nu ne 
recomandă "resemnare"... a reprezenta lucruri 
îngrozitoare şi problematice exprimă deja, în 
sine, un instinct al puterii şi al măreţiei prezent 
la artişti... artistul nu se teme de tragedie... Nu 
există o artă pesimistă... Arta este afirmativă". 
(Ibidem, p. 97-98).
 Întrebându-se asupra categoriilor 
principale ale pesimismului (pesimismul 
sensibilităţii, pesimismul "voinţei de libertate”, 
pesimismul îndoielii; pesimismul moral al 
lui Pascal, pesimismul metafizic al Vedantei, 
pesimismul social al anarhiştilor sau ai lui 
Shelley, pesimismul compătimirii lui Tolstoi 
sau al lui Alfred de Vigny), Nietzsche consideră 
că orice exagerare este un semn de îmbolnăvire, 
ca şi preponderenţa lui nu asupra lui da: "Ceea 
ce nu trebuie confundat aici: plăcerea de a 
spune nu şi a nu face dintr-o enormă foiţă şi 
tensiune a afirmaţiei - ceea ce este caracteristic 
tuturor oamenilor şi vremurilor de bogăţie şi 
putere. De asemeni, un anume lux, precum 
şi o formă de vitejie care se opune lucrurilor 
îngrozitoare: o simpatie pentru lucrurile teribile 
şi problematice, pentru că, între altele, suntem 
teribili şi problematici: este latura dionisiacă în 
voinţă, spirit, gust" (Ibidem, p. 82).
 Dionisos este zeul care domină, dincolo 
de extreme şi exagerări, artistul şi omul. 
Dionisiacul e mereu în ceartă cu apolinicul. 
Vitalul, existenţialul se opune contemplativului, 
seninului. Lui Socrate i se reproşează 

"descompunerea mitului de către conştiinţă", 
trecerea de la mit la logos. Eminescu nu şi-a 
reprimat impulsul apolinic, adică impulsul spre 
ştiinţă, după cum nu şi-a temperat elanurile 
dionisiace, puterea de creativitate mitică.
 Nietzsche ne ajută să aplicăm lui 
Eminescu o grilă ontologică, omul eminescian 
fiind prin excelenţă un om tragic, "teribil şi 
problematic".
 Trezind starea de creativitate, el 
surprinde deopotrivă general-umanul (general-
naturalul) şi abisurile propriei fiinţe.
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poezia experimentală

Șerban FOARȚĂ

Şerban Foarţă face din fiecare poem un spectacol 
livresc. Ludic, plurilingv, poetul încarcă textul de 
oralitate, de aluzii livreşti, de surprinzătoare incantaţii.

     Daniel CORBU
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Mihai MERTICARU

TRIOLETE

Totul seamănă cu tine

Când livada înfloreşte,
Sufletul, să mi-l aline.
Totul seamănă cu tine,

Bucuriile-s depline,
Chipu-ţi mă înveseleşte.
Totul seamănă cu tine
Când livada înfloreşte.

Slavă ţie-n veci, femeie,

Izvor de iubire şi cânt,
Viaţa, faci să nu se-ncheie.
Slavă ţie-n veci, femeie,

Scânteie pentru idee,
Dragostei, acoperământ.
Slavă ţie-n veci, femeie,
Izvor de iubire şi cânt.

Pe nevăzuţii mei strămoși,

Îi simt , în sânge, cum se zbat
La suflet, mari şi generoşi.
Pe nevăzuţii mei strămoşi,

Frumoşi, la chip, şi inimoşi,
Vitregiile nu i-au schimbat.
Pe nevăzuţii mei strămoşi,
Îi simt , în sânge, cum se zbat.

Noaptea lungă ce m-așteaptă

Cu braţe-ntinse, sfeşnice,
E, spre Dumnezeu, o treaptă.
Noaptea lungă ce m-aşteaptă

Este calea cea mai dreapt-a 
Împărăţiei veşnice.
Noaptea lungă ce m-aşteaptă
Cu braţe-ntinse, sfeşnice.

Din zâmbete și suspine,

Se ţese marea iubire
Ce inopinat survine.
Din zâmbete şi suspine,

Ni se făuresc destine
Legate prin mii de fire.
Din zâmbete şi suspine,
Se ţese marea iubire.

Cu aer dens de chihlimbar,

Eclozată din gutuie,
Ne-a venit o toamnă în dar.
Cu aer dens de chihlimbar,

Un anotimp, un escobar,
Călare, pe vară, suie.
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Cu aer dens de chihlimbar,
Eclozată din gutuie.

Ne vom duce cum am venit

Ca o lumină spre apus,
Spre orizontul mult cernit.
Ne vom duce cum am venit

Lăsând pământul primenit
Ca alţii care au fost şi nu-s.
Ne vom duce cum am venit
Ca o lumină spre apus.

Viaţa—obscur și trist spital,

Plâns prelung şi tânguire,
Recviem în sală de bal.
Viaţa—obscur şi trist spital,

Un vast spectacol ireal,
Un abur de amintire.
Viaţa—obscur şi trist spital,
Plâns prelung şi tânguire.

Tu crezuși c-ai fost lumină,

O minune cu ochi verzi,
Dar ai fost un boţ de tină.
Tu crezuşi c-ai fost lumină,

Ce-n vecie o să ţină
Ca lumina din amiezi.
Tu crezuşi c-ai fost lumină,
O minune cu ochi verzi.

Da, am fost un bob de tină,

Un grăunte ce gâdeşte,
Dar am fost şi-un pic lumină.
Da, am fost un bob de tină,

Un bulgăre ce suspină,
Tină care străluceşte.
Da, am fost un bob de tină,
Un grăunte ce gâdeşte.

Râuri de must curg în cramă,

Despărţind lumea în două,
Pe cheflii, punând în ramă.
Râuri de must curg în cramă,

Printre dealuri de pastramă
Vegheate de-o lună nouă.
Râuri de must curg în cramă,
Despărţind lumea în două.

Sună doina fermecată,

Lăsând dorul să cuvânte
Melodii ce-au fost odată.
Sună doina fermecată

Dintr-o vreme-ntunecată,
De lacrimă, să ne zvânte.
Sună doina fermecată,
Lăsând dorul să cuvânte.

Lume nebună, nebună,

De urât, pustia-i ţine,
Cu turbarea se cunună.
Lume nebună, nebună,

Cântă pe-o singură strună,
Groaza, mănuşă, îi vine.
Lume nebună, nebună,
De urât, pustia-i ţine.

Minunile nudului tău

Fac ziuă dintr-al nopţii miez
Şi înger din orice călău.
Minunile nudului tău

M-au scos la lumină din hău,
În rame-aurite-l păstrez.
Minunile nudului tău
Fac ziuă dintr-al nopţii miez.
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Lucian GRUIA

Într-un studiu excepţional dedicat 
atelierului artistului român din Impasse Ronsin 
nr.11, reconstituit la Muzeul de Artă Modernă 
din Paris, Centrul Georges Pompidou, Roxana 
Marcoci /1/ afirmă că lui Brâncuşi i s-ar fi 
potrivit apelativul de flaneur utilizat de Frantz 
Hessce în recenzia dedicată în 1928 unei cărţi de 
Walter Benjamin. În viziunea criticului literar 
menţionat, flaneur-ul este prezentat ca un boem 
hoinar, cu apetit cosmic, care resimte urbea ca 
pe propria-i cameră, iar camera-i ca pe propria-i 
urbe. Astfel, diferenţa dintre exterior şi exterior 
dispare; avem de a face cu o depăşire a limitelor 
în dublu sens, urmată de o refacere a unicităţii. 
În consecinţă trebuie să ni-l închipuim pe 
flaneur fericit, întrucât el se simte liber în lume 
şi pretutindeni acasă. Această stare este propice 
marii creaţii.

Abordarea statuarei brâncuşiene din 
această perspectivă  ne va facilita înţelegerea 
raportului dintre monumentele artistului nostru 
şi peisajul în care au fost amplasate (într-o 
primă instanţă), apoi ne va înlesni familiarizarea 
cu ambianţa celebrului atelier parizian al 
demiurgului (reconstituit astăzi la Muzeul 
national de  Artă Modernă din capitala Franţei).

Interesul pentru acest subiect, oarecum 
straniu pentru un sculptor, mi-a fost trezit de 

chiar preocupările în acest sens ale artistului şi 
anume:

- realizarea încă din anii de cotitură ai artei 
sale (1907-1910), a unor elemnte arhitecturale 
(Cariatide, Porţi, Arcade, Coloane) în scopul 
edificării, întâi a unui Templu al iubirii, apoi al 
unui Templu al eliberării sufletului de corp (din 
păcate niciunul un s-a realizat);

- încercările de a proiecta zgârie-nori 
locuibili (chiar de 400 m. înălţime) după 
Coloanele sale nesfârşite (în timpul primei sale 
vizite în America, în anul 1926, admirând cel 
mai mare oraş american a exclamat: „N-aş fi 
putut construi oraşul de atât nici eu. Când mi se 
apropia vaporul de New York am avut impresia 
că-mi văd atelierul la scară mare”/2/).

Asemănarea, între metropola americană 
şi atelierul parisian al sculptorului, consta în 
organizarea unor concentrări de sculpturi înalte: 
Coloane nesfârşite, Coloane ale sărutului, 
Cocoşi, Păsări etc., în jurul unora joase: Peşti, 
Ţestoase, Animalul nocturn etc.; alternanţă ce 
echivala, la altă scară, cu pieţele unui oraş, 
încadrate de zgârie-nori.

De asemenea, m-au fascinat preocupările 
permanente ale artistului:

- de a grupa entităţile sculpturale 
în interiorul atelierului, realizând anume 
ansamblări ritmice, câştigătoare de sens; 

- de a experimenta la o entitate 
sculpturală diverse socluri; 

- de a înlocui sculpturile vândute cu copii 
în ghips pentru a păstra integritatea  ambientul 
etc.;

Locuirea brâncușiană 
și arhetipurile
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- de a condiţiona donarea statuarei sale 

statului francez, de reconstituirea întocmai 
a atelierului său demiurgic, cu respectarea 
aranjamentului final al acestuia (chiar a 
distanţelor între forme şi a iluminării).

    1. Oraşul cameră 
Din punctul nostru de vedere, omul 

preistoric reprezenta flaneur-ul perfect. Pentru 
el natura constituia totul, mediul exterior cât şi 
habitaclul. Locuia în peşteri sau arbori şi vieţuia 
în conformitate cu legile naturii, mai mult sau 
mai puţin blânde, poseda  sentimentul cosmic al 
totalităţii. Este epoca în care s-au format arheti-
purile. Civilizându-se, omul a intrat în conflict 
cu natura, de cele mai multe ori distrugând-o. 
A defrişat păduri, a deviat cursuri de ape, a 
construit oraşe. Pe lângă utilizarea tehnicilor 
poluante, s-a îndepărtat de formele organice. 
Blocurile de locuinţe au devenit paralelipipe-
dice, pieţele pătrate sau rotunde, noile străzi, 
drepte. Suprafeţele şi liniile drepte aparţin însă 
materiei anorganice, regnului mineral, cristale-
lor, cu alte cuvinte, imperiului morţii. Desigur, 
există şi preocupări pentru reintegrarea omului 
în natură,  frumoase parcuri şi vile cu terase sau 
sufragerii deschise spre grădini interioare cu 
piscine, prelungind astfel locuinţele spre afară. 
În ultimele decenii, arhitectura, utilizând oţelul 
şi sticla, a început să construiască într-un stil 
nou, îndrăzneţ. Uneori există grădini interioare 
pe terase, balcoane, logii. Formele viitorilor 
zgârie – nori, a căror înălţime se află într-o 

acerbă competiţie, tind spre alura aerodinamică 
a rachetelor. Noile forme, abstracte, ne uimesc 
dar ne stânjenesc totodată (ne apasă). Impactul 
lor psihologic nu a fost cercetat îndeajuns. În 
ultima vreme, au început să apară  pereţi curbi 
sau oblici. Deocamdată nu mi se pare că aceste 
încercări răspund nevoilor interne ale fiinţei, ci 
constituie, mai degrabă, frumoase jocuri forma-
le, pur estetice.

Pentru ca noile forme arhitecturale să 
ne facă să ne simţim din nou acasă, trebuie să 
fie organice într-un sens mai profund, adică 
să corespundă nevoilor primordiale/arhetipale 
ale fiinţei. Şi aici Brâncuşi a fost şi este 
un precursor, formele sale plastice mai pot 
revoluţiona şi astăzi arhitectura. Vom oferi 
câteva sugestii în ultimul capitol al prezentării 
noastre.

Pentru artistul plastic de azi, prima etapă 
de a considera oraşul ca interiorul unei camere 
imense, comunitare, se pune în momentul 
proiectării unui monument citadin. Integrarea 
sa în ambientul oraşului remodelează spaţiul 
înconjurător într-un mod amiabil, care poate 
contribui la elevarea spirituală a cetăţenilor 
urbei. Decuparea locală a peisajului afectat de 
prezenţa monumentului poate fi interpretată ca 
decorarea unei încăperi fără pereţi.

Preocupările lui Brâncuşi pentru acest 
aspect au fost notorii şi de pionierat în epocă. 
Se păstrează o fotografie a Pieţii Fânului 
din marginea Târgu-Jiului, unde urma să fie 
amplasată Coloana fără sfârşit, pe care artistul 
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a desenat modulele ei, ritmate cu formele 
arborilor şi munţilor din depărtare. Pentru 
Templul din Indor, Brâncuşi s-a deplasat în 
India, iar pentru Fântâna lui Caragiale a cerut o 
fotografie a pieţei din Ploieşti, unde urma să fie 
amplasată lucrarea. Mormântul lui Goga a căzut 
înaintea fazei de cercetare “în situ”.

Dar realizarea unor monumente dedicate 
unor personalităţi, sau a unor monumente 
funerare, mai înseamnă ceva. A extinde camera 
până la locurile de întâlnire cu aceste fiinţe 
respectabile sau dragi. Aspectul acesta nu-l 
implică pe Brâncuşi decât prin amploarea 
arhetipală pe care a dat-o monumentelor 
sale, îndeosebi funerare, amprentă care le 
augmentează puterea de sugestie. 

Ansamblul funerar din cimitirul 
Dumbrava Buzău, reprezintă un cuplu separat 
prin moarte, Petre Stănescu se înalţă la cer 
(sugestie realizată prin aşezarea bustului său pe 
un soclu paralelipipedic înalt), în timp ce soţia 
sa, devenită Rugăciune, coboară spre pământul 
care o aşteaptă (aplecată sub povara crucii pe 
care o purtăm fiecare dintre noi, dezveşmântati 
înaintea Domnului).

Altă piatră tombală, Sărutul din cimitirul 
Montparnasse, prin structura de monobloc a 
cuplului, sugerează perenitatea sentimentului, 
viaţa dincolo de moarte. Ea înglobează atât 
arhetipul nunţii antume, cât şi pe cel al celei 
postume.

 Din punctul de vedere al flaneur-
ului, Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, 
reprezintă o transpunere în afară a concepţiei 
brâncuşiene de viaţă, aceea a naturalităţii, care 
nu este alta decât aceea tradiţională a ţăranului 
român. Astfel Brâncuşi ne dăruieşte o epopee a 
vieţii demne, trăite mioritic şi care înglobează 
arhetipurile principale: naşterea (Masa tăcerii), 
nunta (Poarta sărutului) şi moartea (Coloana 
fără sârşit).

Să mai adăugăm că, omologarea 
Coloanei ca axis mundi reface unitatea 
primordială, unind lumile chtoniană, terestră şi 
celestă, adică situaţia absolută a flaneur-ului. 

În toate aceste monumete se simte 
prezenţa riturilor de trecere a lumilor, ca faţele 
ale arhetipului morţii.

O vreme, până la distrugerea grădinii lui 

Edward Steichen de la Voulangis (în apropierea 
Parisului), au sălăşluit/coexistat aici într-o 
deplină armonie cu peisajul, două sculpturi 
brâncuşiene: o Coloană infinită şi o Coloană 
stelă, având în vârf o Pasăre măiastră. Acest 
ansamblu inedit, alcătuit din trei piese rezonante, 
alăturează semnificaţiile transcendente ale 
Coloanei nesfârşite cu aceea a stâlpilor funerari 
din cimitirele noastre arhaice, purtând în vârf 
pasărea psihopompă, care va transporta sufletul 
defunctului în Eden. Astăzi sculpturile se 
găsesc la Atelierul de Artă Modernă din Paris – 
Centrul George Pompidou, în cadrul Atelierului 
brâncuşian reconstituit.  

Bucureştiul se poate mândri totuşi cu un 
monumet brâncuşian, Bustul lui Carol Davila, 
amplasat în curtea Spitalului Militar Central.

Alte proiecte monumentale brâncuşiene 
au rămas în stadiu de machete.

V.G. Paleolog ne prezintă două versiuni 
ale unor proiecte brâncuşiene denumite Temple 
ale sărutului, reproduse din amintiri de Tretie 
Paleolog, după discuţiile sale, pe când era foarte 
tânăr, cu sculptorul. Chiar dacă e puţin probabil 
ca ele să arate aşa cum le-a desenat Tretie 
Paleolog, ele pot fi frumos interpretate. Aceste 
construcţii sacre (dacă ar fi conforme intenţiilor 
brâncuşiene), ar fi fost constituite din câte 24 
de Coloane ale sărutului (cu şi fără capitel) 
care susţinând antablamentul, ar fi realizat nişte 
incinte acoperite - peristil (fără celă/camera 
zeului) -, ceea ce ar corespunde condiţiei 
flaneur – ului, întrucât interiorul ar fi comunicat 
nemijlocit cu exteriorul /3/. Zeiţa Iubirii ar fi 
fost acum nicăieri şi pretutindeni, ceea ce ar 
conferi Templului ei o mare persuasiune lirică. 

Proiectul arhitectonic I reprezintă 
o arcadă-poartă deasupra cărei se înalţă o 
coloană trimodulară, de forma Plantei exotice, 
materializată în sculptura omonimă. Proiectul 
ar fi adus ca noutate prezentarea unei forme 
organice, bulbar-vegetale, ca arhitectură.  

Proiectul arhitectonic II este chiar 
macheta Templului eliberării proiectat pentru 
Indor, o Coloană a sărutului al cărei dublu 
capitel ar fi reprezentat celula individuală 
de meditaţie. Coloana magnifică a sărutului 
cu capitel bulbar ar reprezenta la scară 
monumentală un stâlp de casă cu capitel tip “măr 

 eseu
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cu oglinzi” care în economia casei tradiţionale 
româneşti simbolizează o coloană a cerului 
care sacralizează locuirea /4/. Este şi aici o 
ieşire a interiorului în exterior, partea, preluând 
semnificaţia întregului, aceea de imago mundi.  

Fântâna lui Narcis, devenită Fântâna 
lui Haret ar fi fost macheta proiectului cu acelaşi 
nume, propus pentru o piaţă bucureştiană, dar 
n-a fost să fie. Prin reflectarea chipului fiinţei 
umane în oglinda apei, am regăsi şi aici o 
prelungire exterioară a omului.

Ansamblul sculptural Trecerea Mării 
Roşii a fost distrus de artist, nepăstrându-se 
nici măcar o fotografie. Puţinele fragmente 
rămase (dacă provin din acest ansamblu) şi 
câteva mărturii dovedesc că ar fi fost vorba 
despre un grup statuar uriaş, constituit din 12 
persoane, din care desigur nu putea lipsi Moise. 
Ion Pogorilovschi consideră că ansamblul a fost 
distrus pentru că maniera realist-impresionistă 
în care a fost realizat nu mai corespundea 
cotiturii stilistice a artei sale.

Mai există o Formă plastică brâncuşiană 
care stilizează o figură ghemuită şi care a fost 
utilizată de Brâncuşi în studiile de capitel pe 
care le-a închipuit pentru o poartă cu motivul 

Sărutului /5/)
Despre alte proiecte brâncuşiene nu 

avem decât vagi supoziţii, întrucât nu s-au 
păstrat schiţe lăsate de mâna artistului. 

Despre monumentele eroilor de la 
Hobiţa sau Peştişani se bănuieşte că ar fi fost 
nişte porţi sau nişte fântâni de pomenire.

Barbu Brezianu mai pomeneşte nişte 
proiecte de monumente datând din perioada 
craioveană a sculptorului şi anume: Bustul lui 
Gheorghe Chiţu şi al lui Traian Demetrescu /6/. 
Acestea sunt mai puţin importante din punctul 
de vedere al cercetării noastre.

După vizita lui Brâncuşi în Statele 
Unite din 1926, el a visat să realizeze unele 
monumente colosale: Păsări în văzduh: de 50 
m. pentru vila lui Charles de Noilles, la Hyèeres 
în sudul Franţei (1927) şi New York, în faţa 
clădirii Seagram (1955); Coloane nesfârşite 
pentru Bucureşti (1930), Philadelphia (1939) 
şi Chicago, pe malul lacului Michigan (1956); 
un Cocoş colosal la Philadelphia (1949) şi o 
altă Pasăre în faţa clădirii UNESCO din Paris 
(1956).  De asemenea a visat la zgârie-nori 
locuibili de forma Coloanelor sale infinite 
pentru New York în parcul central şi pentru 
Chicago (1939) /7/.

Revenind la blocurile colosale locuibile, 
ce modele extraordinare de zgârie-nori ar 
putea fi Proiectul arhitectonic, Planta exotică, 
Spiritul lui Bouddha; Torsul cilindric  de băiat, 
Timiditatea.   

Un grup de ingineri români au propus, 
spre sfârşitul secolului XX, construirea unui 
psihocosmodrom gigantic, pornind de la desenul 
lui Brâncuşi, intitulat Sinea mea oarecum. 
Autorii propun următoarele materializări ale 
acestui portret spiritual al sculptorului, de la 
care se aşteaptă efecte psihice benefice:

Liviu Câmpeanu (care a dedicat o carte 
întreagă acestui subiect) îl vede realizat pe un 
platou muntos înalt (un cosmodrom al sufletului 
nostru);

Preda Paleolog imaginează un amfiteatru 
cu şase trepte circulare (alcătuit din 364 blocuri 
de piatră), în jurul unei mese rotunde;

Romulus Nichel propune trei variante 
luând ca model: a) structura atomului de 
Radiu, b) piramida lui Keops şi c) o piramidă 
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răsturnată, o emisferă transparentă cu şase benzi 
concentrice, trei lame convergente şi 88 de bile;

Liviu Iliescu (inginer optician de 
mare clasă) are viziunea unui psihodrom 
plurifuncţional, sinestezic, alcătuit din: a) o masă 
dură, opalescentă, şlefuită concav, în scopul 
reflectării astrelor, b) o rampă de acces şi un 
plan ascendent triunghiular, c) un val de pământ 
înconjurat de un cerc de brazi, d) un foişor 
pentru contemplaţie, e) oglinzi convexe pentru 
oglindirea bolţii cereşti, f) grupuri prismatice 
eoliene proiectând razele solare, g) orgi celeste 
pentru muzici stelare, h) dispozitive bioptrice 
(inventate de el) pentru sesizarea adierilor 
hipercolorate ale psihoformei, prilejuind efecte 
de levitaţie.

Locuri de amplasare au fost propuse: 
Muchia Nedeii din Munţii Vâlcanului, unde se 
crede că se oficiau în vechime culturi solare şi 
vulcanul de lângă Racoş, unde au fost detectate 
emanaţii radioactive benefice. /8/

La asemenea proiecte gigantice şi 
complexe, autorii consideră că ar fi necesară 
colaborarea celor mai renumiţi artişti, ingineri, 
muzicieni, antropologi, hidrotehnicieni, opti-
cieni, istorici ai religiilor, psihologi, psihiatri, 
poeţi, filosofi etc.

Pictorul austriac Hundertwaser (1928 
- 2000), independent de Brâncuşi, a iniţiat 
proiecte arhitecturale deosebite, care încearcă 
integrarea locuinţelor/clădirilor în natură: în 
care vegetaţia invadează atât interiorul cât şi 
exteriorul clădirilor – aspect în care regăsim 
întru totul condiţia  flaneur-ului. El a proiectat:  

- Casa în formă de ochi, săpată în 
pământ şi acoperită de iarbă, cu două ferestre 
– ochi practicate în acoperiş şi cu o intrare la 
demisol;

- Casa cu acoperiş de iarbă – realizată 
de Ivan Tambulevicz în Noua Zeelandă, pe 
acoperişul căreia  pasc oile;

- Casa-spirală şi Casa cu câmpii înalte 
– sunt case cu terase plantate cu iarbă, arbuşti 
şi cu copaci;

- Casa-groapă – săpată în jurul unei 
curţi subterane, ţine răcoare  în zonele fierbinţi 
climaterice;

- Autostrada verde – săpata în pământ şi 
acoperită cu gazon absoarbe zgomotele şi reduce 

poluarea, ca şi Staţia de benzină străpunsă de 
copaci şi acoperită cu iarbă.

Credem că am descoperit la el 
surprinzătoare asemănări cu Brâncuşi:

- motivul spiralei, care apare la pictor 
din anul 1953 şi va deveni emblematic, 
reprezintă pentru acesta introversiunea vieţii 
şi labirintul acesteia. Brâncuşi a folosit şi el 
spirala în autoportretul abstract Sinea mea 
oarecum şi în Portretul lui Joyce. Coloana fără 
sfârşit reprezenta pentru el ieşirea din labirintul 
spiralei, adică al vieţii materiale şi trecerea în 
viaţa eternă, spirituală;

- aversiunea faţă de linia dreaptă a lui 
Hundertwasser – promovată în “Manifestul 
mucegaiului” din 1953 (adică faţă de geometricul 
amorf – care va duce la pieirea umanităţii, în 
concepţia pictorului austriac, întrucât elimină 
spiritul) se regăseşte şi în statuara brâncuşiană, 
ale cărei forme sunt organice, calde;

- reintegrarea vieţii omului în mediul 
natural (promovat prin manifestul “Dreptul tău 
la fereastră”, prin care se solicită integrarea 
arhitecturii în mediul natural (acoperişurile cu 
iarbă, copacii interiori, terasele înverzite etc), 
a fost utilizată şi de Brâncuşi în adaptarea 
monumentelor sale publice (Ansamblul de la 
Târgu-Jiu) la peisajul locului.

Hundertwasser afirmă că ar dori:”să pot 
indica un paradis la îndemâna oricui. Paradisul 
există dar noi îl distrugem”.

Iar Brâncuşi: “eu vă dau bucurie pură”. 
Şi întreaga concepţie de viaţă a lui Brâncuşi, 
naturalitatea nu e alta decât aceea a reintegrării 
omului în mediul său. Nu e cazul să mai dăm 
citate.

      2. Camera oraş (atelierul lui Brâncuşi)
Pentru analiza acestui al doilea aspect al 

condiţiei flaneur-ului, suntem nevoiţi să reluăm 
punctul de plecare al primului subcapitol, 
adaptându-l, de data asta, la interiorul locuinţelor. 
“Camerele” preistorice erau peşteri deschise, 
sau improvizaţii din crengi, realizate în copaci. 
Odată cu seden-tarismul, locuinţele au devenit 
construcţii din lemn sau piatră. În epoca noastră 
predomină interioarele paralelipipedice. 

Atelierul brâncuşian din Impasse Ronsin 
nr.11, unde a vieţuit artistul începând din anul 
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1928 şi până la moarte (1957), cuprindea în 
final, după mai multe modificări, două camere 
de locuit şi două pentru crearea şi expunerea 
lucrărilor finite, la care artistul ataşase două 
anexe (care constituiau atelierul fotografic al 
sculptorului: una pentru aparatură şi una pentru 
developare). 

Brâncuşi a adus exteriorul în interior 
locuinţei sale – atelier – templu, pe mai multe 
căi:

a)  prin pietrele neprelucrate şi trunchiurile 
ori grinzile de lemn, - carierele şi exploatările 
forestiere;

b) prin bestiarul creat, sugerându-l în 
ambientul său natural:

- Peştele reflectându-se în oglinda unui 
disc polisat, ca într-un ochi de apă apă;

- Pasărea în spaţiu proiectată pe un 
fundat  roşu sugerând un  apus de soare;

 c) prin materialele folosite:  Peştele din 
marmură cu vinişoare verzi etc.

Aspectul de templu l-a redat prin 
izbucnirea formelor pure, şlefuite, solare, 
divine dintre materialele nefasonate; prin pereţii 
imaculaţi ai încăperilor; prin îmbrăcămintea sa 
albă şi înfăţişarea sa de zeu olimpian .

Entităţile erau grupate tematic în centre 
semnificante, aşezate cu predilecţie spre pereţii 
încăperilor, uneori sculpturi înalte, cum ar fi 
Cocoşii ori Coloanele nesfârşite, înconjurând 
câte o masă rotundă pe care trona o formă 
ovoidală sau aplatisată, cum ar fi Leda, Noul 
născut ori Peştele. Aceste grupaje semănau 
foarte bine cu aglomerările zgârie-norilor în 
jurul unor pieţe citadine, despre care am mai 
vorbit şi care pot surprinde conotaţii arhetipale 
specifice. 

În atelierul-templu-locuinţă Brâncuşi 
experimenta în permanenţă diverse efecte 
artistice. Cel mai simplu procedeu consta în 
schimbarea soclurilor între ele. Apoi grupa 
două trei opere rezonante, asmblări pe care le 
denumea “grupuri mobile” şi care constituiau 
un fel de nouă operă, întrucât grupul primea o 
semnificaţie generală, de ordin superior, care se 
răsfrângea apoi asupra fiecărei entităţi. Cel mai 
cunoscut dintre ele poartă denumirea “copilul 
în lume”, fiind alcătuit din trei entităţi: Micuţa 
franţuzoiacă, Coloana şi Cupa socratică, 

gruparea accentuând destinul nostru muritor, cu 
şansa unei morţi eliberatoare, din moment ce 
Cupa - mesageră a transcendenţei - este aşezată 
în vârful Coloanei. 

De asemenea, prin materialele neprelu-
crate depuse în încăperi, Brâncuşi sugera vizi-
tatorului un anumit traseu iniţiatic prin spaţiul 
atelierului spre relevarea operelor sale. Aseme-
nea trasee, din punctul de vedere al flaneur-ului 
pot fi interpretate ca drumuri citadine, introdu-
când astfel urbea în locuinţă.

Unele dintre operele care urmau să fie 
prezentate erau ascunse sub huse de pânză albă 
făcând astfel mai captivant momentul revelaţiei. 
De fapt, prin simpla lui prezenţă, vizitatorul 
participa el însuşi la condiţia flaneur-ului. 
Legatarii săi testamentarii, pictorii Alexandru 
Istrati şi Natalia Du-mitrescu susţin că 
aranjamentul atelierului devenise marea operă 
de artă a sculptorului, la care depunea o muncă 
neîntreruptă.

Brâncuşi mai folosea şi altă strategie 
de fascinare a vizitatorului şi a prezumtivului 
cumpărător, acela de a monta unele sculpturi pe 
socluri rotitoare (Noul născut, Leda, Peştele), 
precum şi acela de a reflecta unele entităţi 
în discuri metalice (inox şlefuit ori bronz 
polisat), ori reflectarea unor opere în altele şi 
chiar a ambientului atelierului în suprafeţele 
supraşlefuite ale capodoperelor sale. Din 
acest motiv experimenta luminozitatea asupra 
pieselor dar şi reflectarea pe suprafaşa lor 
a anumitor zone ambientale. Acesta este un 
mare şi rafinat mod de a aduce spre interiorul 
sculpturilor,   ex-teriorul acestora: lumina solară 
şi ambientul.

După ce Man Ray l-a învăţat să fotogra-
fieze – ne spune Roxana Marcoci – Brâncuşi 
făcea numai fotografii deformate, urmărind 
efecte de incandescenţă, estompări, reflexe, 
umbre, într-un cuvânt - anamorfoze.  Exegeta 
menţionată este de părere că artistul aplica acest 
procedeu pentru a ne atrage atenţia asupra felu-
lui cum dorea el ca opera să-i fie receptată şi 
anume cât mai imaterială-spiritualizată.

Pentru păstrarea ansamblului reprezentat 
de atelier ca operă de artă autorul înlocuia 
sculpturile vândute cu copii în ghips. Ba chiar 
după moartea colecţionarului John Quin, cu 
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ajutorul lui Marcel Duchamp şi-a răscumpărat 
o serie de lucrări, printre care şi pe cele care au 
constituit celebrul grup mobil “copilul în lume”.

   3. Interiorul  formelor  plastice  brâncuşiene
Ne-a mai rămas un pas ca să ajungem 

la esenţa întreprinderii noastre, acela de a 
deveni flaneur-i noi înşine şi de a pătrunde 
în interiorul formelor plastice brâncuşiene 
resimţite locuibile. Acum, noi vom reprezenta 
exteriorul, iar sculpturile interiorul, gândul 
locuibil al demiurgului.

Ce senzaţii am putea trăi dacă am locui 
în interiorul acestora, mărite desigur la o scară 
convenabilă. Nu spunea oare Brâncuşi că unele 
dintre sculpturile sale (Păsările şi Coloanele) 
dacă ar fi mărite la o scară convenabilă, 
respectând desigur proporţiile, ar putea umple 
şi susţine bolta cerească?

Asemenea forme şi problemele pe care 
acestea le-ar putea induce asupra psihicului 
prezumtivului lor locuitor, ar trebui cercetate 
de psihologi, arhitecţi, esteticieni, radiestezişti 
reuniţi în echipe interdisciplinare. În acest eseu, 
nu facem decât să dezbatem succint problemele, 
încercând să întrezărim concluziile, care ar 
trebui să fie verificate. 

Există două forme fundamentale în 
creaţia brâncuşiană, la care printr-o reducţie 
fenomenologică radicală le putem sintetizăm pe 
toate. Acestea sunt ovoidul şi coloana. 

A. Ovoidul
Cea mai simplă formă pentru explicarea 

unei totalităţi omogene, nediferenţiate ar fi 
desigur sfera. Dar Brâncuşi a optat pentru ovoid 
= ou, pântece matern, formă care sugerează 
devenirea. Arhetipul în acest caz este foarte 
transparent. Naşterea poate fi a unei fiinţe sau 
a unui univers. Prin Începutul lumii Brâncuşi 
a dorit să ne introducă în interiorul genezei, 
în lumea nemanifestată, dar care urmează să 
se trezească la viaţă. Exteriorul şi interiorul 
lumii coincid, regăsim aici condiţia ideală a 
flaneur-ului. Ar putea fi o locuinţă sau un 
templu (unii exegeţi susţin că această formă 
ar fi cea propusă pentru Templul eliberării 
/9/). Locuinţă sau templu această formă ne-ar 
asigura pace deplină, linişte sufletească. Ne-am 

simţi ca în pântecele matern. Ce ar putea fi mai 
odihnitor decât să te legeni, aşezat comod într-
un balansoar în interiorul acestei forme, sau să 
dormi într-un pat imens, circular. În concluzie, 
cred că ar putea fi dormitorul ideal, al unei 
locuinţe. 

Dar ce sentimente am putea trăi locuind 
în interiorul capului ovoidal al Muzei adormite. 
Aici am pătrunde în interiorul minţii omeneşti şi 
am trăi desigur o fascinantă revelaţie spirituală, 
aceea că materia şi mintea sunt una şi aceeaşi 
substanţă – o materie spiritualizată. Împăcarea 
cu sine ar fi deplină şi s-ar realiza tot printr-o 
formă ovoidală. Regăsim şi aici condiţia 
“flaneurului”, prin aducerea lumii exterioare, 
cu ajutorul gândirii, în interiorul craniului.  Ne 
putem gândi acum că formele, sunt generate 
de spiritul nostru însetat de lumină. Şi astfel 
ovoidul pur al Începutului lumii se trezeşte la 
viaţă. O gură care se deschide şi apoi una care 
strigă: capul Primului pas, apoi Noul născut. 
Văzute din interior, aceste imixtiuni interne 
în forma perfectă sunt resimţite ca o stricare 
de echilibru, ca o ameninţare. Gura Primului 
strigăt pare o poartă deschisă spre lume, iar 
Prometeu are o uşoară stare de tensiune a 
ovoidului. 

Din interiorul unei asemenea forme, cu 
boltă ovoidală deformată  (Primul strigăt), cred 
că am resimţi o uşoară nelinişte, gândindu-ne că 
această deformare ar putea să se accentueze şi 
în final să ne strivească.

Cu ovoidele care prezintă excrescenţe/
dilatări exterioare, lucrurile se schimbă. Privind 
din interior asemenea forme, mintea este invitată 
la explorare. Ce conţin aceste înălţări, spre ce 
ne conduc oare?

E cazul chipurilor feminine puternic 
stilizate: Danai-dele, D-şoarele Pogany, Eileen, 
Negresele albe şi blonde. La scară mare ar putea  
deveni locuri de meditaţie ori temple. 

Cu Narcis, ovoidul se ridică spre verticală 
şi se contemplă în lume – narcisim cosmic, 
studiat de Bachelard. Lumea este frumoasă 
pentru că îmi oglindeşte chipul meu care este 
frumos şi eu sunt frumos căci lumea căreia îi 
aparţin şi care m-a zămislit este frumoasă. Ne 
reîntâlnim acum cu subiectul care este şi în el 
însuşi şi în lume, ca la Heidegger.
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Blaga vedea în Măiastra brâncuşiană 
silueta unei străvechi catedrale /10/. Tot ciclul 
Păsărilor poate fi receptat astfel. Păsăruica 
poate fi şi ea văzută din interior ca o biserică 
ortodoxă stilizată sau un templu medireraneean. 
Ovoid aşezat vertical, prin gura ei larg deschisă 
(devenită plafon de data aceasta) pare că 
aşteaptă transcendentul coborâtor. Măiestrele 
trec de la barocul formei spre gotic, iar Păsările 
în văzduh ating culmea supleţii gotice. Această 
formă ar fi potrivită pentru o cameră individuală 
de meditaţie, în care cel aflat în reculegere ar 
trebui să se poată urca pe o scară spre capul 
Păsării. Cred că sunetele propagate în acesată 
formă ar fi asemănătoare celor din interiorul 
unui tub de orgă, aşa cum afirmă şi poeţii.

Extrem de potrivite cu alura unor biserici 
creştine ar fi grupurile de Doi şi Trei pinguini, 
nu numai prin formele lor compacte şi boltite, 
dar şi prin simbolistica nemijlocită spre care 
trimit. Doi pinguini simbolizând tatăl şi fiul, iar 
Trei pinguini trinitatea cerească (despre aerul 
sacru al sculpturilor menţionate ne vorbeşte din 
eternitate Vasile Sav /11/). Privind din interiorul 
grupului de Trei pinguini am vedea trei bolţi de 

înălţimi diferite, care se intersectează (probabil 
aici ar trebui o coloană centrală de susţinere, 
element arhitectural care ar amplifica viziunea 
cosmică din interiorul incintei sacre prin 
sugestia stâlpului cosmic. De asemenea, cei trei 
ochii mari, alipiţi, par unghiile degetelor unite 
în semnul cu care preotul creştin face semnul 
binecuvântării.

Chiar Ţestoasa şi mai ales Ţestoasa 
zburătoare ar putea deveni temple/biserici 
moderne. Ţestoasa ar fi o clădire cu o cupolă 
clasică, pe când cea zburătoare ar crea senzaţia 
de decolare.

Focile ar putea fi tobogane sublime, iar 
Cocoşii terasaţi ar putea împodobi parcurile, 
ca nişte naiuri cosmice prin care sonorizează 
vântul.

B. Coloana
Dacă ovoidul reprezintă arhetipul naşterii 

(intrarea în lume), Coloana reprezintă ieşirea 
din lumea efemeră şi intrarea în cea eternă, 
arhetipul trecerii lumilor. La nivelul incon-
ştientului colectiv trecerea lumilor e resimţită 
ca un vertij. Muribunzi reveniţi la viaţă au 
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povestit despre parcurgerea unui tunel vertical. 
Această imagine arhetipală aparţine deja incon-
ştientului personal. Brâncuşi a prelucrat acest 
motiv arhetipal adăugându-i modulele (treptele 
înălţării, vămile etc, repetarea trecerii de către 
fiecare în parte şi de întregi generaţii etc). Prin 
acestă revenire la arhetip, credem că Brâncuşi a 
vrut să transmită mesajul parcurgerii interioare 
a coloanei şi nu căţărarea pe exteriorul ei. 
Trimiterea este întărită şi de faptul că în camera 
de meditaţie a Templului eliberării se urca tot 
prin interiorul ei şi că a imaginat zgârie-nori 
locuibili de forma Coloanei infinite, cu lift 
central. 

În general, un zgârie-nor striveşte 
personalitatea prin mărime, dar o şi 
entuziasmează, prin sentimentul de mândrie 
legitimă că omul a fost capabil să realizeze 
o construcţie de asemenea anvergură. Dar 
Coloana infinită, propusă de Brâncuşi pentru 
aceste proiecte, măguleşte vanitatea umană 
atât prin semnificaţia filosofică transmisă 
(sugerarea elanului  transcendent nesfârşit al 
generaţiilor), cât şi prin inteligenţa tehnică a 
realizării (conceptia modulară repetabilă, finită, 
accesibilă, a infinitului altfel inimaginabil). 

Totodată, prin trimitera mitică la axa 
lumii, forma columnară brâncuşiană contribuie 
la neantizarea senzaţiei angoasante, produse 
de convieţuirea colectivă, de către sentimentul 
împlinirii individuale, sub aspectul contribuţiei 
anonime la progresul spiritual al speciei. 

Realizarea sublimă a condiţiei flaneur-
ului ar fi constituit-o Templul eliberării 
(proiectat pentru Indor), de forma Coloanei 
sărutului cu dublu capitel,  dacă s-ar fi realizat. 
El ar fi realizat acel imago mundi în care ne-am 
fi simţit împăcaţi cu Marele Tot .

În interior s-ar fi pătruns printr-un 
drum spiralat deambulatoriu, spre centrul tălpii 
construcţiei - în punctul cel mai coborât al 
traseului fiind proiectată şi o abluţiune cu apă 
până la glezne -, apoi dintr-unul ascendent prin 
piciorului Coloanei. 

În interiorul celulei individuale de medi-
taţie (capitelul dublu, iluminat natural, printr-un 
orificiu circular din tavan), ne-ar fi întâmpinat:

- o Coloana sărutului cu capitel simplu 
susţinând urna funerară cu cenuşa maharanei; 

- trei  Păsări în văzduh (una din marmură 
albă, una din bronz polisat şi una din  marmură 
neagră);

- Regele regilor/Spiritul lui Buddha;
- pe pereţi, fresce reprezennd păsări în 

zbor;
- un bazin dreptunghiular cu apă.
Cred că, în clipa revelaţiei (cu soarele la 

zenit), ne-am   fi  văzut cu uimire chipul reflectat 
în bazinul cu apă, alături de al sculpturilor din 
incinta sacră /12/.

Când soarele s-ar fi îndepărtat, cu ultima 
iluminare a încăperii, parcă ar fi luat şi intreaga 
imagine reflectată în bazinul cu apă. Ne-am fi 
simţit ridicaţi în văzduh şi contopiţi cu lumina 
divină,  solară. Apoi, camera ar fi revenit în 
penumbră şi ne-am fi regăsit, încet, încet, pe noi 
înşine şi am fi părăsit încăperea.

 Din punct de vedere al flaneur-ului, 
acest Templu al eliberării ar fi reiterat chiar 
mai spectaculos decât Coloana fără sfârşit 
simbolistica axului cosmic şi al imaginii lumii. 
Lumea chtoniană ar fi fost repzentată mai 
pregnant prin  labirintul subteran,  în camera 
de meditaţie s-ar fi realizat eliberarea sufletului 
de materie, iar prin raza coborâtă sofianic 
din cer, prin orificiul tavanului s-ar fi realizat 
contopirea cosmică.                           

   4. Locuirea brâncuşiană şi arhetipurile
De ce privind formele brâncuşiene, 

organice, pline/împlinite, pure, blânde ca o 
mângâiere regăsim o pace interioară? Dacă 
le-am locui, oare, sentimentul acesta nu ar fi 
mai intens? Ca să răspundem acestor întrebări 
esenţiale. Trebuie să căutăm un sens mai profund, 
observând că formele plastice brâncuşiene sunt 
pretabile unor interpretări filosofice, sunt forme 
– filosofale şi arhetipale. Problemele formei 
sunt desigur probleme ale modelării spaţiului – 
problemă insuficient cercetată încă.

Pentru elucidarea acestora tot mai mulţi 
cercetători apelează la Haidegger şi Jung fără a 
contura în suficientă măsură lucrurile. 

În ultima vreme tot mai mulţi brâncuşio-
logi fac referiri la Heidegger. Il vom mai pomeni 
doar pe Paolo Galleriani, care în artcolul Actu-
alitatea lui Brâncuşi (consideraţii după o călă-
torie la Târgu-Jiu) /13/, comentează importanţa 
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pentru sculptorul român a locului amplasării 
sculpturii, a soclului, a relaţiilor dintre aces-
tea şi spaţiu, precum şi a tăcerii demiurgului. 
Criticul de artă italian citează un fragment din 
Heidegger, din care spicuim: “Jocul raporturilor 
dintre artă şi spaţiu ar trebui gândit plecând de 
la experienţa locului şi a străzii. (…) Sculptura 
ar trebui să fie învelişul-corp al unor locuri care, 
deschizând o stradă şi veghind-o, să adune în 
jurul său un ce liber, care să dea dimensiune 
tuturor lucrurilor şi oamenilor, o locuire deci, în 
mijlocul lucrurilor (…) Sculptura: straiul-corp 
al adevărului Existenţei în operă a locului.”

Dar esenţialul aici este locuirea adevă-
rată, despre care criticul italian nu ne mai spune 
nimic.

Pentru a ajunge la temeiul existenţei, 
filosoful Martin Heidegger consideră că omul 
trebuie să atingă stadiul “locuirii autentice/
adevărate”, prin care fiinţarea, inconştientă până 
la subconştientă, se deschide prin conştiinţă 
(fiinţa personală) la Fiinţa fiinţării, ideea de 
fiinţă supraconştientă/suprapersonală. Fiinţarea 
rezidă aşadar, în starea sensibilă de a exista şi 
cunoaşte numeroase gradaţii.

Materia anorganică (pământul, pietrele, 
metalele, apa, aerul, focul etc.) nu fiinţează, ele 
există pur şi simplu, sunt “lipsite de lume” – în 
sintagma autorului – dar pot fi atrase în fiinţare, 
prin transformarea lor în artefacte utile omului.

Materia organică (plantele, animalele 
şi omul) fiinţează pe diverse trepte evolutive. 
Plantele sunt situate pe treapta inferioară a 
fiinţării, animalele pe cea medie, iar omul pe cea 
superioară, dacă locuieşte autentic (inautenticul  
existenţei sale nu l-ar deosebi prea mult de 
animalele călăuzite predominant după instinct). 
Omul inautentic poate atinge stadiul de fiinţă 
personală, pe când cel autentic poate recepta 
fiinţa absolută, suprapersonală.

Pentru Brâncuşi materialele au un suflet 
care trebuie dezvăluit. Important este că şi ele 
pot contribui, dacă sunt prelucrate în scopul 
locuirii autentice, la dezvăluirea fiinţei, adică a 
întemeierii ei, ceea ce echivalează cu relevarea 
adevărul existenţei.  

Dar să revenim la Heidegger. 
Ce se poate face cu materialele? – se 

întreabă filosoful. Desigur, artefacte şi opere 

de artă. Deosebirea dintr ele constă în faptul 
că primele sunt concepute utilitar, pe când 
celelalte în scopul revelării fiinţei. Iar aceasta 
fiind supraindividuală, îşi dictează ea însăşi 
condiţiile relevării ei. În momentul revelaţiei 
omul trăieşte plenar, sesizând: faptul – de – a 
– fi – în - lume, faptul – de – a – fi – laolaltă 
-cu, înţelegerea, libertatea, grija, faptul-de-a-
fi-întru-moarte. Dar să-l cităm pe Heidegger: 
“Muritorii locuiesc în măsura în care salvează 
pământul (…) Muritorii locuiesc în măsura în 
care primesc cerul ca cer. Ei lasă soarelui şi 
lunii mersul lor, aştrilor le lasă calea lor, lasă 
timpurilor anului binefacerile şi asprimile lor, 
nu fac din noapte zi şi nicidin zi chinuitoare 
neodihnă.

Muritorii locuiesc în măsura în care îi 
aşteaptă pe divini ca divini. Sperând, ei le oferă 
nesperatul. Stau în aşteptarea semnelor sosirii 
lor şi nu se înşală asupra emblemelor absenţei 
lor. Nu-şi fac zeii lor şi nu se dedau cultului 
idolilor. Chiar în nemântuire, ei mai aşteaptă 
încă mântuirea ce le-a fost retrasă.

Muritorii locuiesc în măsura în care 
îşi călăuzesc propria esenţă – a avea putinţa 
morţii ca moarte – în fiinţa acestei putinţe şi 
în folosirea ei, cu gândul ca să fie o moarte 
bună. A-i călăuzi pe muritori în esenţa morţii 
nu înseamnă nicidecum a face din neantul vid 
al morţii supremul ţel, aşa cum nu înseamnă să 
întuneci locuirea prin oarba ţintuire a sfârşitului. 

În salvarea pământului, în primirea 
cerului, în aştep-tarea divinilor, în călăuzirea 
muritorilor se petrece locuirea ca acea împătrită 
ocrotire a tetradei”/14/.

A locui autentic înseamnă aşadar a fi om  
muritor pe pământ, a cultiva şi a culege roade, a 
construi în pace, a edifice, a întreţine, a îngriji, 
a fi liber. 

Vorbind despre Hölderlin, Heidegger 
afirmă că omul locuieşte în mod poetic dacă 
strânge esenţa prin armonie şi strălucire, 
apropie cerul de pământ, măsurând intervalul 
Cer-Pământ, aducându-le unul spre altul, aici 
are loc vieţuirea, iar dimensiunea sa umană şi-o 
caută măsurându-se cu divinitatea necunoscută, 
dar care se ascunde în lucruri familiare, 
dându-le strălucire. Spaţiul artistic scoate din 
neascundere ce-i este lui mai propriu, adevărul, 
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prin el fiinţa iese în lumină. Croirea spaţiului 
înseamnă eliberare de locuri privilegiate care 
pregătesc de fiecare dată locuirea. “Sculptura 
ar fi întruchiparea de locuri care, deschizând un 
ţinut şi păstrându-l, adună şi menţin în jurul lor 
un câmp liber, care acordă lucrurilor existente  
acolo  o  aşezare,  iar  omului  o  locuire  în  
mijlocul Lucrurilor.“

Volumul sculpturilor nu va delimita 
spaţii care să opună un interior unui exterior.

“Sculptura: întruchiparea adevărului 
Fiinţei în opera ei de ctitorire de locuri”.

Acum să aplicăm teoria locuirii autentice 
heideggeriene la opara sculptorului Constantin 
Brâncuşi.

Concepţia sa generală despre lume, 
reieşită din aforismele sale şi modul de viaţă 
pe care l-a practicat, care nu e alta decât 
aceea a ţăranului român tradiţional, este în 
deplină concordanţă cu armonizarea tetradei: 
comuniune cu natura, religiozitate de tip 
panteist, întemeierea unei familii, construirea 
unei gospodării, împăcare cu soarta de fiinţă 
muritoare, credinţă în mântuire. 

A-fi-în-lume însemnă pentru Brâncuşi 
nu numai acestă integrare în marele tot, dar 
şi căutarea Fiinţei vietăţilor şi a omului. El 
nu a inventat o altă lume imaginară ci a 
căutat să dezvăluie conturul plastic al ideilor 
platonice, modelele lucrurilor reale. Oricât de 
stilizate apar sculpturile sale, ele au pornit de la 
personaje reale. 

La Heidegger ideea Adevărului pare 
absolută şi aceasta este esenţa artei şi temeiul 
acesteia, iar Frumosul o faţetă a adevărului. 

“Instalarea adevărului în operă este 
producerea unei fiinţări care până atunci n-a 
existat niciodată şi care nici nu va mai apărea 
vreodată. Producerea situează această fiinţare 
în aşa fel în deschis, încât abia ceea ce urmează 
să fie produs luminează deschiderea deschisului 
în care el iese la iveală. Acolo unde producerea 
aduce în mod expres deschiderea fiinţării, adică 
adevărul, ceea ce este produs este o operă. O 
asemenea producere este creaţia.” Esenţa artei 
(TEMEIUL EI) = punerea-de-sine-în-operă a 
adevărului.

Ca şi la Heidegger, fiinţa apare, în 
concepţia lui Brâncuşi, de la sine când i se 

creează condiţiile necesare şi suficiente (se 
iveşte sufletul materiei). Şi astfel ni s-au 
dezvăluit fiinţele: Peştilor, Păsărilor, Focilor, 
Ţestoaselor şi Oamenilor (copii, tineri, bărbaţi 
şi femei).

Libertatea la Brâncuşi se manifestă 
tot în concordanţă cu viziunea heideggeriano-
platoniciană. Ea vine dintr-un impuls oarecum 
exterior, dictat de fiinţa asupra căreia sculptorul 
meditează. Ajungând în imperiul ideilor pure, 
mai descoperim o concordanţă a concepţiei 
existenţiale brâncuşiene cu gândirea filosofului 
german. Haidegger spune că în lumea ideilor 
pure, una este dominantă, aceea a binelui. Oare 
nu spunea şi artistul român că prin sculpturile 
sale vrea să aducă bucurie pură şi că ar dori ca 
să se joace copii, prin parcuri cu animalele sale?

În sfârşit, faptul de-a-fi-întru-moarte 
l-a revelat în capodoperele sale, care sunt 
şi monumente funerare: Sărutul, Rugăciunea 
+ Bustul lui Petre Stănescu, Ansamblul 
munumental de la Târgu-Jiu. Împăcarea cu 
moartea şi ideea morţii eliberatoare planează şi 
asupra altor ansambluri de sculpturi brâncuşiene 
(grupul mobil (“copilul în lume”, alcătuit din 
Primul pas + Coloană + Cupa lui Socrate) şi mai 
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ales a proiectului Templului eliberării sufletului 
de corp, imaginat pentru maharadjahul indian  
Yeswant Rao Holkar, din Indor).

Mai trebuie să adăugăm că la concluzii 
asemănătoare ajungem şi dacă utilizăm 
teoria arhetipurilor la interpretarea statuarei 
brâncuşiene. Există şi aici un: inconştientul 
personal (corespunzător fiinţei individuale 
heideggeriene) şi unul colectiv, supraindividual 
(Fiinţa supraindividuală).

În concepţia celui mai titrat psihanalist 
de până acum, C.G. Jung, a existat o fază 
aurorală a omenirii în care omul trăia în armonie 
cu natura şi cu divinităţile imaginate, fără a 
cunoaşte deosebirea dintre bine şi rău. În această 
perioadă îndelungată s-a cristalizat psihicul 
uman cu specificul său de gândire şi concepţia 
sa de viaţă. În special, problemele importante ale 
existenţei s-au organizat algoritmic, repetându-
se ca manifestare, de la generaţie la generaţie. 
Aceste forme de universală răspândire în psihic 
(categorii ale imaginaţiei, idei primordiale, 
reprezentări colective) sunt denumite de Jung, 
athetipuri.

Arhetipurile se înmagazinează în incon-
ştientul colectiv al speciei, care este un fel de 
suflet suprapersonal, o parte a fiinţei heidegge-
riene. 

Acest inconştient colectiv este nemuritor, 
extracorporal şi intracorporal totodată, ca şi 
fiinţa heideggeriană. 

Am putea asemăna fiinţarea heideggeri-
ană cu sinele lui Jung, prin care înţelegem tota-
litatea aspectelor psihice umane, adică atât pe 
cele inconconştiente (apaţinând fie inconştien-
tului colectiv, fie celui personal), cât şi pe cele 
conştiente /15/. Prin această paralelă, desigur că 
fiinţei îi corespunde eul conştient.

Prin faptul că inconştientul colectiv 
înglobează întrega zestre psihică a omenirii (ba 
chiar şi a vieţii terestre în genere), transmisă 
genetic, şi pentru Jung, subiectul există atât 
în sine cât şi în afara lui. De asemenea, eul, 
prin conştiinţa sa aflată într-o perpetuă luptă 
împotriva instinctelor, joacă rolul unui erou 
civilizator, adică al fiinţei fiindului (în sintagmă 
heideggeriană). 

Inconştientul colectiv reprezintă zestrea 
genetică a speciei. La acest nivel, arhetipurile 

sunt prezente ca simboluri neexplicite. 
Explicitarea lor are loc pe traiectul inconştient 
colectv, inconştient personal şi starea conştienţei.  
În faza indistinctă a inconştientului colectiv, 
arhetipul apare ca simbol nativ, care se va releva 
trecând prin experienţa refulată a inconştientului 
personal, manifestându-se semnificativ prin 
conştientizare. Gândirea nu urmează altă cale. 
Noile cunoştinţe se aglutinează la cele vechi, 
modelul silogistic neadmiţând altă cale. Putem 
conchide astfel că teleologia este dată în premise. 
Fenomenul se recunoaşte în teoria cunoaşterii 
platoniciene care desemnează lucrul cunoscut 
prin recunoaşterea sa anamnezică, relevată prin 
ideile pure, arhetipurile vieţii noastre psihice. 

Arhetipurile modelează incredibil de 
substanţial viaţa noastră. În ceea ce priveşte 
creaţia artistică ele o pot expica plauzibil. La 
nivelul inconştientului colectiv arhetipul nu are 
conţinut şi contur ferm. Pe măsură ce răzbate 
la nivelul conştiinţei, la nivelul inconştientului 
personal începe să se contureze, iar la nivelul 
conştiinţei artistul îl va prelucra. Putem găsi 
aici o paralelă cu etapele de materializare ale 
proiectului haideggerian. Arhetipul şi dasein-ul 
au o parte comună ca esenţe spirituale, psihice.

Dar ce înţelege Jung prin această 
proiectare creatoare? Toată experienţa speciei 
este conţinută genetic în arhetipuri. Tot ce 
proiectăm în viitor este predeterminat prin 
trecut. Posedăm astfel finalitzatea înaintea de 
înfăptuirea ei.

Credem că Jung se apropie mult prin 
teoria arhetipurilor de viziunea asupra lumii 
a lui Heidegger. Şi pentru celebrul psihanalist 
şi psihiatru, sufletul este nemuritor şi atât 
extracorporal cât şi intracorporal. 

În lumea psihică, arhetipurile sunt 
forme de universală răspândire, categorii ale 
imaginaţiei, idei elementare/pri-mordiale, 
reprezentări colective. Aceste forme preexistente 
pot ajunge doar mijlocit în zariştea conştiinţei ca 
simboluri sau imagini arhetipale. Şi când ajung, 
conduc, în domeniul plastic, la forme arhetipale 
care eliberează. În cazul lui Brâncuşi, referindu-
ne numai la cele despre care am pomenit în 
acest eseu, menţionăm că regăsim arhetipurile: 
naşterii în Începutul lumii, nunta în Sărutul, 
“marea trecere” în Coloana fără sfârşit. 
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Prin faptul că, în momentul realizării 

unei capodopere, fiinţa individuală se contopeşte 
cu Fiinţa fiinţei, răspunzând totodată şi unei 
nevoi arhetipale, eul individual contopindu-se 
cu inconştientul colectiv, avem de a face cu 
împlinirea condiţiei de flaneur la nivel spiritual. 
Acest fapt explică de ce, în aceste realizări 
artistice superioare, ne regăsim pe noi înşine şi 
contemplându-le ne simţim acasă. 

În concluzie putem afirma că formele 
lui Brâncuşi ne eliberează întrucât prin ele se 
manifestă arhetipurile şi locuirea autentică, prin 
care fiinţa prinde viaţă.

Concluzii

Am pornit cercetarea noastră de la 
studiul Roxanei Marcoci despre interpretarea  
statuarei lui Brâncuşi prin prisma conceptului 
de flaneur.

Am dezvoltat concepţia noastră pe 
această temă în patru capitole:

1. oraşul cameră
2. camera oraş
3.interiorul formelor plastice brâncuşiene
4. locuirea brâncuşiană şi arhetipurile
Propunem constituirea unor echipe 

de cercetare interdisciplinare, constituite din 
arhitecţi, ingineri, psihologi, antropologi, 
muzicieni, radiestezişti etc. pentru studirea 
posibilităţii utilizării formelor brâncuşiene 
în căutarea unor posibilităţi de locuire mai 
adecvate fiinţei noastre.

Credem că, ar fi posibil de găsit investitori 
pentru realizarea unor camere experimentale 
de forme ovoidale (pentru odihnă, relaxare şi 
somn), ori elansate (pentru muncă şi activităţi 
creatoare).

Şi încheiem cu un vis: realizarea 
unei biserici creştine de forma sculpturii Trei 
pinguini, la o scară adecvată şi, de ce nu, chiar 
a Templului eliberării. Şi toate la Târgu-Jiu.

Prin abordarea statuarei brâncuşiene 
prin cheia propusă, am devenit flaneur-i 
noi înşine, pătrunzând în interiorul formelor 
demiurgului. Aici am descoperit în ce constă 
misterul împlinirii fiinţei noastre. Secretul este 
că în opera lui Brâncuşi fiinţa individuală 
atinge gradul Fiinţei scrise cu majusculă, iar eul 

individual se contopeşte cu sufletul colectiv, 
sub aspectul arhetipurilor. De aceea  opera sa 
dăinuie, ne eliberează şi ne face să ne simţim 
în preajma ei acasă. Prin acestă contopire 
spirituală a individualului cu absolutul se reface 
unitatea primordială a lumii. Intuind acest lucru, 
Brâncuşi scria cu creionul pe o umilă pagină de 
carnet:

“Brad de nuntă / brad de moarte! / 
Dânduţi sama /toatis una, / unas toate!” /16/.

Note:
1. Roxana Marcoci – POLITICA SPAŢIULUI. Privelişti 
inedite şi oglinzi capcană în Atelierul lui Brâncuşi (Rev. 
Brâncuşi nr.4/1997)
2. Flora Merill - New York Word / 3.oct. 1926;
3. V.G. Paleolog – Brâncuşi – Brâncuşi (Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova, 1976)
4. Ion Pogorilovschi – VIZIUNEA AXIALĂ A LUMII 
(Ed. Vremea, Bucureşti, 2001);
5. Ştefan Georgescu-Gorjan – TEMPLUL DIN INDOR 
(Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996);
6. Barbu Brezianu - Brâncuşi în România (Ed. Academiei, 
1976);
7. Ştefan Georgescu-Gorjan – AM LUCRAT CU 
BRÂNCUŞI (Ed.  Universalia, Bucureşti, 2004);
8. Teodor Redlow – Propuneri pentru un psihodrom 
(Revista Arta nr. 9-10/1990)
9. Ştefan Georgescu-Gorjan – TEMPLUL DIN INDOR 
(Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996);
10. Lucian Blaga – poezia PASĂREA MĂIASTRĂ
11. Vasile Sav – Un vers: un univers (în PASI PE 
NISIPUL ETERNITĂŢII, Ed. Fundaţiei “Constantin 
Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997);
12. Lucian Gruia – MOMENTUL REVELAŢIEI ÎN 
TEMPLUL BRÂNCUŞIAN AL ELIBERĂRII (de ar 
fi fost să fie…), Ed. Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, 
Târgu-Jiu, 2004;
13. Paolo Galleriani - Actualitatea lui Brâncuşi 
(consideraţii după o călătorie la Târgu-Jiu) în Capitolul 
BRÂNCUŞI 120 din CAIETE CRITICE nr. 1-2/1997;
14. Martin Heidegger – REPERE PE DRUMUL 
GÂNDIRII (Ed. Politică, Buc., 1988) şi Martin Heidegger 
– ORIGINEA OPEREI DE ARTĂ (Ed. Univers, Buc., 
1982)
15. Carl Gustav Jung – ÎN LUMEA ARHETIPURILOR 
(Ed. “Jurnalul literar”, Buc.1994).
16. Doina Lemny, Cristian-Robert Velescu – BRÂNCUŞI 
INEDIT (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004)
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Gheorghe IORGA

Paradigma 
,,Dorel Vișan”

 Mi-am intitulat această lauditio Para-
digma „Dorel Vişan”, cu prenumele şi numele 
maestrului între ghilimele. Am vrut să delimi-
tez, în felul acesta, o lume şi un concept, eul 
psihologic şi eul artistic/ creator, în termino-
logia lui Proust din „Contre Sainte-Beuve”, 
într-o alchimie a variaţiilor stilistice şi a rafina-
mentelor sofisticat-comunicative. Altfel spus, 
am vrut să delimitez domeniul „Dorel Vişan”, 
da, domeniul „Dorel Vişan”, un privilegiu al 
artei dramatice, un ţinut imaginar al demonilor 
actoriei superioare, cu ştaif, care compun şi 
recompun, fără încetare, avataruri ale omului 
singur sau ale omului în lume. E un domeniu 
ce n-are nevoie de niciun fel de determinare.  
E suficient să rosteşti numele „Dorel Vişan” 
ca să fie recunoscut spontan, ca un „efect de 
ecou controlat”, un reflex – rod al unor gesturi 
îndelung exersate, de parcă ar face parte dintre 
bunurile tale de preţ, din amintirile tale cele mai 
dragi, pur şi simplu din biografia ta lăuntrică de 
care nu te poţi despărţi, de parcă o viaţă întrea-
gă i-ai fi rostit numele în toate rugăciunile din 
gând sau din vis... Aşadar numele. O metonimie 
tulburătoare ce se revarsă într-o metaforă, când 

explicită, când implicită, cuprinzătoare cât, 
draga de ea, condiţia umană... O metonimie 
desprinsă, parcă, direct din „Elegia întâia” a lui 
N. Stănescu, „închinată, ce coincidenţă gene-
roasă!, lui Dedal, întemeietorul vestitului neam 
de artişti, al dedalizilor”: „El începe cu sine şi 
sfârşeşte / cu sine. / Nu-l vesteşte nicio aură, 
nu-l / urmează nicio coadă de cometă/ [...] El 
este înlăuntrul desăvârşit...” Iată-l pe arhetipalul 
actor, însufleţit de psalmistul interogaţiilor laice 
şi al răspunsurilor sacre, de eseistul reflecţiilor 
lucid-amare, între sine şi sine. Între sine şi sine 
ia naştere acest tulburător eseu teatral-cine-
matografic despre adevăr şi îndoială, despre 
spaimă, neant şi puterea omului, eseu ale cărui 
capitole sunt scrise cu cerneala simpatică a 
timpului descompus până la anxietate...  
 Dorel Vişan e actorul stărilor descres-
cător-crescătoare, în intensitate şi în tonalitatea 
glasului, ale agoniei umanului. Ar putea mărtu-
risi, odată cu Rimbaud, „eu e un altul”. Natura 
sa fundamentală e heracliteană şi proteică în 
sensul mitologic al cuvântului. E un altfel de 
a răspunde la teribila întrebare a Sfinxului; ca 
artist cu o vocaţie şi un  har profund, e osândit 
să răspundă. Răspunsul  e mereu omul, omul, 
omul..., dar Heraclit îi şopteşte la ureche, iar 
şoapta devine voce interioară, că-i mereu vorba 
despre o natură cu identităţi multiple, că-i jocul 
greu de explicat al rolurilor, unde o identitate 
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le luminează pe celelalte, ca într-o revelaţie a 
avatarurilor omenescului, prea omenescului.  
 Rolurile lui Dorel Vişan sunt veritabile 
studii vii despre om şi condiţia sa inepuizabilă. 
Când iese din sine, o face doar pentru a-şi fi 
sieşi martor. Atunci, prin Dorel Vişan trece unda 
de şoc a unei umanităţi surprinse în ipostaze ale 
existenţei sale filozofico-etice, social-politice 
şi istorice: De la comic la tragic, de la grotesc 
la sublim, de la vorba colţuroasă şi hâtră la 
parabolă, de la impostură la morală, de la degra-
darea şi agonia umanului la măreţia interioară 
a omului – în care întrebarea Sfinxului a lăsat 
urme adânci –, de la drumul spre bine la bolgiile 
danteşti şi la răul contemporan, de la umilinţă 
la spaima de a nu fi umil, de la satiră la elegie, 
de la Falstaff la Iacob... E, dacă vreţi, Oratorul 
mut al lui Eugen Ionescu, cel care, între timp, 
nemaiputând rezista ispitei de a vorbi, şi-a arti-
culat interjecţiile  necomunicative într-un mesaj 
semnificant de tăceri şi ziceri de ţinut minte. A 
redescoperit demonii acestei lumi şi ni i-a arătat 
arătându-se pe noi şi cerându-ne, în subtextul 
sugestiei, odată cu Mabraux, să redevenim zei 

sau măcar oameni din visul unui zeu! Partiturile 
sale teatrale şi cinematografice, în care a închi-
puit destine şi caractere, sunt tot atâtea viziuni 
din subteranele textului dramatic sau ale scena-
riului filmic, revelând mereu sensuri ascunse şi 
desluşind, prin vocea sau prin tăcerile adăugate 
cuvintelor, rosturi ale omului de azi, ale omului 
dintotdeauna: rosturi atât de simple, atât de sim-
ple, încât, vorba poetului, devin de neînţeles... 
Ghiceşti, uneori, prin preajmă, psalmistul trecut 
cu folos prin infern, care tot merge, tot merge, 
pe drumul ce duce de la deşertăciunea omenes-
cului la înţelepciunea zeilor...   
 Despre sentimentele, emoţiile, reflec-
ţiile personajelor imaginate de acest monstru 
sacru, mare actor polimorf, s-ar putea alcătui o 
enciclopedie a bunelor practici actoriceşti: când 
pietros-afectuos, când gâlcevitor-morocănos, 
patriarhal sau aristocrat al spiritului, iubitor şi 
tălmăcitor de parabole şi de învăţături vechi, 
greu de descifrat, om cu toane sau mucalit între 
două tăceri cu tâlc, ţăran călcând apăsat sau 
boier de viţă veche, iubitor de bucurii simple, 
pragmatic sau dăruit spiritului cu toată fiinţa, 
găsind la marii filozofi şi gânditori lucruri ce 
contează cu adevărat pentru viaţa noastră, sur-
prinzător şi când zâmbeşte, şi când râde, izbăvi-
tor când e trist şi copleşit de melancolii coapte 
în lumile trecute, uneori spontan în vorbe, deşi 
ştie să-şi asculte interlocutorul într-o tăcere vor-
bitor-roditoare şi reflexivă, semn al unei lumi 
care se grăbea încet şi cu folos...  
 Ne-am putea imagina, o, ce îndrăzneală 
a minţii!, un palimpsest ciudat de arheologie 
umană. I-am descoperi, cu migală şi nesfârşită 
curiozitate, „după vorbă, după port”, închipu-
ind semnele unei noi „comedii umane” atinse 
de harul unei alte „divine comedii”, printre 
atâţia şi atâţia alţii, pe Bogathy, Odoleanu, 
Partenie, Panaitescu, Popa Furtună, Lupşe, 
Petru Groza, Ministrul orb, Finanţatorul par-
tidului / Magnatul, Iosif, colonelul Marcus, 
Nichitache, Lumânăraru, Gheorghe, Tudor 
Bălosu, Creangă, Duiosul, senatorul Vârtosul, 
Mircea Moraru, Mailat... O fotografie de grup? 
Desigur! În stânga grupului, Falstaff. În dreap-
ta, aţi ghicit, Iacob! 
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Ion MÂNĂSCURTĂ

Popeștii de Sus este o localitate plină 
de povești. 

Povești de tot felul, unele mai ului-
toare decât altele. La drept vorbind, aceleași 
istorii bântuie și satul vecin, Popeștii de Jos. 
Presupun că-i ceva firesc, deoarece distanța 
dintre cele două entități topografice este de 
3,4 metri, așa că poți umbla toată ziulica 
dintr-o localitate în alta, fără ca cineva să 
te întrebe ce cauți sau să-ți ceară permis de 
ședere. Într-o zi, când am avut chef și tocmai 
intenționa să mă părăsească prima dragoste, 
eram atât de zăpăcit, încât am fost de 364 de 
ori într-un sat și de 365 de ori – în celălalt. 
Ultima aterizare a fost în satul natal, unde, 
după cum ați priceput, eram condamnat să 
dorm. Iubita asta a mea, generatoarea stării de 
incertitudine, a recunoscut ulterior că se avea 
de bine cu un amic de-al meu și că, de fapt, 
ar fi pus la cale o răzbunare odioasă – ceva de 
tipul că mergi la cel mai promițător iaz și nu 
prinzi decât țânțari. 

Credeți că m-am dus la culcare după 
ce am totalizat cele 729 de salturi sus-jos-jos-
sus, fără însă a percepe vreo schimbare de 
nivel sau altitudine? Ăsta chiar că ar fi fost 
un final nemeritat pentru bunătatea de zi ce 

se scufunda în apele înserării, așa că mi-am 
propus să-l găsesc pe Lord. Lordul ăsta – v-o 
spun cu oarecare anticipație, ca să înțelegeți 
mai bine despre ce este vorba – avea deosebit 
de prostul nărav să dispară când te așteptai 
mai puțin, iar mai exact când se întâmpla să 
ai nevoie de el. Acum, dacă tot îl căutam, 
era sigur că îmi trebuia pentru ceva, deși nu 
puteam spune pentru ce. Tot atât de sigur era 
și faptul că… ei,  dacă îl găsesc, o să știu. Mai 
exact, Lord însuși știa de ce este căutat și, în 
momentul întâlnirii, scopul acesteia devenea 
o evidență și pentru mine. 

Lord nu este câine, deși o vagă ase-
mănare, inclusiv prin componenta onomasti-
că, cu patrupedul nominalizat exista cu cer-
titudine. Nu zic,  poate că ar fi fost mai bine 
să fie câine. Un câine, de obicei, nu creează 
probleme decât în cazul că îl provoci. Lord 
era  intrigant de meserie – unul desăvârșit. 
Așa mi-a șoptit intuiția în clipa când l-am 
cunoscut. De fapt, ca să spunem adevărul 
până la capăt, era el însuși – Lord adică – o 
intrigă și această intrigă urzea în permanență 
alte intrigi. S-ar putea și să greșesc, știindu-se 
că până și un fleac de băț are două capete, iar 
cât privește adevărul… ei, adevărul se află la 
fundul mării și nu mă vedeam în postură de 
scafandrier pornit în căutarea adevărului… 
Adevărul este că nici timp nu prea am pentru 
fleacuri…

LORD
-o povestire-
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Când am făcut cunoștință (mai exact 

– când am luat cunoștință unul de altul) cu 
Lord – a fost cu ceva timp în urmă –, era 
de față și Vasi, ceea ce în traducere liberă ar 
însemna că Vasi, adică Vasile, îl găsise în cine 
știe ce râpă (presupunere neadeverită ulteri-
or!) și mi-l adusese poclon, gândind el că sur-
priza ar face să dau ochii peste cap și să leșin. 
Putea să aștepte mult și bine! Vasi era pe post 
de cel mai bun prieten, fiind cu trei ani mai 
avansat în timp decât mine și cu șapte centi-
metri mai scurt pe verticală. Aceste inegalități 
pe dimensiunile temporală și spațială se com-
pensau reciproc, făcând să ne simțim egali, 
și Vasi n-a manifestat niciodată dorința de a 
părăsi postul de cel mai bun prieten.

Lord mi-a întins ceremonios unul 
dintre membrele superioare și s-a prezentat 
sec:

–L-lord.
Cel puțin, așa am înțeles eu că îl 

cheamă. 
Ca să-mi arăt respectul și să ascund 

și faptul că eram surprins, am scuturat înde-
lung și afectuos lăbuța rece (dacă n-o fi fost 
o manivelă!) pe care mi-o băgase Lord în 
palmă. La început, Lord era cam… scund și, 
când dădea… mda… mâna cu cineva, chiar și 
cu Vasi, ridica brațul vertical, încât erai nevo-
it să-l apuci lateral, ca pe o manșă sau ca pe 
un băț. Mai târziu am aflat că, fiind în toane 
bune, Lord putea să se salte în aer și să rămâ-
nă suspendat, scutindu-te de efortul aplecării, 
sau să-și lungească cât trebuie brațul, acesta 
având proprietăți telescopice inimaginabile și 
o nemaipomenită flexibilitate. Sincer vorbind, 
inimaginabil și nemaipomenit era Lord însuși, 
ca și tot ce a urmat după ce s-a instalat nepof-
tit în viața noastră.

Dacă tot îl adusese, a zgâlțâit și Vasi 
manivela lui Lord, după care l-a privit curios, 
mai să cred că vrea să-l scuture de colb, și a 
declarat cu mare îndoială:

–N-aș putea spune că ești câine.
Naiba știe la ce s-a gândit când a 

făcut această declarație.
–Nici nu pretind, deși... 

–N-ai de unde, n-ai stofă..., ești ca un 
tremurici pe fața apei, zise Vasi cu amărăciu-
ne.

Doamne ferește! Lord scoase un răc-
net cumplit, sări în sus cât să bage ceea ce 
el bănuia că este pumn sub nasul lui Vasi și 
întrebă:

–De ce trebuie să mă ofensezi?
–Scuze, zise Vasi, la noi așa-i obice-

iul din moși-strămoși...
–Din ce?
–Din ăia, care au fost și nu mai sunt.
–Ce însemnă: nu mai sunt? Odată ce 

au fost, sunt și vor fi în vecii vecilor. Asta-i 
legea. Întotdeauna rămâne vibrația.

–Ce rămâne?  
–Viețuitoarea pleacă, dar vibrația 

rămâne. Orice făptură trebuie percepută ca 
o vibrație. Câinele, dacă tot l-ai pomenit, 
poate să-și ducă lătratul pe alte tărâmuri, dar 
vibrația lui rămâne aici. Ca o coadă care dă 
din ea însăși, nemaiavând ca suport câinele… 
Ce-i cu obiceiul din moși-strămoși?...

–Prin părțile noastre, începu cu glas 
de povestitor Vasi, iar acestea sunt părțile 
noastre, dacă n-ai observat sau ai uitat 
cumva…, chiar și cea mai pricăjită jigodie 
poartă nume ca Prințesa, Regina, Herțog, 
Carol, Al Capone, Madona...

–Scurt, i-am cerut, cunoscându-i 
năravul de a lungi vorba.

 –Pisica mea, continuă netulburat 
Vasi, se numește Cleopatra, iar a vecinului 
– Desdemona… Unul, dacă vrei să știi, avea 
un câine Hitler, iar altul – un porc pe nume 
Stalin. Porcul ăsta, Stalin, era jigărit, de ziceai 
că trage să moară, așa că stăpânul l-a lăsat de 
capul lui și Stalin îl urma pretutindeni. Dacă 
stăpânul mergea în vizită sau intra în magazin, 
porcul se așeza câinește și îl aștepta la intrare. 
Când Stalin ajungea în dreptul casei lui Hitler, 
acesta – am în vedere dulăul – începea să urle 
ca scos din minți și se izbea atât de cumplit 
încât te prindea mirarea cum rezistă lanțul 
cu care era legat. Porcul luase năravul să se 
ducă la poarta lui Hitler la ore târzii, ba chiar 
grohăia încercând să imite lătratul acestuia… 
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Să știi că era destul de nostim! Într-o noapte, 
Hitler s-a rupt din lanț și l-a gâtuit pe Stalin... 
Poate că Stalin hotărâse să se sinucidă astfel, 
ce zici...?

–Nu cred nimic, zbârnâi Lord. 
Lucrurile, întotdeauna, sunt mult mai com-
plicate.

 –Crezi că animalele sunt marcate 
de nume? Mi se pare cam trăsnită ideea asta 
de a le dezonora dându-le nume de împărați, 
regine, tot felul de conducători, pirați și alți 
bandiți… 

–La ce ne oprisem? întrebă sec Lord. 
Puteți să-mi indicați un reper rațional, un 
punct de sprijin, deoarece simt că îmi pierd 
echilibrul?

–Dacă vrei să știi, continuă Vasi, 
de parcă n-ar fi auzit întrebarea, unul are un 
ponei, pe nume Napoleon, iar vecinul său – un 
motan chior care răspunde la numele Nelson. 
Că la noi așa-i, fiecare trebuie să-și aibă pere-
chea. Printre altele, nu se iubesc deloc, pone-
iul și motanul, dar motanului îi place grozav 
să călărească poneiul. Când îl simte în cârcă, 
căluțul începe să zvârlă din copite, cabrează și 
nechează nervos, dar ăsta cu nume împrumu-
tat de la ditamai amiral britanic privește senin 
la lume cu singurul său ochi și face echilibris-
tică pe spatele bietului animal. Circ! Despre 
cocoșul Dracula…

–Ce treabă am eu cu toate acestea? se 
enervă (sau dădu această impresie) Lord. Mă 
întreb dacă n-oi fi nimerit la o grădină zoolo-
gică sau la o expoziție de animale domestice, 
toate cu psihicul dereglat…

–U-ua, făcu Vasi împăciuitor, mai 
bun decât Lord nu cunosc să existe nume de 
câine... Nu găsești în lumea întreagă un câine 
rasat care n-ar vrea să poarte numele Lord. 
Pariez! Bunicul meu a avut doi dulăi cu acest 
nume: Lord senior și Lord junior, Lord Întâiul 
și Lord al Doilea – dinastie, cum s-ar zice. Pe 
Lord junior mi l-a dat mie, dar acesta a dispă-
rut acum doi ani, și-a pus coada pe spinare și 
dus a fost…

–Când ziceți câine, aveți în vedere 
subspecia Canis lupus familiaris?… se intere-

să Lord, scărpinându-se viguros cu manivela 
în partea superioară a corpului.

Eram gata să-i răspund, când un 
cioroi mare și zburlit se așeză pe creștetul 
lui Vasi, cârâind entuziasmat și acoperindu-i 
ochii cu aripile larg desfăcute.

–Câș, boală, coboară pe umăr, se răsti 
Vasi la cioroi, după care i-l prezentă lui Lord: 
Ăsta-i Carl. Carl Maria von Weber. Este un tip 
foarte deștept și muzical. Arată tânăr, dar cred 
că are două sute de ani. Fu-u, i se adresă el 
cioroiului, îți miroase din clanț. Iar te-ai băgat 
la hoituri?

Cioroiul muzical cârâi mândru, cobo-
rî pe umărul lui Vasi și se apucă să-și așeze 
penele, cercetând gânditor bizara arătare care 
vibra în fața noastră. 

–Bine, dar eu nu sunt din ăștia... din 
moși-strămoșii voștri..., declară Lord, fără a 
se sinchisi de prezența păsării. Eu am străbă-
tut distanțe incomensurabile...

–Știm, veniși din țara lorzilor, îl 
întrerupse Vasi. Asta vrea să sugereze numele 
tău, nu-i așa? Ia zi, cum este corect: Lordia, 
Lordania sau Lordenia?

–Zi-i cum vrei! Va fi corect exact în 
măsura în care va fi incorect.

–Ia nu ne prosti, am intervenit eu. 
Ne iei în balon, cum ar veni?! Un lucru poate 
fi corect, poate fi parțial corect sau incorect, 
dar ce poate să însemne tâmpenia asta: va fi 
corect exact în măsura în care va fi incorect? 
Ca și cum ai spune că un obiect negru este 
negru în măsura în care este alb.

–Păi, de fapt, ăsta-i adevărul. 
Aparențele sunt înșelătoare.

–Judecând după aspectul tău, s-ar 
zice că ești lord doar cu numele, în rest...

–Află că eu nu sunt Lord, ci Llord, 
cu doi de l...

–Ce importanță are – un l sau doi? 
Tot un drac.

–A, nu! Llordul este Llord pretu-
tindeni. Nu caută dacă Popeștii sunt de sus, 
de jos, de mijloc, dintr-o parte sau din alta. 
Llordul este simetric de Llord la orice oră de 
zi sau de noapte – asta în cazul că se află într-
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o zonă unde există zi și noapte. Cât despre 
draci, niște vagabonzi de carieră – altfel nu 
pot să-i numesc… 

–Aolică! făcu Vasi. Chiar așa! Vai 
de căpceanul tău de Llord! Cu doi, iar dacă 
dorești chiar cu trei de l, sublinie el.

Llord își schimbă culoarea și cred 
că și dimensiunile. Acum nu mai avea nimic 
comun cu ceea ce bănuiam că ar putea fi un 
descendent al invocatei de către Vasi dinastii 
Lord. Ca să zic așa, era sută la sută Llord! 
În orice caz, excrescența pe care noi o strân-
seserăm în calitate de mână prietenească își 
schimbă forma și deveni amenințătoare – un 
fel de bâtă în stare de repaus sau bumerang 
deocamdată staționar.

–Gata! scrâșni Llord din toate agre-
gatele. Nu mai vorbesc cu tine! Niciodată!

–Nu-i cazul să fii categoric, nu se 
lăsă intimidat Vasi. Ce vrei să zici când zici 
niciodată?

–Asta-i o negație temporală absolută 
și înseamnă nici într-un timp. Este valabilă în 
spațiile care beneficiază de timp. Cum ar fi 
Pământul, bunăoară.

–Vrei să spui că timpul...
–Nu vreau... Pentru că este! Ei, iată, 

am și încălcat legământul, vorbind în continu-
are cu tine. Prin urmare, niciodată și-a pierdut 
valabilitatea. Dar o să inventez o pedeapsă și 
mai cumplită! 

Auzind amenințarea și poate înce-
pând să priceapă și alte lucruri, Vasi lăsă 
nerezolvate problemele de onomastică chi-
nologică și se concentră pe aflarea identității 
personajului din fața lui. Dacă nu era câine 
– și  nu era, chiar se mira de unde-i venise 
ideea! – ce putea să fie? 

Am găsit de cuviință să intervin și 
m-am adresat cu tot respectul, subliniind 
prezența celor doi de l în alcătuirea numelui:

–Mult stimate Llord, excelență, sire, 
am putea să știm și noi cine sunteți și cum 
arătați în realitate? Vibrați tot timpul și…

–Nu pot răspunde momentan. Sunt 
în căutarea unei identități corespunzătoare 
locului și aflării mele în timp. În clipa găsirii 

acesteia, o să-mi modelez imaginea în cores-
pundere cu tradițiile locale și temporale. Să 
știți, însă, că n-am agreat niciodată spațiile în 
care există timp. 

–De ce vă deranjează timpul? 
–Începi imediat să te uzezi. Cum 

numiți voi asta? Ah, da! – se declanșează pro-
cesul îmbătrânirii.

–Cu scuzele de rigoare, vă declar că 
eu nu simt… 

–Ducu, își pierdu răbdarea Vasi, nu 
ți se pare exagerat faptul că respectul tău are 
ca țintă o lampă de gaz cu nume nici măcar 
de câine? Cel puțin, așa îl văd eu pe ăsta... pe 
asta, dacă vrei... În clipa asta…

–Poate-i lampa lui Aladin!? N-ai 
remarcat că este… o lampă vorbitoare... și 
practică un discurs coerent… După părerea 
mea, însă, n-are de unde să fie lampă. În mod 
sigur este altceva... și chiar altcineva...

După această tiradă, m-am întors spre 
Llord, care pufăia și scuipa scântei, și l-am 
întrebat respectuos: 

–La drept vorbind, cine sunteți?
 –Din punctul vostru de vedere, sunt 

un extraterestru.
 - Curios, se îngândură Vasi. Și n-ai 

putut să te prezinți într-o ținută mai potrivită, 
mai demnă, ca să zicem așa? Arăți ca un… 
boschetar, probabil, sau doar puțintel mai 
prost…

–Sunt în misiune. Obiectul de studiu 
îl reprezintă ființele inteligente de pe plane-
ta voastră. În această clipă, mă interesează 
omenirea în această dimensiune spațială 
și temporală. Celelalte dimensiuni își au 
exploratorii lor.

–Oho! făcu Vasi. Nici mai mult, nici 
mai puțin – întreaga omenire!

–Trebuie să simt, să cercetez, să 
cunosc această lume și să mă extaziez în fața 
ei. Ca să-mi îndeplinesc misiunea, trebuie să 
fiu din această lume. Cineva aflat în vâltoarea 
evenimentelor fără a fi participant la eveni-
mente. Un observator discret, de nimeni știut, 
dar atoateștiutor. 

–Vrei să fii Dumnezeu? îl luă în 
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zeflemea Vasi. Poate te visezi la cârma 
Universului? Înainte-înapoi, stânga-dreapta… 
Ptiu!

–Nu, nici vorbă! Cred că cel mai 
potrivit ar fi să iau chipul unei inteligențe 
aborigene… După felul cum m-ați întâmpi-
nat, însă, nu cred că vă interesează astfel de 
lucruri, bâzâi enervat Llord. Mi-ați spus atâtea 
baliverne, încât mi s-a scurtcircuitat aparatul 
de gândire. De ce câine?

–Câine?! se prefăcu mirat Vasi. Cred 
că ne-ați înțeles greșit… 

–De ce câine? repetă Llord. De ce 
câine?

Vasi fosăi un timp, cumpănind răs-
punsul.

–Așa am simțit noi… Câinele este cel 
mai bun prieten al omului, cel mai răbdător și 
cel mai devotat. De mai bine de cincisprezece 
mii de ani este alături de om, la bine și la rău, 
ocrotindu-l de fiare și de duhurile rele. Vă 
asigurăm cu tot respectul… Cele mai nobile 
intenții! Când am auzit cum vă numiți, mi 
s-a făcut dor de Lord al meu, care s-a pierdut 
acum doi ani. Știți ce înseamnă să pierzi un 
astfel de prieten?...

–Lumea nu este cum este, declară 
calm Llord. Lumea este cum o vezi!

–Să știi că ne-ai dat gata! spuse Vasi. 
Bineînțeles că vezi ceea ce este. Nu poți vedea 
ceea ce nu există.

–Îmi pare rău, dar va trebui să lăsăm 
acest subiect pentru mai târziu. Lumea nu 
este cum este și nici cum o vezi. Este cum o 
creezi. Depinde și de instrumentele utilizate. 
Realitatea este mereu în schimbare și această 
schimbare nu este străină de voi…   

După ce rosti aceste cuvinte neînțelese 
de noi până la capăt, Llord începu să sfârâie, 
vibrația se înteți și peste o clipă – ia-l de unde 
nu-i: Llord se topise în văzduh cu tot cu supă-
rare.

Iar văzduhul avu miros de alte lumi. 
Ce-i asta? Așa, o aromă indefinită, nepămân-
tească, cum ar veni, care ridica în suflet un 
uriaș val de neliniște. Parcă și vântul începuse 
să bată altfel, iar nourii o luaseră razna și plu-
teau împotriva firii.

–Ce-ai făcut! l-am atacat pe Vasi. 
Tu l-ai adus și tot tu l-ai pus pe fugă. Chiar 
venisem să-ți spun că Llord… merită toată 
considerația noastră… Deoarece, într-un 
cuvânt…

Llord a lipsit două zile. N-aș zice că 
i-am simțit lipsa. Ca să simți lipsa cuiva, tre-
buie ca acesta să-ți fie drag sau să ai nevoie de 
sprijinul lui la vreo ispravă. Llord n-avea de 
unde să ne fie drag și nici nu ne imaginam la 
ce isprăvi ar fi bună o entitate fără identitate, 
dar i-am așteptat întoarcerea. Între timp, am 
stabilit pentru noi că nu este câine, nu este 
primus și nici măcar lampa lui Aladin. Este 
adevărat că nu semăna cu nimic și cu nimeni 
din Popești – nici de Sus, nici de Jos, nici 
din pădurea de la Baxani și nici din preajma 
Movilei. Cel mai grav era faptul că, neavând 
nici o asemănare, semăna nu numai cu toate 
obiectele, ci și cu toate ființele cunoscute și, 
probabil, necunoscute, printre acestea numă-
rându-se și oamenii. Ca orice vibrație, de 
altfel… Dacă tot era în căutarea identității, 
am decis să-l declarăm ființă – ființă llordică, 
bineînțeles.

Când a revenit, i-am simțit imediat 
vibrația prietenoasă. De fapt, nu era vibrație, 
ci un adevărat tsunami, care se prăbușea 
peste noi de la înălțimea… probabil, a o sută 
cincizeci de secole. O splendoare de câine 
ciobănesc ne doborî la pământ, lătrând vesel 
și lingându-ne pe obraji cu limba lui aspră. 

–Lord, țipă Vasi. Încetează! N-ai prins 
de loc la minte în ăști doi ani cât ai lipsit!

Poate că țipetele lui ar fi durat, dacă 
din înalturi nu s-ar fi abătut în picaj cioroiul 
bicentenar Carl Maria von Weber. Entuziasmul 
dulăului se potoli imediat ce pajura neagră 
ateriză pe căpățâna lui, cârâind victorios și 
bătându-l cu aripile. 

Vasi se întoarse spre mine și făcu 
următoarea constatare:

– Ce zici? Acum putem zice că este 
parte a acestei lumi și avem noi grijă să fie 
în vâltoarea evenimentelor. Exact ce și-a 
dorit: observator discret, de nimeni știut, dar 
atoateștiutor. Acum chiar că poate cerceta 
nestingherit inteligența terestră. Bineînțeles, 
dacă l-o duce capul…

proza
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poemul vizual

Poeme în viziunea lui

Mihai Pînzaru PIM
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poemul vizual
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aforisme

Aurelian SILVESTRU

• Râd de fiecare dată când cineva invocă 
fatalitatea, ca să-şi justifice eşecul. Asumaţi-vă 
riscul! Fiţi responsabili! Fatalitatea e ceea ce 
rezultă din lipsa acestei atitudini.

 • Lumea este imperfectă. Contează însă 
nu cum o găseşti când vii, ci cum o laşi când 
pleci.

 • Nu vă uitaţi la geniu ca la un sfânt. El 
se deosebeşte de ceilalţi nu prin perfecţiune, ci 
prin capacitatea de a munci mai mult.

 • Cărţile proaste nu merită să fie 
deschise. Cele bune nu merită să fie închise.

 • Ca să fii înţelept, trebuie să ai foarte 
multe calităţi. Ca să fii bun, nu trebuie să fii 
nici măcar înţelept!

 • Dacă dincolo de moarte nu există 
dragoste, la ce bun veşnicia.

 • Nu desconsider inspiraţia, dar sunt 
convins că, fără muncă, nimeni nu şi-ar aminti 
de ea.
 
 •Ţara – sinonimul Independenţei.

  •O prietenie pierdută – grămezi 
de cuvinte pe care le regreţi.

 •Nu ezita. Bagă, fără teamă, bisturiul 
în manuscrisele tale. Dacă nu curge sânge, 
înseamnă că nu e nimic viu în ele.

 • Creaţia înseamnă căutare. Talentele, 
însă, nu se caută şi nu se găsesc. Ele se 
formează.

 • Iubirea poate fi şi otravă şi leac, iar cei 
îndrăgostiţi o beau întotdeauna la nimereală.

 • Să-ţi vorbeşti Ţara de rău e ca şi cum 
ai arunca cu noroi în mamă.
 
 • Nimeni nu este atât de mare, încât să 
nu încapă într-un mormânt.

 • Omul de nimic are o singură mare 
satisfacţie – să-l vadă îngenuncheat pe omul de 
valoare!

 • Nu felul  de  a  scrie, ci  felul de a gândi 
decide valoarea unui scriitor.

 • Puţinul împacă pe toţi, dar nu 
mulţumeşte pe nimeni.

 • Când mergi pe urmele altora, nimeni 
nu observă pe unde mergi tu.

 • Celebru te face nu talentul, ci munca 
susţinută de talent.

 • Nu cred că palavragiul se naşte din 
nevoia de a vorbi. A fi palavragiu înseamnă nu 
a vorbi mult, ci a gândi puţin.

 • Talentul face reguli. Geniul le încalcă. 
Primul are limite. Ultimul nu ştie de ele.

 • Providenţa niciodată nu lucrează cu 
un singur om. Ea are permanent la îndemână 
câţiva oameni pe care îi înalţă sau îi coboară şi 
prin aceasta înalţă sau coboară demnitatea unui 
neam întreg.

 • Adevărata literatură naşte oameni, nu 
sentimente estetice.
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 •Dacă porţile Raiului s-ar deschide doar 
în faţa omului perfect şi fără prihană, atunci 
Paradisul ar fi, probabil, un loc pustiu…

 • Scriu puţin… E periculos  să scrii mai 
mult decât citeşti.

 • Ca să te afirmi, trebuie să munceşti, să 
cutezi, să mergi înainte, mereu înainte, depăşind 
rătăcirile, mizeria, nedreptatea şi propriile 
slăbiciuni. Îndeosebi – pe ele! Şi, principalul, 
să nu te opreşti, să nu dai înapoi, să nu te 
mulţumeşti cu victoria zilei curente. Talentul 
trebuie demonstrat în fiecare zi!

 • Teme-te de tine însuţi. Nu există 
altcineva în stare să-ţi facă mai mult rău!

 • Fără curajul de a da în fiecare zi cu 
dalta în noi înşine, ajungem nişte împietriţi.

 • Oamenii cu adevărat mari nu se laudă 
că sunt remarcabili. Aşteaptă ca şi cei din jur să 
observe asta. Aşa şi mor… aşteptând.

 • Vrei un prieten bun, fidel şi înţelept? 
Cumpără-ţi o carte!

 • E bine că nu se poate trăi din literatură 
(altminteri, grafomanii ar nimici pădurile).

 • Când faci rău, te simţi înstrăinat, de 
parcă toată lumea te-ar fi părăsit. În realitate, nu 
lumea, ci Dumnezeu se leapădă de tine.

 • Dacă n-ar fi de genul feminin, Natura 
ar mai fi, oare, la fel de schimbătoare?

 • Casa părintească – adevăratul centru al 
Universului.

 • Mai lesne îl înveţi pe copil să meargă 
la timp, decât să se oprească la timp.

 • Un vis pe care îl omori în faşă se 
transformă într-un vârf de lance care te răneşte.

 • Vei fi judecat ca un criminal, dacă ai 
avut talent şi nu l-au folosit.

 • Nu există ghinion. Există doar oameni 
care greşesc în mod repetat.

 • Cărţile proaste sunt scrise cu mâna. 
Cărţile bune – cu sufletul.

 • Când eşti tânăr, vrei să ai succes. Când 
ajungi să ai succes, nu vrei decât să fii tânăr.

 • Căderea e ultima stare a trupului. 
Înălţarea e prima stare a sufletului.
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 •Bucuria succesului are ceva din tristeţea 
crucificării…

 • Dumnezeu ne aude chiar şi atunci, 
când nu rostim nimic.

 • Ca să capeţi maximumul, trebuie să 
vrei imposibilul. Victoria e dincolo de imposibil.

 • Aş crede că Dumnezeu m-a părăsit, 
dacă mi-ar cere să te părăsesc pe tine, iubito.

 • Nu există succes în umbra căruia să nu 
zacă o mulţime de vise zdrobite.

 • Dacă nu ai înţeles că singurul tău 
prieten  eşti  tu însuţi, înseamnă că nu ai avut 
prieteni…

 • A fi un bun cetăţean înseamnă a lua 
asupra ta cea mai grea parte din povara tuturor.
 
 • Nu poţi gusta din plăcerile vieţii, dacă 
nu scapi mai întâi de neplăcerile ei.

 • Oare nu cumva puterea bărbatului 
izvorăşte din slăbiciunea lui pentru femeie?

 • Adevărul merită tot sângele ce se varsă 
pentru el.

 • Când pleci pentru totdeauna, duci cu 
tine doar ceea ce laşi în urma ta…

 • Mi-e milă de cei care zic că totul e 
bine. Mi-e silă de cei care zic că totul e rău. Dar 
mă tem de cei cărora nu le pasă de nimic.

 • Dacă am lua în calcul felul în care ne 
batem joc de sănătate, atunci am constata că 
majoritatea oamenilor nu mor, ci se sinucid!

 •Teama de foaia curată ucide mai mulţi 
scriitori decât teama de moarte.

 • Părinţii ne ajută să devenim oameni. 
Cărţile – să rămânem.

 • Talentul face ceea ce poate să facă, 

geniul – ceea ce nu poate să nu facă.

 • Nu eşti bun de nimic, dacă eşti bun 
doar pentru tine.

 • Eminescu suntem noi, cei de un sânge 
cu el! Citindu-l, ne cunoaştem mai bine Ţara, 
neamul, sufletul, pe noi înşine.

 • Ştiţi ce fac bărbaţii care, ore în şir, stau 
în faţa unei halbe de bere? Absolut nimic!

 • Nu Biserica are nevoie de om, ca să 
rămână în lumină, ci omul are nevoie de ea, ca 
să nu cadă în întuneric.

 • Când sabia călăului retează capul unui 
osândit la moarte, nu cumva retează concomitent 
şi firul divin cu care e legat de Cer?

 • Pe lângă geniu (care, probabil, e un 
armăsar sălbatic), talentul e un mânz… Dar cine 
are răbdare să-l crească?

 • Biblioteca – un templu din care ies mai 
mulţi Oameni decât intră.

 • Când poţi scrie bine, eşti aproape un 
meseriaş. Când nu poţi să scrii decât bine, eşti 
aproape un scriitor.

 •Cezar a fost un om ca tine; deci, şi tu 
poţi să devii un Cezar ca el!

 • E întuneric nu acolo unde nu există 
lumină, ci acolo unde nu există speranţă.

 • Un om mare – un autocondamnat la 
muncă silnică.

 • Eşti liber dacă ştii să accepţi ceea ce nu 
poţi schimba.

 • Nu victoriile, ci înfrângerile sunt 
învăţătorii noştri (înfrângerea devine pierdere 
abia atunci, când nu mai ai ce învăţat din ea). 

 • Cum să aflăm ce este adevărul, dacă şi 

aforisme
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aforisme
minciuna poartă haina lui?
 - Simplu: adevărul doare!

 • Se spune că suntem înrudiţi cu 
maimuţa. Putem spune că suntem înrudiţi şi cu 
porcul. Depinde cât de amorali suntem.

 • Menirea profesorilor – a-i învăţa pe 
copii să înveţe fără profesori.
Cum să ai dragoste de Patrie, dacă n-ai străbătut 
pe jos nici măcar împrejurimile satului natal? 
Dragostea începe cu prima oboseală.

 • Toţi se nasc poeţi, dar numai unii ajung 
să şi moară poeţi…

 • Nicăieri nu te afli în mijlocul mai 
multor prieteni decât într-o bibliotecă.

 • În creaţie, nimeni nu trece de la 
Meserie la Talent, dacă nu trece mai întâi prin 
Dumnezeu.

 •O ţară are doar doi stăpâni: ţăranul 
care îngrijeşte de pământ şi intelectualul care 
îngrijeşte de suflet. Toţi ceilalţi sunt derivaţi din 
munca lor.

 • Când iubeşti, nu poţi fi fericit decât 
prin fericirea celuilalt.
 
 • Dorinţa de a scrie e sterilă, dacă apare 
înaintea necesităţii de a citi.

 • Ce înseamnă un scriitor? Nimic, câtă 
vreme opera lui nu răvăşeşte nici măcar un 
singur suflet.

 • Omul e grâul semănat de Dumnezeu.

 • În vremuri de cumpănă, când Ţara are 
nevoie de umărul tuturor fiilor săi, nu există 
păcat mai mare decât să fii indiferent.

 • Mediocritatea se teme de opinia 
publică. Talentul – de publicul fără opinie.

 • Iată adevărata sursă a nefericirii: vrei 

să ai ceea ce nu poţi avea sau vrei să fii ceea ce 
nu poţi fi.

 •Succesul nu are secrete: vine spontan, 
dacă munceşti în permanenţă pentru el.

 • Când eşti singur, chiar dacă ai totul, ţi 
se pare că nu ai nimic.

 • Există o singură cale de a cuceri o 
femeie: s-o iubeşti fără margini!

 • Războiul şi iubirea – două încercări în 
care găseşti răspuns direct la întrebarea: „Eşti, 
oare, un bărbat adevărat?!”

 • Lacrima – un rezumat al durerii.

 • Capătul lumii începe acolo unde simţi 
pentru prima dată dorul de casă.

 • Poporul – singurul suveran care 
munceşte pentru „slugile” sale.

 • Succesul poartă salopetă de muncitor.

 • Când ţi se pare că eşti gata să mori 
pentru o idee, vezi dacă nu cumva acea idee a 
murit deja.

 • Eşti tânăr, dacă nu-ţi pasă ce vârstă ai.

 • Trândăvia nu este odihnă. A te odihni 
înseamnă a te pregăti de muncă. A trândăvi 
înseamnă a uita de muncă.

 • Copilăria vine şi… trece. Tinereţea 
vine şi… trece. Şi numai bătrâneţea vine, dar nu 
trece niciodată.

 • Există mai mulţi oameni „îngropaţi” 
de bani, decât bani îngropaţi de oameni.

 • Sunt cu adevărat mari doar oamenii 
care sunt cu adevărat buni!

 • Tăcerea e grea nu atunci când nu ai cu 
cine comunica, ci atunci când nu ai despre ce 
comunica. 
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Florin BUCIULEAC

         
 Florin Buciuleac este unul 
dintre cei mai importanţi pictori ai 
României de azi, atât prin tehnica 
originală, cât mai ales prin viziunile 
sale. 
          Pictor de concepţie (în spatele 
fiecărei lucrări bănuim o înaltă pre-
gătire filosofică), el a găsit modali-
tatea prin care să exprime adevăruri 
şi sentimente concrete.   Maestru al 
stărilor, într-o lume decadentă, plină 
de zgomot, Florin Buciuleac ştie 
să transmită emoţia, compasiunea, 
frica sau speranţa pe pânzele sale, 
adevărate  spectacole ale viziunilor. 
Imaginile răsar pe pânză din emoţia 
sa proaspătă, prin forţa lăuntrică, 
devenind spectacole magnetice prin 
viziune şi cromatică.  
               Tehnica însăşi devine la Florin 
Buciuleac un mijloc de compoziţie.                
Considerat un neoexpresionist cu 
ştaif, fie că realizează natură statică, 
peisaje ficţionale, viziuni ancestrale 
sau portrete, Florin Buciuleac îşi pune 
pecetea originală a personalităţii sale 
artistice prin nobilitatea unui stil deja 
cunoscut şi apreciat.

Daniel CORBU

FLORIN  BUCIULEAC 
sau despre stări și reprezentări

arta vizuală
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Inspirația

Placedo Domingo fotografiat cu portretul 
realizat de Florin Buciuleac

Nașterea Zeului

ABIS VI -Zodia Credinței
(oferită poetului Cezar Ivănescu)

arta vizuală
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Triptic Abis

Bufnița casei Corb cu lună plină 
(În colecția particulară Daniel Corbu)

 Grafician și pictor remarcabil, înzestrat cu talent haric, Florin 
Buciuleac este un neoexpresionist de mare forță, care oferă nebănuite 
energii închipuirilor / viziunilor sale dar și remarcabilelor portrete 
realizate în ultimii ani.
 Emil IORDACHE

arta vizuală
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Afișul Expoziției de la Sttutgart
august 2019

Clarvăzătorul

Treptele

Casa bătrânească

arta vizuală
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Florin Buciuleac - Arta portretului
 La Florin Buciuleac acurateţea privirii face ca atât ansamblul expresiv al 
figurii, cât şi pulsiunile interioare ale spiritului să anime şi să personalizeze. 
Psiholog exersat, Florin Buciuleac are fina intuiţie a pozei afectate, ştiind să 
lucreze atât cu emfaza personajelor, cât şi cu smerenia. 

 Florin Buciuleac are harul observaţiei penetrante, al expresiei sugestive dar    
şi o doză de umor, care-l personalizează între pictorii români de azi.

Valentin CIUCĂ
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document

Cezar Ivănescu împreună cu Marin Preda, 1978
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document

Lucian Blaga, Cornelia Blaga-Brediceanu, Nina Eliade, Mircea Eliade,
în perioada interbelică
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 Mesajele nu au nici un efect asupra mea. 
În acest moment mi e totuşi atât de rău încât îmi 
este greu să scriu. Nici ideile nu-mi vin când 
durerea este atât de violentă. Este aproape ora 
5, va veni noaptea, noaptea pe care o detest dar 
care îmi aduce totuşi, câteodată, un somn atât 
deplăcut.
 Mi se joacă piesele cam peste tot în 
lume şi cred că aceia care se duc să le vadă râd 
sau plâng, fără a simţi dureri prea violente.
 Ştiu că se va sfârşi curând, dar, cum am 
spus-o de curând, fiecare zi este un câştig.
 Câteodată vin să mă vadă prietenii, 
câţiva prieteni devotaţi. Îmi face mare plăcere 
să-i văd, dar după o orăobosesc.
 Oare ce altceva făceam, mai bine, 
înainte? Cred că mi-am pierdut timpul şi că am 
alergat în van.
 Îmi simt mintea goală şi mi-e greu să 
continui, nu din cauza durerilor ci a acestui 
vid existenţial de care e plină lumea, dacă 
pot spune că lumea este plină de vid. Ca de 
obicei, mă gândesc că poate voi muri în această 
seară sau, să nădăjduim, mâine ori poimâine. 
Sau, chiar, cine ştie cât timp mai târziu. Când 
nu mă gândesc la tot ce poate fi mai rău, mă 

plictisesc.  
 Câteodată mă gândesc că mă gândesc, 
mă gândesc că mă rog. Cine ştie, poate că va 
fi totuşi ceva, va fi ceva. Poate că după va fi 
bucuria.
Care este forma lui Dumnezeu? Cred că forma 
lui Dumnezeu este ovală.
Am fost ajutat în carieră - carieră, cum se spune 
- de un mare număr de oameni cărora le datorez 
recunoştinţă.
 A fost, mai întâi mama, care m-a 
crescut, care era de-o incredibilă tandreţe şi 
plină de umor în ciuda faptului că unul dintre 
copii îi murise la o vârstă fragedă şi că fusese 
abandonată - după cum am povestit adesea - de 
soţul eice a lăsat-o singură în marele Paris.
Apoi, mai târziu, au fost toţi profesorii mei de la 
liceul din Bucureşti.
 Dar pe parcursul vieţii, mai ales soţia 
mea, Rodica, şi fiicamea, Marie-France, au 
constituit pentru mine cel mai mare ajutor. Fără 
ele, este limpede că n-aş fi făcut nimic, n-aş fi 
scris nimic. Le datorez şi le dedic întreaga mea 
operă.
 Datorez mult şi unui escroc, Kerz, care 
s-a declarat falit în ziua ultimei reprezentaţii cu 

Eugen Ionesco

TESTAMENT

Nu, nu este vorba de vreun act notarial, 
prin care reputatul dramaturg îşi împarte 
bunurile. Probabil că nici nu a existat 
aşa ceva. Este vorba de un document 
deosebit, apărut în publicaţia pariziană "Le 
FigaroLitteraire" a doua zi după moartea lui 
Eugene Ionesco, survenită în 1994.
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Rinocerii la New York, ceea ce lui I-a adus, în 
1940, suma de 10.000 de dolari, dar şi mie mi-a 
adus renumele în Statele Unite. El m-a ajutat 
fărăsă vrea.
 Au fost, apoi cronicile literare engleze 
şi franceze. În plus aceste cronici au ridicat 
împotrivă pe criticii de stânga care crezuseră 
la început că eu însumi sunt de stânga aşa după 
cum ceilalţi mă credeau de dreapta.
Apoi, încă o dată soţia mea, mereu soţia mea, 
care m-a obligat să-mi trec examenul de licenţă. 
Şi mi-a făcut bine, dorind să mă distrugă, cea 
de-a doua soţie a tatălui meu, Lola, care m-a 
dat afară din casă, provocându-mă în acest fel 
să mă descurc şi să reuşesc. Mi-au făcut bine 
profesorii de la Liceul Sf. Sava care m-au 
gonit din liceu, ceea ce m-a determinat să-mi 
iau bacalaureatul într-un liceu de provincie, 
ocrotit de sora soţiei mele, Angela, care ţinea 
o pensiune pentru liceeni (liceeni care, după 
câte ştiu eu, n-au reuşit în viaţă). Vagabondând 
de la unul la altul, de la unii la alţii, eu, cel 
fără adăpost, am acum unul din frumoasele 
apartamente din Montparnasse. Am mai fost, 
în sfârşit, ajutat câteodată de rude mai mult 
sau mai puţin îndepărtate, de către mătuşa mea 
Sabina şi mătuşa mea Angela, de către profesori 
care îşi imaginau că am geniu. Am fost ajutat, 
mai recent, în timpul războiului din 1940 de 
Anca, mama soţiei mele, care în ciuda durerii 
proprii, cu inima sfărâmată, i-a lăsat pe ginerele 
şi fiica ei să plece în Franţa. A murit, sperând să 
se reîntâlnească cu noi la Paris, unde nu a putut 
ajunge. A murit cu această nădejde.
 Am fost ajutat de Dumnezeu atunci 
când, refugiat la Paris pentru că nu voiam să 
mă alătur comuniştilor de la Bucureşti, am 
plecat într-o zi la piaţă fără un ban în buzunar 
şi am găsit pe jos 3000 de franci (din 1940!). 
Atâtea întâmplări mi-au venit în ajutor! Poate 
Dumnezeu este acela care m-a ajutat toată viaţa, 
care mi-a sprijinit toate eforturile şi eu nu mi-am 
dat seama. Am fost ajutat, apoi, de proprietarul 
meu din strada Claude Terrasse, dl.Colombel, 
Dumnezeu să-l binecuvânteze, care nu acutezat 
să arunce în stradă un biet refugiat care nu-şi 
plătea chiria dar era poate trimis de Domnul.
Şi astfel, din mână în mână, am ajuns să 

obţin un soi de enormă celebritate şi să ajung 
împreună cu soţia mea lavârsta de 80 de ani, 
chiar 81 şi jumătate, cu frica morţii, cu nelinişte, 
fără a-mi da seama că Dumnezeu îmi dăruise 
atâtea binefaceri. El n-a abolit, pentru mine, 
moartea,ceea ce mi se pare inadmisibil. În ciuda 
eforturilor mele,în ciuda preoţilor, n-am reuşit 
niciodată să mă las în voie, în braţele Domnului. 
N-am reuşit să cred destul. Eu sunt, din păcate, 
ca omul acela despre care se spune că făcea în 
fiecare dimineaţă această rugăciune: "Doamne, 
fă-mă să cred în Tine". Ca toată lumea, nici 
eu nu ştiu dacă, de cealaltă parte, există ceva 
sau nu este nimic. Sunt tentat să cred, ca şi 
Papa Ioan Paul al II-lea, că se desfăşoară o 
luptă cosmică enormă între forţele tenebrelor şi 
cele ale binelui. Spre victoria finală a forţelor 
binelui, cu siguranţă, dar cum se va produce 
aceasta? Suntem oare fărâme dintr-un tot, sau 
suntem fiinţe care vor renaşte? Lucrul care mă 
întristează poate cel mai mult este despărţirea 
de soţia şi fiica mea. Şi de mine însumi! Sper 
în continuitatea identităţii cu mine însumi, 
temporală şi supratemporală, traversând timpul 
şi în afara timpului.
 Nu apărem pe pământ pentru a trăi. 
Apărem pentru a pieri şi a muri. Trăieşti copil, 
creşti şi foarte repede începi să îmbătrâneşti. Cu 
toate acestea, este greu să-ţi imaginezi o lume 
fără Dumnezeu. Este totuşi mai simplu să ţi-o 
imaginezi cu Dumnezeu.
 S-ar putea spune că medicina modernă 
şi gerontologia doresc, prin toate mijloacele, 
să reconstruiască omul în plenitudinea sa, aşa 
cum divinitatea n-a putut s-o facă: în pofida 
bătrâneţii, a stricăciunii, a slăbiciunii, etc. Să-i 
restituie omului integritatea, în imortalitate, aşa 
cum divinitatea n-a ştiut sau n-a vrut s-o facă. 
Cum n-a făcut-o divinitatea.
 Înainte, sculându-mă în fiecare diminea-
ţă spuneam: slavălui Dumnezeu care mi-a mai 
dăruit încă o zi. Acum spun: încă o zi pe care 
mi-a retras-o. Ce-a făcut Dumnezeu din toţi 
copiii şi vitele pe care I le-a luat lui Iov?
 În acelaşi timp, în ciuda a orice, cred în 
Dumnezeu, pentrucă eu cred în rău. Dacă răul 
există, atunci există şi Dumnezeu. 
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,,noutatea nu trebuie să fie o țintă 
pentru tînărul prozator”

Vasile GOGEA în dialog  cu  Mircea NEDELCIU

 În toamna anului 1986, fiind de curînd angajat cu „carte de muncă” 
referent literar la Teatrul dramatic din Brașov, dar avînd un „caiet de sarcini” și 
în redacția revistei ASTRA, i-am luat un interviu lui Mircea Nedelciu, ocazionat 
de apariția romanului său Tratament fabulatoriu. Interviul a apărut imediat în 
numărul 11/1986 al revistei,  ilustrat cu o fotografie a prozatorului făcută de 
Florin Iaru. Semnat, însă, Vasile Zidaru (!). Politica redacțională era să se evite 
ca o semnătură să apară de două ori în același număr și cum mai predasem deja 
un articol, am convenit să folosesc pentru interviu un pseudonim. Îl mai folosisem 
doar o singură dată, în Luceafărul, la „poșta redacției”, unde cu vreo zece ani 
înainte, Geo Dumitrescu îmi publicase un… poem!

 Îl reiau acum, cînd s-au împlinit douăzeci de ani de cînd Mircea nu mai e 
printre noi, pentru că mi se pare încă de actualitate.
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       – Mircea Nedelciu, recentul tău roman Tratament fabulatoriu se bucură de un 
binemeritat – zic eu – succes de public și de critică. Eu însumi, provocat, ca să zic așa, de 
„Prefața” lui, am intenționat să scriu o „cronică literară” care să facă parte integrantă 
din roman. Cum însă, o atare „completare” ar fi ilicită, te rog pe tine s-o realizezi. Îți dau 
doar titlul: „Textotronul”, și explicația lui: „textotronul” este un „utilaj” prozastic folosit 
pentru „accelerarea textelor” în scopul obținerii unei „energii literare” sporite. Materia 
lui primă o putem considera „un vocabular activ îmbogățit”.
 – „Textotronul” mi se pare un rezultat firesc al unei lecturi particulare a 
romanului Tratament fabulatoriu. Pe post de cronică literară la sus-numitul roman, el ar 
funcționa totuși defectuos, pentru că aparatele de precizie nu au dreptul la contradicții interne. 
Vreau să spun că principala lacună a cronicilor literare este dată de confuzia între particular și 
general. Mai toate cronicile sînt lecturi particulare ale cărții în discuție și nici una nu renunță 
la argumente de ordin general. De obicei, în interiorul cronicii literare, argumente particulare 
funcționează pe post de generalități și invers în funcție de cîmpuri externe necontrolabile. Ei 
bine, într-un textotron e periculos să faci astfel de inversări de semn, să legi plusul la minus 
numai că așa ți-a telefonat cineva din afară. Gîndește-te puțin, asta ar putea duce la catastrofe!
Deci, chiar dacă o cronică literară la Tratament fabulatoriu este inclusă în roman, recunosc, e 
bine să n-o lăsăm să funcționeze pe acest post pentru că nu avem cîmpuri magnetice favorabile 
sau măcar bine cunoscute.
Trecerea în revistă a cîtorva metode de analiză folosite cu precădere în mediile universitare 
de cercetare a literaturii ca fenomen al societății, trecere făcută în prefața la Tratament 
fabulatoriu își propunea chiar această excludere a lecturii generalizatoare pentru a-i ușura 
cititorului decizia de a avea numai lectură proprie. Prefața aceea este deci o metodă de a 
provoca la fiecare cititor construirea unui textotron propriu: se ia vocabularul activ (idiolectul), 
se trece prin diverse instalații de îmbogățire, se introduce apoi în textotronul construit cu 
ocazia lecturii romanului Tratament fabulatoriu și se accelerează pînă la obținerea energiei 
sporite – eu nu i-aș zice doar literară -, se dispune apoi de ea în funcție de necesități!
 – În Amendament la instinctul proprietății, propoziția numărul cinci din „Decalog” 
face o distincție importantă între „descrierea” peisajelor din alte țări și imperativul 
„povestirii” celor din propria țară. Ca scriitor român, aș îndrăzni chiar să lărgesc 
această „propoziție”, în sensul că numai o țară străină este pentru mine „peisaj”, în 
timp ce patria este natură în întregime. În general, nu putem vorbi despre „peisaj” în 
opera lui Eminescu, sau a lui Sadoveanu, dar o facem foarte bine vorbind despre natură. 
Imaginează-ți frumosul vers eminescian: „Fiind băiet, păduri cutreieram” echivalat cu 
„fiind copil, peisaje vizitam”! Analog, mi se pare, stă raportul limbă-limbaj.
 – Într-adevăr, propoziția 5 din decalog era un fel de a pune în ecuație istoria fiecărui 
cuvînt pe care-l deținem în vocabularul nostru. Mica poveste de care se leagă apariția fiecărui 
cuvînt la orizontul conștiinței noastre, poveste care trece în subconștient și rămîne activă acolo, 
explică și de ce natura patriei este altceva decît simplu peisaj și de ce omul are o percepție 
narativă asupra lumii. Amendament la instinctul proprietățiieste chiar o carte despre rolul 
narațiunii în îngrădirea instinctului de proprietate și în înlocuirea lui cu „un sentiment superior 
de posesie a universului”, cum spune Călinescu în 1948 într-un text din care am și citat la 
începutul cărții. Astfel se explică și faptul că volumul este „dedicat literaturii române din 
ultimele trei decenii”! Sigur că analogia pe care ai făcut-o cu raportul dintre limbă și limbaj era 
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conținută în acea carte. Așa trebuie citită ea: numai 
limba maternă este cu adevărat limbă – celelalte sînt 
simple limbaje, au doar „valoare de schimb” și nu 
„valoare de întrebuințare”, pentru a reveni la termenii 
prefeței de la Tratament… , asta numai pentru că 
prin ele nu poți ajunge niciodată la „sentimentul 
superior de posesie a universalului”, ci poți face cu 
ajutorul lor doar comerț de traduceri. Ca să citez 
acum din manifestul Daciei literare – „traducțiunile 
nu fac o literatură”, deși, după Steiner, „orice act 
de comunicare este traducere” și să adaug că există 
pretutindeni oameni care-și vorbesc propria limbă 
maternă ca pe o limbă străină. Ei nu vor înțelege 
niciodată ce e acel „sentiment superior de posesie 
a universului”, nu vor înțelege nici Literatura și se 
vor mulțumi cu viața lor ca trist comerț de bunuri. 
Tema Tratamentului fabulatoriu este tristețea care 
se naște din această constatare. După cum se vede, 
obsesiile mele trec dintr-o carte în cealaltă aproape 
fără voia mea.
 – Care ți se pare ție, exponent al celei mai noi generații de scriitori, că este noutatea 
definitorie, cucerirea esențială în plan literar pe care o aduce proza tinerilor?
 – Cred, mai întîi, că noutatea nu trebuie să fie o țintă pentru tînărul prozator. Cred, 
apoi, că nici nu e nimic nou în proza tinerilor! Pentru că această afirmație ar putea să te 
dezămăgească, am să-ți povestesc în ce fel a reacționat tatăl meu la lectura cîtorva cronici 
literare la volumul de debut, Aventuri într-o curte interioară, apărut în 1979. Trebuie să-ți 
spun că tata era (a murit între timp) un țăran care făcuse cinci clase primare între 1917 și 1922 
și că de atunci încoace nu mai citise deloc literatură. Citea doar presa, cu o viteză destul de 
mare și făcea „muncă de birou”, fiind casier la un C.E.C. Cartea de debut a citit-o în întregime, 
sînt sigur. A citit-o și nu mi-a zis nimic. Apoi a citit mare parte din cronicile din presa literară 
referitoare la acea carte, cronici pe care sora mea avea grijă să i le aducă. Volumul a fost 
comentat de multă „lume bună” și din aproape nici o cronică literară nu lipsea cuvîntul „nou”! 
Ei bine, tata mi-a declarat peste vreo un an de la apariția cărții că el o înțelesese foarte bine, dar 
că nu înțelege „ce tot zic ăștia că e nou!”. Raportînd cartea la mine, așa cum mă cunoștea el, și 
la lumea în care trăiam amîndoi, el nu găsea nimic nou, surprinzător, în acea carte. Comparația 
cu alte cărți nu avea cum s-o facă. Deci noul în literatură apare numai prin comparație cu altă 
literatură scrisă anterior, iar cauza lui nu poate fi decît noutatea apărută între timp în lume. 
Adecvarea mijloacelor și procedeelor literare la înțelegerea, descrierea și influențarea lumii în 
care trăiești nu este deloc un lucru nou. Această adecvare trebuie să fie o țintă pentru prozator, 
dar noul în sine nu! Dacă în proza tinerilor ceva ți se pare nou, întreabă-te mai întîi ce e nou 
în lume!
 – Am participat de curînd la un simpozion de limbaje, logică matematică și 
lingvistică. Am aflat, astfel, că gramaticile generative, independente sau nu de context, 
au ca maximă performanță reproducerea – formalizată – a domeniului, a „universului” 
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de la care au plecat. Aș vrea să te întreb, Mircea Nedelciu, care crezi că este maxima 
performanță posibilă a textualismului, considerînd textualismul, de asemenea, o 
„formalizare” specifică în cîmpul literaturii?
 – Înțeleg că tot o confuzie stă și la baza faptului că îmi adresezi tocmai mie această 
întrebare. Nu te învinovățesc. (N.m.V.G.-azi cînd transcriu acest interviu: Confuzia nu îmi 
aparținea, eu cunoscînd foarte bine poziția lui Mircea; plutea în „aer” iar întrebarea a fost o 
„provocare”.)
E o confuzie care s-a făcut mai de mult și, de fapt, prin această întrebare îmi dai încă o dată 
prilejul să încerc s-o lămuresc. Între ceea ce eu am numit cîndva „inginerie textuală” (vorbind 
de scrisul meu) și „textualism” s-a făcut (tot așa, voit sau nevoit!), o confuzie regretabilă.
Mă trezesc adesea „luat la întrebări” ca „textualist” și, de fiecare dată, am ocazia să constat 
seriozitatea demersului critic al cuiva care-mi face onoarea să scrie despre cărțile mele numai 
după felul cum se împiedică sau nu de așa-zisul meu textualism.
După modesta mea părere, maxima performanță a textualismului ar fi reproducerea întregului 
text al lumii. Sigur că este o iluzie, dar consecințele situației în care ea s-ar înfăptui pot fi 
estimate. Puteri reale din lume s-ar trezi zdruncinate puternic îndată ce tot textul de care se 
servește societatea ar fi declarat literatură. Nici o altă critică a lumii nu ar putea fi mai radicală 
decît aceasta, iar cum ar trebui să decurgă lucrurile după aceea nici textualiștii nu au reușit să 
întrevadă, motiv pentru care, pînă la urmă, am lăsat totul baltă. Declar însă că nu m-am raliat 
niciodată la o asemenea concepție despre raportul dintre literatură și lumea în care ea apare.
 – În A treia dimensiune, Radu Petrescu descrie la un moment dat – acest „moment” 
fiind important am să-l numesc foarte exact: 14 ianuarie 1958 – „cu ochi de pictor” a 
apreciat Nicolae Manolescu în cronica dedicată cărții la apariție, o tînără „în pantaloni 
și haină vătuită și cusută ca o plapumă”. Nu cunoștea, oare, Radu Petrescu cuvîntul 
„pufoaică”?
 – Îmi amintesc că am observat și eu, atunci cînd am citit A treia dimensiune , acest 
ocol stilistic pe care-l face radu Petrescu pentru a nu folosi sau pentru că nu cunoștea cuvîntul 
„pufoaică”. Aveam de-a face, totuși, cu un cuvînt mult vehiculat în epocă, atît pentru că 
obiectul pe care-l denumește este frecvent folosit, cît și pentru că face parte din vocabularul 
clasei muncitoare, aflate la conducerea politică a societății românești. Este greu de crezut că 
autorul nu cunoștea cuvîntul, dar nu cred nici că folosirea parafrazei „haină vătuită și cusută 
ca o plapumă” semnifică un refuz prin stil al realității descrise. Scena în întregime este 
făcută din aproximări cu mijloace artistice ale unor imagini pregnante din realitatea imediată. 
Fata îmbrăcată în pufoaică este, de fapt, o măturătoare de stradă avînd „figura țărăncilor lui 
Grigorescu”, un muncitor care lucrează la tăiatul unui castan poartă „niște pantaloni cafenii 
de dimie și o bluză roz”, oamenii „au geniul șederii laolaltă, au geniul grupului – în care 
volume, mărimi, culori, umbre și lumini, fizinomii se organizează de la sine într-un volum 
unic, într-o sferă indestructibilă”. Sensul pictural al afirmațiilor despre ce se vede („dar unde 
sunt pictorii, pentru numele lui Dumnezeu!”), descrierea transportului castanului tăiat ca balet 
cu final grotesc („dar fin grotesc!”), folosirea unui sens figurat după Caragiale, toate acestea 
mărturisesc că experiența pe care o face Radu Petrescu în fragmentul amintit este o experiență 
pur artistică. El convoacă în descrierea unei scene de muncă mijloace artistice de calitate înaltă, 
amintindu-i în context pe cîțiva artiști români geniali și afirmă astfel că, în și cu realitatea, arta 
nu trebuie să aibă prejudecăți de nici un fel.
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Este un fel al lui de a polemiza cu o artă troglodită a momentului în numele transfigurării. 
Demonstrează magistral că transfigurarea nu înseamnă ascunderea realității, ci revelarea ei, 
valorizarea ei prin resemantizări bine controlate. Încrederea nemărginită pe care Radu Petrescu 
o avea în puterea artei de a salva omul, încrederea afirmată apoi și teoretic în eseul Meteorologia 
lecturii, transpare din fragmentul amintit și din multe altele prin toți porii. Graba cu care eu 
însumi aș fi folosit cuvîntul „pufoaică” în acel context, din dorința de a fi autentic, firește, 
mi-ar apărea azi ca o greșeală de stil. Nu știu să explic mai clar această convingere a mea de 
acum.
 – Asităm la elaborarea „la vedere” a tot felul de istorii ale literaturii române: 
„exacte”, „polemice”, „antologice”… Dar, urgentă mi se pare o istorie morală a ei. Legat 
de aceasta, în ce crezi că ar consta moralitatea scriitorului, a literaturii?
 – Eu cred că uriașa forță pe care o are literatura trebuie pusă numai în slujba omului. 
Moralitatea artistului ar consta în primul rînd în împlinirea datoriei lui de a-și fi credincios sieși 
și propriei arte.
 – Se poate vorbi – în contextul înnoirilor din toate domeniile creației spirituale – 
de o „Zeitgeist” a tinerilor? Altfel spus, în ce măsură și în ce fel este „tînărul scriitor” 
solidar, sau numai simultan, cu – horribile dictu – „tinărul filosof”, sau „tinărul 
muzician”, plastician ș.a.m.d.?
 – Probabil că numeroase probleme ale tînărului scriitor, atunci cînd el și le analizează 
cu seriozitate și fără prejudecăți, i se par comune cu cele ale plasticianului, muzicianului sau 
filosofului. Lipsește însă, și nu știu de ce, contactul direct al acestor gînditori sau practicieni ai 
artei ocazionat de problemele lor comune.
Odată, la Arad, la o întîlnire organizată de valorosul cineclub de acolo, am discutat cu un 
compozitor tînăr echivalențele procedeelor din muzica modernă cu unele procedee din proza 
modernă și am constatat împreună că sensul larg al acestor înnoiri provine din aceeași raportare 
a omului modern față de lumea în care i-a fost dat 
să trăiască. Apoi, cunoscînd eu cîțiva pictori tineri 
și vizitîndu-le atelierul, am mai putut vedea și la 
ei cum evită prejudecățile și încearcă o abordare a 
lumii vizibile cam așa cum Radu Petrescu o cerea 
pictorilor în fragmentul pe care îl discutarăm mai 
devreme… Mai am și un prieten sociolog și mi 
se mai întîmplă să mă întîlnesc cu el în adevăruri 
despre lumea noastră pe care le-am extras fiecare 
cu mijloace proprii.
În critica literară, așa cum înțeleg să o practice 
unii dintre tineri și chiar o mare parte dintre cei ai 
generației mijlocii, lacuna de care vorbim mi se 
pare a fi conștientizată. Sînt de semnalat chiar ici-
colo, în articole de revistă (în Dialog, Vatra, Opinia 
studențească și uneori chiar în ASTRA) și eforturi 
de stabilire a unei legături între demersuri ce par 
prea specializate, dar mai sînt multe de făcut în 
această direcție.
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Franz KAFKA

Cunoaște-te pe tine însuţi

Cunoaşte-te pe tine însuţi nu înseamnă: 
Urmăreşte-te.
A te urmări
Este cuvântul şarpelui.
înseamnă:
Fă-te stăpân pe faptele tale.
Dar acum deja eşti Stăpânul faptelor tale.
Deci cuvântul înseamnă: tăgăduieşte-te! 
Distruge-te!
Deci ceva rău
Şi doar dacă te apleci foarte tare 
Îţi auzi şi partea bună, care spune:
 „Pentru a te face acel care eşti."

Satul învecinat

Bunicul obişnuia să spună:
„Viaţa este uimitor de scurtă", 
Îmi năvăleşte acum în memorie 
şi de abia înţeleg, de exemplu, 
cum un tânăr se poate hotărî 
să călărească spre satul vecin

fără a se teme deloc
- neluând în seamă nenorocirile posibile – 
că durata unei vieţi obişnuite 
decurgând sub semnul norocului, nu ajunge 
nici pe departe pentru o asemenea călătorie.
 
Sub soarele înserării

Sub soarele înserării 
şedem cu umerii aplecaţi 
pe bănci, la iarbă verde.
Cu braţele atârnate, 
cu ochii clipind de tristeţe.
Iar oamenii trec în hainele lor 
se plimbă clătinându-se pe pietriş 
sub cerul acesta mare 
care de pe colinele din zare 
se desfăşoară peste munţii îndepărtaţi.

Rece și nepăsător

Rece şi grea e ziua de azi.
Norii sunt stane de piatră.
Vântul e rouă biciuită.
Oamenii încremenesc.
Sub paşi sună metale 
Din pietrele de mină

Iar ochii privesc 
Spre lacuri albe, departe.
In vechiul orăşel se înalţă 

Poeme
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Căsuţe luminate de Crăciun, 
Gemurile lor colorate privesc 
Spre pieţe mici, viscolite.
Prin scuarul luminat de lună 
Trece un om neauzit prin zăpadă, 
Umbra lui mare e purtată 
De vânt spre înalt, peste case.

Trec oameni pe poduri întunecate 
Pe lângă sfinţi 
Cu palide luminiţe.

Norii trec pe cerul cenuşiu 
Pe lângă biserici Cu turnuri amurgind.
Cineva, sprijinit de balustrada zidită 
Priveşte în apa înserării 
Cu mâinile pe pietre străvechi.

Declaraţie de dragoste

Mâna ta este în mâna mea 
Atâta timp cât o laşi acolo.

Poate nici aceasta nu e de fapt iubire
Poate nici aceasta nu e de fapt iubire, 
când spun că îmi eşti cea mai dragă; 
iubirea este că îmi eşti cuţitul 
cu care scormonesc în mine.

Timpul care ţi-e dat

Timpul care ţi-e dat este atât de scurt, încât 
dacă pierzi o secundă ţi-ai pierdut deja 
toată 
viaţa,
fiindcă nu este mai lungă; 
e doar atât de lungă cât timpul pe care îl 
pierzi.
 
Lasă viitorul să doarmă

Lasă viitorul să doarmă
Fiindcă dacă îl trezeşti prea devreme
Vei avea un prezent somnoros.

Traducere de Dan DĂNILĂ
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Marin IFRIM
(1955-2019)

  Născut la 1 Decembrie 1955, în comuna Bălăceanu, jud. Buzău. Absolvent al 
Facultăţii de Istorie, Muzeografie şi Arhivistică  -  Universitatea „Spiru Haret”  
Bucureşti. Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti, din 
1998. Redactor-șef al revistelor ”Cartelul metaforelor” și ”Caietele de la Ținteşti”.
 Cărţi de poezie publicate:
 ”Spre oraşul cu un milion de ferestre”, versuri,Ed.”Litera”,Bucureşti,1986.
.”Curentul marin”,versuri”,Editura „ŞI”, Buzău, 1995.
.”Alfabet de tranziţie”,versuri”,Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu”, Buzău 1995.
.”Fotografii cu cântec”, versuri, Ed.”Rafet”, Râmnicu Sărat,2001.
.”Poeme”,versuri,Ed.”Rafet”, Râmnicu Sărat, 2003.
.”Suprafaţa lucrurilor”,versuri,Ed.”Rafet”, 2004.
..”Fiecare cuvânt pentru Nicolae Pogonaru”,versuri,Ed.”Rafet”, Râmnicu Sărat, 
2006.
.”Gloria locală”,antologie de versuri, Ed.”Rafet”, Râmnicu Sărat, 2007.
.„Din capitala mondială a anonimatului”, antologie de versuri, Ed. „Tipomoldova”, 
colecţia „Opera omnia”, Iaşi, 2011.
.  „Săptămâna de sare”, versuri, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2011.
 ”Vid reîncarnat” (”Reincarnated void”), ediție bilingvă română-engleză, ”Editgraph” 
Buzău, 2014.
. ”Blocat în lift, spre cer”, eseuri lirice”, Ed. ”Teocora”, Buzău, 2015.
.”În sângele ploii”, versuri, Ed. ”Teocora”, Buzău, 2016.
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REINCARNATED VOID

LA DURERI CU SFERE MATE

până când aerul apropie urechea de buzele sale
din cer picură chinezeşte atomi obezi
trataţi chimic în pungi inscripţionate
vremea paşilor are drumurile umplute cu 
buruieni sălbatice
din toate punctele cardinale ţâşnesc semnele 
infinitului
reînvie sfârşitul fiecărui tic uman
apele se despart de ţărmuri şi sufletul peticeşte 
vântul
din micile crăpături ale corului robilor Tăi
o cărare unică precum strivirea zăpezilor dulci
mai uşor cu un fulg între fire goale
legat de respiraţie dublă
râurile roşii prin ecluza sterilizată din mâna 
femeii de zăpadă
duc în cifre sub sticlă astrală viitorul
acum o speranţă obeză cuvântă adormirea cu 
ochi
prin tifon răzuitul albastru în fir de oxigen
alternând perpetuu literă cu cifră  
focuri de ceară în cavernele lui Platon

AT  PAINS WITH OPAQUE 
SPHERES

Until the air brings the ear to its lips
From the sky obese atoms fall Chinese like
Treated chemically in labeled bags
The time of the steps has its roads filled with 
wild weeds
Infinity signs spring from all the cardinal 
directions
The end of every human tick is reborn
The waters break on the shore and the souls 
patch the wind

From the small cracks of Your slaves’ choir
A unique path as the crushing of the sweet snow
Lighter by a flake between empty threads
Tied to a double breathing
Red rivers through the sterilized flood gates in 
the hand of the snow woman
Lead the future in numbers under the astral 
glass
Now an obese hope holies the sleep with eyes
Though gauze grated in oxygen blue thread
Forever alternating letter with number
Wax fires in Plato’s caves

MEMENTO

frânghia şi cercul din vârf
sâsâitul din bifurcaţia timpului
legea cânepii halucinogene
din mărul adamic căznind seminţe
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şaua cerului pe creştetul robului
înainte de cruci
venirea era tot timpul ascunsă acum
în orgă laba felinei scormone dedesubtul
cariile cu note
în linie continuă de niciunde
stivuind valurile din cherestea
în verzi eprubete parasolare
granit de frunte umplând adâncimile mici

MEMENTO

The rope and the top circle
The hissing from the divergence of time
The law of the hallucinogenic hemp
Seeds falling from the apple of Adam
The saddle of the sky on the slave’s head
Before the crosses
The coming was hiding all the time now
In the organ the feline’s paw searches underneath
Caries with notes
In continuous line from nowhere
Stacking the timber waves
In green hooded tubes
Forehead granite filling the small dents

LA RECE

ivărul uşii din gura cerului
arcele susţinând aparenţe-n fante mestecând
talaşul în straturi de clei şi os politic
striuri adn-ice-n amprente vocale
în vid argintiu
erorile ochilor însăraţi dioptric spre minus
peretele sprijinit la aluzii tectonice
de panoul genealogic marca fotoharley
mai la sud de cutia busolei
timpul irosit picătură cu picătură
în pahare de plastic cu chiştoace pe fund

găuri în zaţul-mangal care creşte instantaneu 
dedesubt
direct din carnea fibroasă a mesei furniruite la 
rece

KEPT COLD

The door’s latch from the sky’s jaw
Arches holding appearances in chewing slots
The shavings in layers of paste and political 
bone
Deep grooves in vocal prints
In silver void
The error of the salted dioptric eyes to minus
The wall supported against tectonic allusions
Of the genealogic panel fotoharley brand
South of the compass’ box
The time wasted drop by drop
In plastic cups with cigarette buds at the bottom
Holes in the charcoal grounds with grows 
instantly
Directly in the fibroses meat of the cold inlaid 
table

ÎN ORAȘUL DE JOS

cartea de bucate scrisă direct pe legume sălbatice
pentru uzul paznicului de cimitir
cititor în brad apoi în piatră
suptă de melci graşi
cu bale plastifiind poze pentru eternitatea
şteviei şi urzicilor naturiste
cu rădăcini scormonind după ţeste
şi suprafeţe luând cărarea ultimul drum
spre piaţa animată a primăverii în burg
pentru cei care vor veni
în restul timpului la reînfrunzire
în oraşul de jos în care doar lucerna se afundă
dincolo de cel puţin doisprezece metri

Traducere de Alina ASTALUȘ
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Radu Cârneci 
(14 februarie 1928 - 9 decembrie 2017)

LA PARADISUL BIBLIC…

…când florile-şi închid mandragora
şi noaptea-şi licăre în sine ora
vin iarăşi la câmpiile tăcerii:
râu Eufrat vuind prin vechi imperii
şi sunt al meu fiind al tuturora
când florile-şi închid mandragora
(…la Paradisul biblic timpul zace
în mine strig: tăcerea se desface
renasc mulţimi din pulberi, timpu-n tâmple
adâncul gol cu gând adânc îl umple
şi clipele de trup devin sărace –
la paradisul biblic timpul zace…)
…o, toate cum se duseră-n sfârşire:
iubiri şi uri; abis-nemărginire
apuse neamuri, străluciri în sânge
şi-i Eufratul singurul ce plânge
când moartea cu blândeţe-mi intră-n fire -
o, toate cum se duseră-n sfârşire…
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„În legătură cu poezia şi cu celelalte arte, surori bune ale sale, mă sperie adeseori 
un gând, un gând ciudat, un gând negru aproape şi anume: ce s-ar întâmpla, 
cum ar reacţiona lumea, dacă o măsură de timp - o săptămână, nu o lună, o 
săptămână doar - nu s-ar mai scrie, nu s-ar mai publica, nu s-ar mai citi, nu 
s-ar mai transmite poezie şi muzică, iar celelalte arte nu s-ar mai ve-dea. Nu mă 
gândesc neapărat la un război nimicitor, nu, ci doar la o temporară şi trecătoare 
mânie a creatorilor de frumos, nemulţumiţi de ei înşişi şi de cei de jur împrejur. 
Ce s-ar întâmpla? ”   

   Radu CÂRNECI

            CE IERBURI FI-VOM

Privindu-te, eu uit că mai exişti,
se iscă-n mine ceea ce tu eşti:
un timp în care timpul creşte bun
şi fericite pajişti îl adun
iar ochii mei de bucurii par trişti:
privindu-te eu uit că mai exişti…

(…topiri de trup în arderea de tot,
vag desenate umbre care pot
ameţitor învinge gând şi dor,
seminţe-n viul lung legănator
în sus, în jos, ameţitor înot:
topiri de trup în arderea de tot…)

… ce ierburi fi-vom, ce pământ duios,
ce glezne săruta-vom luminos,
ce fiare îmblânzi-vom, ce azur
vom răsturna în chipul nostru pur
când clopote vor bate-armonios
ce ierburi fi-vom, ce pământ duios!…
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Stere BUCOVALĂ
sau

Să mori de o mie 
de ori la Paris în 

după-amiezile unui 
pian

       Poezia lui Stere Bucovală se 
deosebește de cea a majorității conge-
nerilor săi prin naturalețea discursului 
liric. Poet al Erosului și Thanatosu-
lui, al gestualității neoromantice  și 
al unei exorcizări ritualice, lirica sa 
e debordată prin intensitatea trăirii, 
prin explozia nucleelor afective și prin 
spectacolul metafizic care-i dă forță.
      Poetul Stere Bucovală (ăscut la 
Tulcea, 1961) este un caz care ne 
amintește de cel al lui Tudor Arghezi. 
Dacă debutul său în reviste avea loc 
în 1982 (evista ,,Luceafărul”), el avea 
să debuteze editorial destul de târziu, 
abia în 2009, la 48 de ani, în antologia 
colectivă Balcanica, editată la Brăila. 
Tot în 2009 îi apare la Editura Arka din 
Serbia volumul de poeme Sonoritatea 
Cuvîntului, urmat de După-
amiezile unui pian (Editura Matiţa 
Makedonska, Skopje, 2009), Oglinda 
secată (Editura Junimea, Iași, 
2009), Vocile dimineților viitoare, 
volum bilingv, român/albanez (Editura 
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Grai și Suflet – Cultura Națională, 
București, 2011), Orizontul din 
cușcă (Editura Cronedit, Iași, 
2017), Scatola di Nebbia (Edilazio 
Letteraria, Roma, 2018, traduzione 
dal rumeno di Simona Stancu, 
introduzione: Marco Onofrio, nota 
critică: Dante Maffia) și Întoarcerea 
la umbre ( Ed. Cronedit, 2019).
      De la volumul de debut și 
până la Întoarcerea la umbre (2019), 
Stere Bucovală și-a păstrat disticția de 
poet autentic. Poezia sa e seducătoare 
prin muzicalitate, beneficiază de o 
dicție clară a ideilor și de o magnetică 
limpezime a rostirii. Să cităm în 
întregime poemul Nu fără emoție, 
nu fără poveste: ,, De astăzi am să-ți 
aduc pe tavă iubirea/ Cum a fost adus 
capul Botezătorului Ioan/ Cuvintele 
mele scufundate în rîul Iordan/  
Precum apostolii încearcă să-și ducă 
menirea// Nu le-am văzut hotărîte ca 
pînă acum/ Dărîmă orizontul piatră cu 
piatră/ Trecînd mai tîrziu prin spărtura 
albastră/ Lungile siluete căutîndu-și 
alt drum/ / Însă nu fără emoție sau 
fără poveste/ Chiar dacă amurgul se 
lasă pe brațe purtat/ Cum vedem că 
se lasă în trupul femeii un înecat/ De 
viituri adus mai mereu de pe creste.// 
Doamne, cuvintele au devenit aproape 
străine,/ Așteptînd la capătul fiecărui 
poem ;/ Cadența și ritmul obosesc 
între rime,/ Cum obosesc sub umbra 
unui blestem.” 
     Tragic, ritualic, acceptând răs-
tignirea pe crucea cuvintelor, aflat 
mereu în lupta cu limitele fiițiale și 
agresivitatea realului, el scrie o poe-
zie în care coexistă preaplinul ființial 

și golul ontologic și unde pricipala 
prezență e Misterul. Spune poetul: ,, 
E vremea testamentului, nu crezi?/ 
Poemul chiar acum ar vrea să-l scrie!/ 
Cuvintele-i sunt reci, pot sta între 
coperte/ Ca morții între scînduri de 
sicrie.// Cît voi mai fi de față, nu mă 
tem:/ Pot să-mi aprind și singur lumîn-
area,/ Să lumineze calea spre blestem,/ 
Știind că-i singura ce-aduce alinarea.” 
(Testament). Poetul este profund și 
simplu în același timp, fără exhibiții 
gestuale sau lingvistice artificiale, 
fără inginerii textuale de prisos. El 
este un veșnic navetist între starea de 
bine pe care i-o oferă natura terestră 
și neliniștile pricinuite de-o iubire 
rămasă mereu neâmplinită. Stere 
Bucovală ne poate vorbi la nesfârșire 
despre ,,cerul retras la depou pe linia 
moartă”, despre ,,iubitele cu ochii ca 
două mări ”, despre cuvintele reci care 
,,pot sta între coperți ca morții între 
scânduri de sicrie”, despre ,,câmpul 
ca o flacără stinsă” toamna, despre 
îngroparea toamnei ,,ca și cum ai 
îngropa un proscris”, despre ,,necu-
noscute peroane”, despre ,,moartea – 
cu brațul ei din urmă tot netezind nisi-
pul”  sau despre ,,discursul pe care-l 
scrie Singurătatea”.
       Poet născut iar nu făcut, glisând 
între o teratologie bine temperată 
și o cosmicitate ezoterică, așezând 
oul precum Columb, cum ar spune 
un critic interbelic, Stere Bucovală 
devine confesiune, poveste originală, 
fast imaginativ, creîndu-și universul 
său liric inconfudabil.

Daniel CORBU
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NU FĂRĂ EMOȚIE, NU FĂRĂ 
POVESTE
 
De astăzi am să-ţi aduc pe tavă iubirea
Cum a fost adus capul Botezătorului Ioan
Cuvintele mele scufundate în rîul Iordan
Precum apostolii încearcă să-şi ducă 
menirea
 
Nu le-am văzut hotărîte ca pînă acum
Dărîmă orizontul piatră cu piatră
Trecînd mai tîrziu prin spărtura albastră
Lungile siluete căutîndu-şi alt drum
 
Insă nu fără emoţie sau fără poveste
Chiar dacă amurgul se lasă pe braţe purtat
Cum vedem că se lasă în trupul femeii 
un înecat
De viituri adus mai mereu de pe creste.
 
Doamne, cuvintele au devenit aproape 
străine,
Aşteptînd la capătul fiecărui poem ;
Cadenţa şi ritmul obosesc între rime,
Cum obosesc sub umbra unui blestem

DUPĂ CĂLCÎIELE ȘI DUPĂ 
GLEZNELE EI
 
Despre ea 
pînă acum
n-am spus aproape nimic:
a treia 
din cele patru femei
cu care încă din copilărie,
fără să fim văzuţi,
ne-am logodit.
Astăzi,
după cum se vede,
calcă în mine ca-ntr-o băltoacă, 
lăsîndu-mă tulbure şi nedumerit;
după călcîiele şi după gleznele ei
glandele mele o viaţă întreagă s-au umezit.
Lascivă femeie !
Vîntul îi unduie şoldurile pînă la gît
scuturîndu-i imortele din păr.

Uneori,
după ce-şi termină respiraţia gură la gură
cu fiecare frunză în parte,
blînd, sub picioare 
îmi aşterne încă o dată covorul.
Ce vremuri!
Nimeni n-ar fi crezut
să pună şaua pe sîngele meu,
cum ai pune-o pe spatele unui nărăvaş.
Insă, 
din tot ceea ce-a fost,
încă mai beau din palmele ei,
picătură cu picătură, 
cum aş bea din palmele morţii
 
CÎNTEC DE GARĂ
 
Niciodată n-am scris un poem despre gări,
Despre trenuri sau despre necunoscute 
peroane 
Unde aşteaptă iubitele cu ochii ca două 
mări
Şi-o pleoapă ce bate mereu între frisoane.
 
Nu ştiu dacă acum vorbesc despre iubire
Sau despre macazul care ar putea să 
despartă
Linia unu de linia trei, totdeauna fără 
oprire, 
Sau despre cerul retras la depou pe 
o linie moartă.
 
Nici despărţirea n-am cunoscut-o prea 
bine 
Biletele către ea au fost vîndute de mult
Atenţie, călători, urmează staţia Două 
Suspine
Vă rugăm nu vă-nghesuiţi mai sunt şi alţii 
la rînd!
 
Despre gări, pînă-acum, n-am scris aproa-
pe nimic,
Deşi aş fi fost un bun impiegat de mişcare;
La capătul peronului cineva flutură 
sîngele ca pe-un batic
Semn că aş fi aşteptat de doi ochi şi 
o mare.
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TESTAMENT
 
E vremea testamentului, nu crezi?
Poemul chiar acum ar vrea să-l scrie!
Cuvintele-i sunt reci, pot sta între coperţi
Ca morţii între scînduri de sicrie.
 
Cît voi mai fi de faţă, nu mă tem:
Pot să-mi aprind şi singur lumînarea,
Să lumineze calea spre bluestem,
Ştiind că-i singura ce-aduce alinarea.
 
LUMINA DIN POCAL
 
Eu chiar gîndeam că poate ai să vii!
Am agăţat un fulg de răsuflarea ta
În care ai suflat cum sufli prin pustii
Sub cerul ca o baltă cînd nufăru-nflorea
 
Iar mai tîrziu, crezînd c-ai să rămîi,
În grabă-am strîns perdeaua dimineţii
Şi-am deşirat din suflet un fir, un căpătîi
Să leg cu el stafia, gîndind că-ar fi a morţii

Credeam pe-atunci că nici n-ai să mai pleci
Te agăţai de ţărm cu fiecare val
Şi piatră după piatră o mestecai pe veci
Şi îţi sorbeai la masă lumina din pocal

Dar n-ai venit şi nici n-o să mai vii
De sîngele tău sunt legat ca de-un stîlp
Oasele, numai oasele mele sunt gîrbovii
Cu pămînt pentru tine aş putea să le-
astup.
 
MAREA DE COPACI
 
Măcar şi-atît :
întinde-te cu faţa la pămînt
ascultă-apoi
cum clipele se-afundă în noroi
cum de pe ţărmul inimii
aproape îngheţat
doar pasărea singurătăţii n-a zburat.
Că nu de-acum,
cînd valurile galbene se-ntind,
cu-n singur braţ ne face semn,
pierzîndu-ne în marea de copaci.
Şi ei sunt rari deja
şi-s rătăciţi pe cîmpuri
şi-i creanga lor sleită...
Dar hai,
ridică faţa din pămînt
şi mai încearcă-o dată,
cît pasărea nici oul n-a clocit
şi ne-a lăsat în locul ei
un pui
cu-aripile de ceaţă.
 
MAREA ÎMBARCARE
 
Azi au sosit copacii, e frig de dimineaţă.
Îi tot aştept aici ca-n fiecare an
Să văd cum păsări albe, cu trupuri moi 
de ceaţă,
Se vor topi în ceruri ca aburul în van...
 
Şi-atunci fără de cuiburi şi fără amintiri
Mă văd părtaş din nou la marea îmbarcare
Cît vezi de-acum cu ochii, doar frunze 
maronii
Şi-un soare obosit alunecînd în mare
Peroanele sunt pline cu ţipete-mprejur
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Cum ar putea copacii din lanţuri să mai 
iasă,
Să urce către dealuri, cum au urcat în 
muguri
Cu fiecare cerc din seva lor rămasă
 
Şi n-a durat prea mult, că trenurile, gata!
Un fluier de plecare a despicat răstimpul...
Pe şine lungi se vede, a cîta oară?, moartea
Cu braţul ei din urmă tot netezind nisipul

PATRU CLOPOTE MARI
 
Şi-apoi, de ce să vină toamna
şi de ce să ne-ntîlnim cu tristeţile ei?
Patru clopote mari
vom trage 
la marginea drumului,
la margine unde
uşile catedralei
rămîn întotdeauna deschise.
Şi-abia atunci,
cînd nici un clopot
nu va mai fi de folos,
limba fiecărei brazde
care-a bătut
o vedem cum se-afundă.
De ce să vină toamna
şi de ce să ne-ntîlnim cu tristeţile ei?
Cîmpul,
ca o flacără stinsă,
în faţa catedralei se roagă.
În pămînt,
patru clopote mari
au bătut
să se spargă!
 
MAI BINE-AR FI VENIT 
DESPĂRȚIREA
 
Toamna aceasta nu trebuia să mai vină.
Degeaba a bătut drumul pînă la noi,
Promiţînd îndrăgostiţilor, care încă 
suspină,
Că-ar putea să le-astupe urma grea din 
noroi.
 
Însă, dacă tot a venit, va trebui să aştepte
Pînă la ultimul trecător ce ar putea să o 
creadă,

Pînă la ultima frunză împrăştiată 
pe trepte
Sau turnul de aer din capătul străzii să 
cadă.
 
Şi totuşi, după copaci mai ascunde o 
umbră
Pentru ea cerşeşte ca pentru orfani;
Acoperindu-şi cu palma înfăţişarea 
lugubră
şi nu de acum, poate că de o mie de ani.
 
În locul ei, mai bine ar fi venit despărţirea;
Norii puteau să-şi lase capacul deschis
Ca un sicriu, pe care să plîngă în cer 
îngerimea,
Îngropînd-o apoi, ca şi cum ai îngropa un 
proscris.
 
NODURILE NOPȚII
 
Bat în pereţi
şi nimeni nu-mi răspunde,
ca şi cum m-aş afla în oraşul meu.
Pe alei,
un copac, smulgîndu-şi frunzele,
mi le aruncă în faţă;
printre crengile lui,
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Cu Florin Silișteanu

trecătorii
storc luna de melancolie.
Fără să vreau,
gîndesc
la discursul pe care-l scrie singurătatea,
la greşelile lui de ortografie,
pe care, în taină,
mă ruga să le corectez.
De-acum va fi tot mai greu
să desfac
nodul pe care noaptea mi-l lăsase 
ca amintire
şi gîndurile să le ţin, ca pe-un jăratec, 
în palmă
acoperindu-mi sîngele,
cum acoperi o oală în clocot...

După-amiezile unui pian 

Rareori mai aud un pian prin oraş 
Cu după-amiezile curgând pe sub clape 
Peste notele-adânci vâslea un luntraş
Întinsele ape
Şi tot mai des văd păsări cum se scufundă 
În apele verzi din copaci 
Luntraşul cârmea încet fără undă 
Luntrea cu maci 
Rareori trecea peste clapele unui pian 
Vârsta mea vârstă necunoscută 
Aşa cum taie valul ultimul an 
Luntrea pierduta

Ploaia din piept 

Şi ce târziu venise ploaia ce târziu 
Şi nu ajungeam să-i deschid uşa înaltă 
Lunecându-mi prin faţă nuanţa-i 
de vineţiu 
Pe care o schimba mereu cu o alta 
Tot mai încet de ea mă apropii 
Singurătatea scoate braţul din mine 
Încercând să deseneze o parte din plopii 
Sub care adăposteam pe oricine 
Dar nu voi lua, nu voi lua nimic
Cu mâinile goale am învăţat să aştept 
Mereu vântul, mereu câte-un pic 
Va smulge ploaia din piep

Să mori la Paris 

Ce mult mi-am dorit să mor la Paris
 În oraşul cu iubiri împăiate
Vopsind şi ultimul perete din vis 
Sub care-am dormit pe-apucate 
Ochii cei mari sunt negri mereu 
Pe gât uşor o venă se strânge 
Se face arc sau un nou curcubeu 
Sub care vom sta şi vom plânge 
Ce mult mi-am dorit să mor la Paris 
Într-o zi fie ea şi cu ploaie
 Frânghia să urcăm din adâncul abis
 Împletită din tot mai multe şuvoaie 
Târziu coboram dintr-un fruct pârguit 
Să-i ducem sămânţa prin lume 
Cum duce destinul un capăt umbrit 
Al zilelor noastre postume  

Dimineţi tot mai reci 

Gândurile mele Precum anaforul 
Ce trage de trupul zilei 
Ca de-un înecat 
Ochiul meu 

Poeții Valeriu Stancu și Stere Bucovală



 132
pagina

REVISTA FEED BACK  nr. 9-10 / sept. - oct. 2019 

portrete critice
Ca un tăciune 
Ce şi-a înghiţit flacăra
Din vremea  
Când încerca să tragă tuşa groasă 
Pentru fiecare om 
Şi pentru fiecare pâine
Inima mea 
Ca o hartă 
După care n-ar trebui să mă rătăcesc 
Poartă semn pentru clipă şi loc 
Sângele meu 
Ştergarul pe care prietenii şi duşmanii 
Mănâncă laolaltă 
Zilele mele 
În acelaşi pas şi-n aceeaşi cadenţă 
Nu ştiu să fi întârziat vreodată 
Să-mi aducă melancolia 
Cu umbrele ei neîngropate 
Şi mereu pe aceeaşi urmă 
Trecând de arborele genealogic 
Aşază lumina ca pe o broboadă 
Pe spatele tot mai rece 
Al dimineţilor 
Trecute şi viitoare

Portul Namuur 

Călătorind sub velele toamnei 
Am ancorat în portul Namuur. 
Aici corabia se leagă de chei 
Cum se leagă lumina de stea 
Şi ochiul de lacrimă 
Am coborât mai târziu

Ceremonia de deschidere a Festivalului EUROPOEZIA
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Participanți la festival: Lucian David, Leo Butnaru, Stere Bucovală, 
Arcadie Suceveanu, Vasile Datcu și Nicolae Spătaru

Tocmai când luna ridica un decor
 Din pânze galbene proaspăt spălate. 
Aici în taverne În izvoarele mici de fum şi 
de şoapte 
Am venit să bem împreună Licoarea 
Şi să aşteptăm 
Ca marea să urce soclul de piatră 
Şi să vorbească. 
Bănuiam că ar fi printre noi îmblânzitorii 
de vânturi 
Uneori închizându-le-n ţarcuri ca pe nişte 
animale de casă 
Sau cei care au săpat fântânile 
Sfărâmând între buzele lor 
Uscata limbă de lut a arşiţei trecute sau 
viitoare
 I-am văzut pe cei care 

Poezia lui Stere Bucovală presupune o condiție de „exil” „de la sfârșitul cuvântului”, 
care îl face pe poet „crăpat cu regret” și suspendat perpetuu între „nu mai” (sau, mai 
rău, „niciodată”) și „Încă nu”. Scrie  în această parte  a „Marelui Obraz / a Separației”, 
după fractura care a rupt plinătatea lumii, pe un plan eshatologic, istoric, filosofic, 
existențial. Compozițiile poetice, conform acestei perspective, sunt citite ca piese 
dintr-un mozaic care tocmai a ieșit din săpături, care - dezvăluind figurile sale doar 
parțial și fragmentar - să ne imaginăm zgomotul prăbușirii care într-o zi l-a acoperit cu 
fragmente, ascunzându-l de la vedere și înțelegere.

Marco ONOFRIO

şi-au pus trupul 
Dinaintea focului 
Strângându-l la piept ca pe-un fiu 
poesis 77 
Şi pe cei care au smuls din rădăcina 
izvorului câte-un fir 
Înfigându-l apoi în pământuri neîncepute 
Pe tămăduitorii din ţările 
Unde fata morgana
Mănâncă din aceeaşi farfurie cu ei 
Se culcă cu ei şi cresc copii împreună 
Târziu sub velele toamnei 
Ancorând în portul Namuur 
Aşteptam marea să urce soclul de piatră 
Şi să vorbească  
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Carl SANDBURG

S.U.A. 
Carl Sandburg (1878-1967). Prima carte 

de versuri: "Chicago Poems" 1916, urmată de 
culegerile: "Cornhuskers", "Smoke and Steel", 
"Slabs of the Sunburnt West", "Good Morning, 
America", "The People, Yes". Pentru ,,Complete 
Poems" este distins cu Premiul Pulitzer pentru 
poezie (1951).

Motiv în galben

Eu pătez dealurile
Cu mingi galbene, toamna.
Luminez lanurile preeriei
Portocaliu şi auriu-roşcat, ca tufele,
Şi mă numesc dovleac.
La sfîrşitul lui octombrie
Cînd se lasă-ntunericul,
Copiii îşi dau mîinile
Şi se rotesc în jurul meu
Cîntînd cîntece de magie
Şi de dragoste pentru luna culesului;
Eu sînt atunci un felinar din bostan
Cu dinţi înfiorători
Dar copiii toţi ştiu
Că sînt o simplă farsă.

Cîntec de copil al celor 
patru vînturi

Lasă-mă să fiu copilul tău, vîntule din sud. 
Leagănă-mă, hai leagănă-mă, leagănă-mă. 
Leagănă-mă-ncetişor, leagănă-mă pătimaş. 
Lasă-mă să fiu copilul tău.

Piaptănă-mi părul, vîntule din vest. 
Piaptănă-mă cu o buclă pe frunte. 
Sau lasă-mă să plec cu o panglică înflorată. 
Vino, vîntule din vest, preschimbă-mă în 
copilul tău.

Nordicule vînt, zgîlţîie-mă cît sînt 
nesăbuit. 
Zgîlţîie-mă-n voie şi schimbă-mi cărările. 
Răcoreşte-mi urechile cu boarea albastrei 
mări. 
Sînt copilul tău, învaţă-mă să mă port.

Şi ţie, vînt din est, ce-aş putea oare să-ţi 
cer? 
O ceaţă alinătoare? O ceaţă-n care să mă 
chircesc? 
Fixează-mă astfel şi lasă-mă să dorm. 
Eu sînt copilul tău - şi-am fost 
întotdeauna.

Monumentul lui Washington,
noaptea

1
Piatra se-nalţă dreaptă.
Un înotător zvelt se afundă-n cerul nopţii
în lumina palidă a cornului lunii.

2
Doi copaci sînt negri ca tăciunele. 
Statuia pare o nălucă albă între ei. 
Privind-o, te-nfiori.
Bărbaţi puternici, puternice femei, veniţi 
aici.

3
Opt ani înseamnă un timp lung 
Pentru o luptă necurmată.

biblioteca de poezie
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                                 4
Republica este un vis.
Dar nimic nu se rezolvă far-a fi mai întîi 
un vis.
                                 5
Vîntul muşcă tare-n Valea Forge, 
de Crăciun. 
Soldaţii îşi înfaşurau picioare'le-n zdrenţe. 
Urme roşii înscriau pe zăpadă... 
...şi piatra ţîşneşte spre stele, aici 
...în lumina palidă a cornului lunii din 
noaptea 
aceasta.
                                6
Limbi înveninate au tăbărît pe un om. 
El şi-a încheiat paltonul şi-a rămas singur 
în picioare 
În viscol, cu gîndurile sale, ca un stejar 
veşnic verde, 
singur şi drept.

Spălarea creierului

Repetă, repetă pînă ce ei vor spune 
ce spui tu.
Repetă, repetă pînă ce ei vor deveni 
neajutoraţi 
în faţa repetiţiei tale.
Spune-o iarăşi şi iarăşi pînă ce creierele lor 
pot reţine numai ceea ce spui tu. 
Vorbeşte moale, ţipă şi ţipă, schimbă 
vorba 
în şoaptă, mereu repetînd. 
Revino zi de zi, oră de oră, 
pînă ce ei vor spune ce tu le zici să spună. 
Pentru-a spăla pe A B C din creier şi a-i 
înlocui 
cu X Y Z - asta-i totul.

Călăul, acasă

Ce gîndeşte, oare, călăul
Cînd se-ntoarce seara acasă, de la treabă ?
Cînd se-aşează alături de soţie şi copii
La o ceaşcă de cafea şi-o
Farfurie de ouă cu şuncă, îl întreabă ei
Dac-a avut o zi bună de lucru,
Dacă totul a mers bine, ori
Ocolesc unele subiecte, discutînd despre
Vreme, baseball, politică,

Despre rubricile umoristice din ziare,
Despre filme? Se uită ei la
Mîinile lui, cînd ele-apucă ceaşca de cafea
Sau ouăle cu şuncă? Dacă cei mici
Zic, Tati, hai să ne jucăm de-a caii, iată
O frînghie - răspunde el ca-n glumă:
Sînt sătul de frînghie, azi ?
Ori faţa sa se aprinde ca
Un rug de plăcere iar el spune:
E splendidă lumea în care trăim.
Şi dacă faţa albă a lunii priveşte
Prin fereastră spre fetiţa dormind
Şi licăririle ei poposesc pe
Urechiuşele şi părul fetiţei - călăul
Cum va reacţiona, oare? Trebuie să fie 
uşor
Pentru el. Totul este uşor pentru un călău,
Cred eu.
Apusuri

Există apusuri care-ţi şoptesc bun rămas. 
O scurtă-nserare şi-o cale a stelelor. 
Preeria şi marea se-ntîlnesc line, egale 
Iar somnul e dulce.

Există apusuri care-ţi spun adio dansînd, 
Azvîrlind eşarfe în formă de arc, 
De arc, mereu de arc.
Cu panglici la urechi, cu franjuri pe 
şolduri
Dansează, dansează de bun rămas. În timp 
ce aici, somnul

biblioteca de poezie
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Leagănă un copil, cu vise.
Întruparea nopţii

Ascultă o clipă, luna este o femeie 
frumoasă, o femeie solitară, 
pierdută într-o rochie argintie, o rochie 
argintie de călăreaţă de circ.

Ascultă o clipă, lacul noaptea este o femeie 
însingurată, o 
femeie frumoasă, înconjurată de 
mesteceni şi pini care-şi amestecă verdele 
şi 
argintiul cu stelele pierdute în irizarea
seninelor nopţi.
Eu ştiu că lima şi lacul şi-au răsucit 
rădăcinile în inima mea, 
ca o femeie singuratică, o femeie 
frumoasă, 
într-o rochie argintie, o rochie argintie de 
călăreaţă de circ.

Roșu și alb

Nimeni nu culege un trandafir roşu cînd 
vîntul iernii urlă iar 
alba zăpadă înfloreşte printre gardurile şi 
uşile înviforate.
 Nimeni nu priveşte statuile visătoare ale 
zăpezii
cînd trandafirii verii respiră roşii şi moi 
în grădini şi prin colţuri.
O eu iubesc nespus trandafirii roşii 
O eu iubesc nespus alba 
zăpadă - dunele visătoare ale iernii şi verii 
trandafirii şi neaua.

Casieriţa roșcată de la restaurant

Flutură-ţi pletele, o, roşcovano
Dă drumul rîsului şi poartă-ţi cu mîndrie 
cei doi pistrui 
de pe bărbie.
Undeva se află un bărbat care caută o fată 
roşcată
şi-ntr-o zi poate că el va privi în ochii tăi 
de 
casieriţă de restaurant şi va descoperi în 
tine 
o iubită, poate.

Jur-împrejur roiesc zeci de mii de bărbaţi 
căutînd o
tînără roşcată cu doi pistrui pe bărbie.
Eu i-am văzut căutînd, căutînd.
flutură-ţi părul, lasă-ţi rîsul să 
izbucnească.

Porumbul vesel

A fost o mare, formidabilă veselie 
Alaltăieri, în galbena porumbişte.

Şi poimîine, în galbena porumbişte 
Va fi o mare, formidabilă veselie.

Ştiuleţii s-au copt la sfîrşitul verii 
Dezvăluindu-se cu un rîs cuceritor, 
Un măreţ, cuceritor rîs.

Mierlele lungi în coadă sînt răguşite. 
O mică pasăre sporovăieşte pe-o tulpină 
Şi-o pată roşie îi luceşte pe gît - 
Eu niciodată nu i-am ştiut numele.

Unii dintre ştiuleţi plesnesc. 
Un must albicios pulsează în ei. 
Mătasea atîrnă, legănîndu-se-n vînt. 
Întotdeauna - nicicînd n-a fost altfel - 
Vîntul şi porumbul stau la sfat împreună. 
Şi ploaia şi porumbul, şi soarele şi 
porumbul 
Stau la sfat împreună.

biblioteca de poezie
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Dincolo de drum se-arată ferma.
Imaginea e albă şi-un verde orbitor 
o-ncoiyoară.
Ea nu se va definitiva pînă cînd porumbul
nu va fi descojit. 
Fermierul şi soţia-i stau la sfat împreună.

Nocturnă într-o cărămidărie 
părăsită

Lumina lunii
Curge peste nisipul sclipitor
Alungind lungile umbre.
Sub arcuitele sălcii,
Jur-împrejurul legănătoarelor valuri,
Unduirile de galben şi de crepuscul pe apă
Conturează o mare, visătoare pansea a 
unui străvechi
iaz în noapte.

Sub un bor de pălărie

Cînd larma şi zorul
Deşilor paşi în trecere
Îmi sunau în auz ca nesfîrşitele valuri
Ale unei mări agitate,
Un duh cu priviri holbate
Îmi apăru în faţă.

Ochii-aceia aidoma unui lac 
Bîntuit de furtună 
Mă străfulgerară de sub 
Marginea unei pălării.

Mă gîndeam la un naufragiu în larg 
şi la vinetele degete agăţate 
de uşa ruptă a unei cabine.

Freamătul mării

Freamătul mării nicicînd nu-ncetează. 
Freamătul mării, ca un refren. 
Numai vechi cîntece? E tot ce marea ştie?
Numai vechi, irezistibile cîntece? 
Numai atîta oare? 
Freamătul mării - veşnic refren.

Copil

Copilul Christ este cinstit şi înţelept 
Şi pune-ntrebări de om bătrîn, întrebări 
Aflate în apele curgătoare pentru toţi 
copiii. 
Aflate sub umbrele aruncate pe apele 
liniştite 
De copacii-nalţi privind în jos, bătrîni şi 
noduroşi. 
Aflate în ochii copiilor solitari şi tainici 
Cîntînd un cîntec molcom în singurătate.

Şi copilul Christ continuă să-ntrebe
Iar bătrînii nimic nu răspund, sporindu-şi 
dragostea
Pentru copilul Christ, cinstit şi înţelept.

biblioteca de poezie



 138
pagina

REVISTA FEED BACK  nr. 9-10 / sept. - oct. 2019 

meridianele prozei

  Scriptura    
Zeului

Jorge Luis BORGES
     Tainiţa este adîncă, din piatră; forma ei, 
aceea a unei emisfere aproape perfecte, chiar 
dacă pardoseala (care e tot din piatră) este 
ceva mai mică decît cercul maxim, fapt ce 
agravează întru cîtva sentimentele de opresiune 
și de vastitate. Un zid median o desparte în 
două; deşi foarte înalt, acesta nu atinge partea 
superioară a bolţii; de o parte mă aflu eu, 
Tzinacán, mag al piramidei lui Qaholom, pe 
care Pedro de Alvarado a ars-o; de cealaltă parte 
se află un jaguar, care măsoară, cu tainici paşi 
egali, timpul şi spaţiul captivităţii. La nivelul 
solului, o fereastră înaltă, prevăzută cu drugi, 
întrerupe zidul central. La ceasul fără umbră 
la amiază, se deschide deasupra un chepeng, şi 
un temnicer, pe care anii au izbutit, încet, să-l 
șteargă, manevrează un scripete de fier şi ne 
coboară, la capătul unei frînghii, urcioare cu apă 
şi bucăţi de carne. Lumina pătrunde în hrubă; în 
clipa aceea pot vedea jaguarul.
 Am pierdut socoteala anilor pe care 
i-am trăit zăcînd în beznă; eu, care odinioară 
eram tînăr și puteam să mă mişc prin hruba 
aceasta, nu mai fac altceva decît să aştept, în 
atitudinea propriei mele morţi, sfîrşitul pe care 
mi-l pregătesc zeii. Cu pătrunzătorul cuţit de 
cremene am deschis pieptul atîtor victime şi, 
iată, acum n-aș mai fi în stare, fără a folosi 
magia, să mă ridic din pulbere. 
 În ajunul arderii Piramidei, oameni 
coborîţi de pe cai uriaşi m-au chinuit cu 
fiare înroşite în foc, voind să afle de la mine 
ascunzişul unei comori de taină. Au doborît, 
sub ochii mei, idolul zeului, însă acesta nu m-a 

părăsit şi am răbdat caznele fără a scoate o 
vorbă. M-au sfîşiat, m-au frînt, m-au schilodit şi 
apoi m-au deşteptat în temniţa aceasta, din care 
nu voi ieşi în    viaţa-mi muritoare.
 Rob al fatalităţii de a face neapărat 
ceva, de a popula într-un fel sau altul timpul, 
am încercat să-mi amintesc, în umbra mea, tot 
ce ştiam. Nopţi după nopţi am irosit, silindu-mă 
să-mi amintesc numărul unor şerpi de piatră sau 
forma unui arbore medicinal. Astfel am izbutit 
să birui anii, astfel am luat din nou în stăpînire 
toate cîte îmi aparţinuseră cîndva. Într-o noapte 
am simţit că mă apropiam de o amintire anume; 
înainte de a vedea marea, drumeţul simte o 
nelinişte în sînge. Cîteva ceasuri mai tîrziu, 
amintirea a început să mi se desluşească; era 
una dintre datinile privitoare la zeu. Acesta, 
prevăzînd că la sfîrşitul vremurilor aveau să 
se petreacă o seamă de nenorociri şi pustiiri, 
alcătuise, în ziua cea dintîi a Firii, o scriptură 
magică în stare să alunge acele rele. O scrisese 
astfel încît să ajungă la cele mai îndepărtate 
generaţii şi să nu fie vătămată de întîmplare. 
Nimeni nu ştie unde va fi scris-o, nici cu 
ce caractere, dar sigur este că ea dăinuie, în 
taină, şi că o va citi unul dintre cei aleşi. 
M-am gîndit că ne aflăm, neîndoielnic, la 
sfîrşitul vremurilor şi că destinul meu de ultim 
sacerdot al zeului îmi va îngădui privilegiul 
de a dezlega acea scriptură. Faptul că mă 
găseam înconjurat de zidurile unei temniţe nu 
izbutea să-mi zădărnicească speranţa; de mii de 
ori văzusem, poate, inscripţia lui Qaholom, şi 
nu-mi mai rămînea decît s-o înţeleg.
 Gîndul acesta mă însufleţi şi îmi 
provocă un soi de ameţeală. Pe faţa pămîntului 
există forme străvechi, forme incoruptibile şi 
eterne; oricare dintre ele ar putea fi simbolul 
căutat. Cuvîntul zeului ar putea fi un munte, 
sau un rîu, sau chiar împărăţia, sau aşezarea 
aştrilor Însă de-a lungul veacurilor munţii se 
netezesc, şi drumul unui rîu se abate adesea din 
făgaş, împărăţiile cunosc schimbări şi pustiiri, 
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iar aşezarea aştrilor e schimbătoare. Pe bolta 
cerului e nestatornicie. Muntele, ca şi steaua 
sînt indivizi, şi indivizii sînt supuşi pieirii. Am 
căutat de aceea altceva, mai tenace, mai puţin 
vulnerabil. M-am gîndit la generaţiile de cereale, 
de ierburi, de păsări, de oameni. Propriul meu 
chip este, poate, purtătorul formulei magice, 
poate că sînt, eu însumi, capătul propriilor 
mele căutări. Pradă acestor îndoieli mă aflam 
cînd mi-am adus aminte dintr-odată că unul din 
atributele zeului este jaguarul.
 Atunci sufletul meu s-a simţit copleşit 
de înduioşare. Mi-am închipuit prima dimineaţă 
a timpului, mi l-am închipuit pe zeul meu 

încredinţînd mesajul blănii vii a jaguarilor, care 
aveau să se împreuneze şi să se înmulţească 
la nesfîrşit, în peşterile adînci, în păpuriş, pe 
insule, pentru ca cei din urmă oameni să-1 
primească. Mi-am închipuit această reţea de 
tigri, acest fierbinte labirint de tigri ce aveau să 
răspîndească spaima peste păşuni şi în turme 
doar ca să se păstreze un desen. În jumătatea 
cealaltă a hrubei se afla un jaguar; în faptul 
că-mi era vecin am desluşit o confirmare a 
ipotezei mele, precum şi o tainică favoare.
 Ani lungi am învăţat apoi ordinea şi 
configurarea petelor. Fiece oarbă zi îmi acorda 
o clipă de lumină, şi astfel am putut statornici în 
minte formele negre ce brăzdau blana galbenă. 
Unele dintre ele erau făcute doar din puncte; 
altele alcătuiau dungi transversale pe faţa 
interioară a labelor; altele, în formă de inel, se 
repetau. Poate că însemnau acelaşi sunet sau 
acelaşi cuvînt. Multe aveau marginile roşii.
 N-am să vorbesc despre truda-mi 
istovitoare. Nu o dată am strigat către adînca 
boltă că e cu neputinţă să descifrez textul acela. 
Treptat, apoi, enigma concretă în care eram 
prins a început să mă neliniştească mai puţin 
decît enigma generică a unei sentinţe scrise de 
un zeu. Ce tip de sentinţă (m-am întrebat) va fi 
alcătuit o minte absolută? Am cugetat că nici 

chiar în limbajele umane nu există propoziţie 
care să nu implice universul întreg; a spune 
tigrul înseamnă a spune tigrii care l-au zămislit, 
cerbii şi ţestoasele pe care el le-a devorat, 
păşunea din care s-au hrănit cerbii, pămîntul 
care a fost maică a păşunii, cerul care a dat 
lumină pămîntului. Am cugetat că, în limbajul 
unui zeu, orice cuvînt e în stare să enunţe 
această infinită concatenare a faptelor, şi nu 
doar în mod implicit, ci explicit, şi nu doar în 
mod progresiv, ci imediat. Cu timpul, noţiunea 
de sentinţă divină a început să-mi pară puerilă 
sau blasfematoare. Un zeu, mi-am spus, trebuie 
să rostească un singur cuvînt şi, în cuvîntul 
acesta, absolutul. Nici un cuvînt rostit de el nu 
poate fi inferior universului sau mai restrîns 
decît suma timpului. Umbre sau simulacre 
ale acestui cuvînt, ce înlocuieşte un întreg 
limbaj şi toate cîte le cuprinde un limbaj, sînt 
ambiţioasele şi sărmanele vorbe omeneşti, tot, 
lume, univers.
 Într-o zi sau într-o noapte - între zilele şi 
nopţile mele ce deosebire poate fi ? - am visat 
că pe pardoseala temniţei se află un fir de nisip. 
Am adormit din nou, indiferent; am visat că mă 
trezesc şi că văd două fire de nisip. Am adormit 
din nou; am visat că firele de nisip se făcuseră 
trei. S-au înmulţit aşa pînă au umplut cu totul 
temniţa, şi se făcea că eu muream sub apăsarea 
acelei emisfere de nisip. Am înţeles că visez; 
cu un efort uriaş, m-am deşteptat. Deşteptarea 
a fost zadarnică. Nisipul nesfîrşit mă sufoca. 
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Cineva îmi spuse: Nu te-ai trezit cu adevărat, 
ci numai într-un vis anterior. Acest vis se află 
înlăuntrul altuia şi tot aşa la infinit, şi infinită 
e şi suma firelor de nisip. Drumul pe care va 
trebui să-l străbaţi înapoi este interminabil şi vei 
muri înainte de a te fi trezit cu adevărat.
 M-am simţit pierdut. Nisipul îmi 
năpădea gura, însă am strigat: Nici nisipul 
din vis nu va putea să mă ucidă şi nici vise 
nu există care să stea înlăuntrul altor vise. O 
strălucire m-a trezit, în bezna de deasupra se 
strecura un cerc de lumină. Am văzut chipul şi 
mîinile temnicerului, scripetele, frînghia, carnea 
şi urcioarele.
 Omul ajunge să se confunde, treptat, cu 
forma destinului său; cu vremea, el se suprapune 
circumstanţelor vieţii sale. Mai mult decît un 
dezlegător de enigme sau un răzbunător, mai 
mult decît un sacerdot al zeului, mă simţeam un 
întemniţat. Din nesfîrşitul labirint de vise m-am 
întors în aspra temniţă ca în propria-mi casă. 
I-am binecuvântat umezeala, i-am binecuvîntat 
jaguarul,  i-am binecuvîntat îngustul ochi de 
lumină, am binecuvîntat bătrînu-mi trup plin de 
dureri, am binecuvîntat bezna şi piatra.
 Atunci s-a petrecut ceea ce nu pot 
nici să uit şi nici să împărtăşesc. S-a petrecut 
unirea cu divinitatea, cu universul (nu ştiu dacă 
vorbele acestea se deosebesc). Extazul nu-şi 
repetă simbolurile; sînt unii care l-au văzut pe 
Dumnezeu într-o sclipire de lumină, unii care 
l-au desluşit într-o spadă sau în învolburările 
unei roze. Eu am văzut o Roată uriaşă, care nu 
se afla în fața ochilor mei, nici în spate, nici          
în lateral, ci în toate locurile, în acelaşi timp. 
Această Roată era făcută din apă, dar şi din foc 
şi era (cu toate că i se vedea marginea) infinită. 
Înlănţuite, o alcătuiau toate lucrurile care vor fi, 
care sînt şi au fost, iar eu eram unul din firele 
acestei urzeli totale, iar Pedro de Alvarado, 
care mă chinuise, era şi el un fir. Aici se aflau 
cauzele şi efectele şi îmi era de ajuns să văd 
această Roată pentru a înţelege totul, la nesfîrşit. 
O, fericire de a înţelege, mai mare decît cea de 
a născoci ori de a simţi! Am văzut universul şi 
am văzut rosturile intime ale universului. Am 
văzut originile despre care vorbeşte Cartea cea 
Mare. Am văzut munţii care s-au ivit din ape, 
am văzut primii oameni de lemn, am văzut 
urcioarele răzvrătite împotriva oamenilor, am 

văzut cîinii sfîşiindu-le chipurile. Am văzut 
zeul fără chip care se afla îndărătul zeilor. Am 
văzut deveniri infinite ce alcătuiau o unică 
fericire şi, înţelegîndu-le pe toate acestea, 
am ajuns să înţeleg şi scriptura jaguarului.
 E o formulă de paisprezece cuvinte 
întîmplătoare (ce par întîmplătoare) şi mi-ar 
fi de ajuns s-o rostesc cu glas tare pentru a fi 
atotputernic. Mi-ar fi de ajuns să o rostesc 
pentru a nărui această temniţă din piatră, 
pentru ca ziua să năvălească în noaptea mea, 
pentru ca eu să fiu iar tînăr, să fiu nemuritor, 
pentru ca tigrul să-1 sfîşie pe Alvarado, pentru 
a putea să împlînt cuţitul sacru în piepturi 
spaniole, pentru a zidi iar piramida, pentru a 
zidi împărăţia ca înainte. Paisprezece silabe, 
paisprezece cuvinte, şi eu, Tzinacán, aş stăpîni 
pămînturile pe care le-a stăpînit Moctezuma. 
Dar ştiu că niciodată nu voi rosti aceste 
cuvinte, pentru că nu-mi mai amintesc de 
Tzinacán.
 Să moară odată cu mine taina înscrisă 
în lungul şir al tigrilor. Cel ce a întrezărit 
universul, cel ce a întrezărit arzătoarele rosturi 
ale universului nu se mai poate gîndi la un 
om, la comunele-i bucurii sau dureri, chiar 
dacă acel om este el însuşi. Acel om a fost 
el, şi acum atare fapt a încetat de a mai avea 
vreo însemnătate. Ce însemnătate poate să mai 
aibă soarta celuilalt, ce însemnătate poate să 
mai aibă neamul celuilalt, dacă el, acum, este 
nimeni? De aceea nu rostesc formula, de aceea 
las ca zilele să mă dea încet uitării, abandonat 
în beznă.
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Amfiteatrul Facultăţii de Litere de la 
Universitatea din Bologna era plin până la refuz. 
Auditori pestriţi. Majoritatea, studenţi. Restul, 
cetăţeni reprezentând diverse profesiuni: medici, 
ingineri, avocaţi, teologi, arhitecţi şi câţiva 
gură-cască, tolăniţi pe băncile amfiteatrului.

Ora 11 a.m. Tăcere bisericească. Trece 
şi sfertul academic. Profesorul, absent. Cinci 
minute înaintea prânzului, apare ca o vijelie 
Umberto Eco, scuzându-se. Venind de la 
Florenţa cu maşina, intrase  într-un ambuteiaj 
pe autostrada Florenţa - Bologna, maşinile fiind 
încetinite de-un accident pe parcurs, rulau la 
pas, cu viteza melcului.

Subiectul conferinţei, deşi era fixat pe 
tema esteticii frumosului şi a esteticii urâtului, 
tematică apărută în două volume, dedicate 
acestor subiecte (Storia della Bellezza şi Storia 
della Bruttezza), a fost abordat într-un mod 
rezumativ, Eco lansându-se într-o extrapolare 
labirintică, laborioasă, construind din „nimic” 
ceva, pornind de l „ex-catedra” la  „ex-pizza”, 
folosind informaţiile cele mai extravagante, de 
la banalitatea actualităţii, la metafizica norilor, 
de la acrobaţiile calamburului, la un cuvânt de 
spirit, subliniind în mod constant importanţa 
„semnelor”, a „sferelor semiotice”, pentru a 
construi o ipoteză sau o teorie ştiinţifică. Un 
erudit genial şi un prestidigitator de talent, 
discursul abolind rigiditatea ierarhiilor 

academice. Vocaţia teatrală a maestrului este 
cunoscută de studenţi, Eco punând în scenă 
evenimente istorice într-o lumină oniricoidă, 
cunoscută fiind povestea înscenării „Revoluţiei 
din Octombrie”, din care a făcut o comedie 
muzicală iconoclastă sau comparaţia ciudată 
între stilul gotic şi emblema automobilului 
Rolls-Royce. Un observator superficial ar putea 
interpreta acest amalgam de plăcere ludică şi 
vocaţie pedagogică drept un act de bufonerie. 
Absenţa prejudecăţilor universitare în analiza 
problemelor culturale este, din contră, un semn 
al cunoaşterii de ordin enciclopedic.

În timp ce aprofunda cercetările asupra 
filozofului Toma DʾAquino (studiul operelor 
majore: Summa contra gentiles; Questiones 
disputatae; Summa theologiae și Scolastica), 
Eco lucra și pentru televiziunea italiană 
(programe culturale) și la Editura Bompiani 
(îngrijind colecția prestigioasă a filozofilor 
universali și o a doua colecție, consacrată 
desenelor animate).

Într-un fel, Umberto Eco ar putea fi 
comparat cu artiştii pop, care prezintă lucrările 
clasice sub anvelopa modernismului (de 
exemplu: butelia de bere Budweiser sculptată 
în maniera lui Cellini etc.).

Maestrul se amuză în mod permanent, 
având gustul deghizării şi al dedublării, 
improvizând ceea ce îi cădea în mână, pentru 
a separa pastişa de autenticitatea originalului, 
nerenunţând, în schimb, să facă elogiul parodiei 
şi al ironiei, ca factori critici, analitici. Ironia 
este în primul rând o marcă a demnităţii. 
Villiers de l’Isle Adam spunea: „la vie est une 

UN  ENCICLOPEDIST      

 UMBERTO ECO

Nicholas CATANOY
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horreur, laissons à nos esclaves le soin de la 
vivre». Ironia este o vorbă extrem de emfatică, 
pentru a nu spune ceea ce toată lumea spune. 
Într-o societate capabilă să recunoască virtuţile 
ironiei, ea poate deveni un triumf al limbajului.

Eco este extrem de atent la ecourile celor 
spuse, feed back-ul reprezentând chiar centrul 
reflectării lui. Procedeul este vizibil chiar şi 
în operele beletristice, adoptând uneori tonul 
farsei (pentru a scuza erudiţia).

În cele două romane istorice, II nome 
della rosa (Numele trandafirului) şi Il pendolo 
di Foucault (Pendulul lui Foucault), Eco ne 
oferă nu numai o derulare cronologică a intrigii, 
ci şi o reflectare asupra Istoriei - Evul Mediu 
ocupând un loc preponderent în trama narativă. 
Evul Mediu a fost o epocă absolut fundamentală 
de reflecţie asupra semnelor şi a limbajului. 
Aş putea cita aici lucrările lui Abèlard sau cele 
ale lui Roger Bacon..., iar mai târziu în sec. al 
XVII-lea (Anglia şi Germania) teoriile definind 
importanţa ,,semnului”, perioadă în care a apărut 
terminologia critică, cu clasificările distincte: 
semiologie, semiotică şi semantologie. Merită, 
de asemenea, a fi citată lucrarea lui John Locke - 
Essay conceming Human Understanding (1690) 
- lucrarea împărţind ştiinţa în trei categorii: 
etica, fizica şi semiotica. Şi, mai aproape de noi, 
Husserl, care a scris o semiotică excelentă... şi 
apoi ceilalţi, Saussure, Wittgenstein, Barthes, 
Jakobson etc.

Format la şcoala profesorului Luigi 
Pareyson (Torino), Eco aprofundează opera 
lui Thomas d’Aquino. Pornind de la acest 
studiu, Eco a putut demonstra, printre altele, 
felul în care Joyce - în Stephen Dedalus 
-, plecând de la o teorie post-romantică a 
epifaniilor, a găsit criteriile estetice ale 
doctorului Angelicus, sau, aşa cum a procedat 
J. Maritain, a transformat estetica neo-tomistă 
într-o noţiune de intuiţie creativă apropiată de 
platonismul ermetic al Renaşterii. În acest fel, 
adâncind studiile „poeticii/ poeticilor”, adică 
proiectele producţiilor artistice ale modernităţii, 
Eco a elaborat Opera aperta, salutată de toţi 
experţii semiologi (o deschidere între tradiţie şi 
modernitate).

Revenind asupra celor două romane 
istorice, evident, este vorba de-un Ev Mediu 
„umbertoecoian”, de-un univers al locurilor 

sensibile percepţiei lui Eco: fantomatica 
mănăstire-bibliotecă din romanul II nome 
della rosa, sau biserica-muzeu din romanul Il 
pendolo di Foucault. Lumi subterane, închise, 
în care exploatează pasiunile infernale sau 
paradisiace, lumi secrete, pline de semne care 
permit semiologului Umberto Eco să descifreze 
misterele lumii medievale, în care intelectualul 
devine mistic, astrolog sau alchimist.
Il nome della rosa este, în fond, un roman 
semiotic, folosind paradigma criminalistică 
(similară metodei lui Sherlock Holmes), Eco 
încercând să reînvie cercetările ştiinţifice vizând 
crima/ criminalitatea.

Lectura Evului Mediu ocupând spaţiul 
romanului, este multiplă, având mai multe 
sensuri - literar, istoric sau alte sensuri în jargonul 
teologic al epocii, alegoric, moral, anagogic (sau 
escatologic, vizând beatitudinile vieţii viitoare), 
care pot fi denumite spirituale, simbolice sau 
ascunse, criptice. Tocmai Evul Mediu este acela 
care a inventat romanul istoric, în secolul al XII-
lea, firul romanului desfăşurându-se de-a lungul 
conştiinţei occidentale, născută în Evul Mediu, 
într-o epopee înnodând continuitatea şi rupturile 
Istoriei, de la „reîntoarcerea eternă” până la 
modernitatea contemporană, Eco jonglând 
cu timpul declarat sau mascat, între perioada 
Evului Mediu şi a zilei de azi. Fascinaţia pe care 
o are Evul Mediu asupra romancierului Eco 
pare să provină de la viziunea unui Ev Mediu 
privilegiat, în totalitate, înţelegând global 
fiinţele, lumea, viaţa şi gândirea epocii, în mod 
enciclopedic. Această viziune globală o găseşte 
Eco sub o formă ambiguă, dominatoare, în 
religie, în conflictul dintre franciscani şi biserica 
autoritară, erezia și dogma luând aspectul luptei 
politice, pentru a salva privilegiile puterii.
Unul dintre marile personaje ale Evului Mediu 
este ,,diavolul”. El este personajul care trage 
toate sforile intrigii în romanele Eco. Diavolul 
fiind Eco, el însuși recunoscându-l în surâsul 
ascuns sub barba lui stufoasă.

Exegeţii operei lui Eco s-au întrebat mereu 
cum a trecut maestrul de la Istorie la Semiologie 
şi apoi la roman. De fapt, eu am venit de la 
Istorie la Estetică, iniţial. Începând cu teza 
mea de doctorat (II problema estetico in San 
Tomaso d’Aquino) şi ulterior la Semiologie, 
datorită scrierilor lui Jakobson şi Barthes. Ei 



 143
pagina

REVISTA FEED BACK  nr. 9-10 / sept. - oct. 2019      

eseu
mi-au atras atenţia asupra aspectului dublu al 
lucrurilor, asupra dublei faţete a unei singure 
realităţi. Drumul pare sinuos. Pentru mine însă 
drumul a fost simplu. El este acelaşi parcurs ca 
acela urmat de Barthes, în ecuaţia: Michelet, pe 
de o parte, şi Brigitte Bardot, pe de altă parte. O 
realitate cu două feţe. Această dublă interpretare 
m-a îndemnat să scriu primul roman folosind 
materialele reflectării fdozofice şi elementele 
semioticii.

Al doilea roman - II pendolo di Foucault 
- este o enciclopedie a sectelor secrete. Eco a 
extins aici sfera Evului Mediu în două sensuri, 
spre o antichitate tardivă, secretând dicţionare 
şi enciclopedii, şi spre o lume modernă, mereu 
în căutarea universalităţii, de la Renaştere până 
în perioada computerului contemporan. Eco 
construieşte cu ajutorul templierilor (fantome 
pseudo-istorice, tezaurul lor, secretele lor, 
maşinaţiile lor) istoria subterană, ocultă, 
cabalistică, în jurul ideii unui „plan secret”, 
deţinătorii lui devenind stăpânii lumii. Cu alte 
cuvinte, complotul pentru obţinerea puterii şi 
conflictele ideologice se ivesc din nostalgia 
cunoaşterii absolute. De aici şi nenumăratele 
maşini, de toate genurile, fiind tot atâtea mijloace 
de-a stăpâni lumea, suspendată de plafon fiind 
pendula lui Foucault, a cărei oscilaţie eternă 
materializează rotaţia neîntreruptă a universului 
în jurul unui punct fix. În jurul acestor maşini, 
reale, mute, metaforice, se învârte toată acţiunea 
romanului, în care protagoniştii traversează 
spaţiul şi timpul în flash-back-uri policromatice, 
regăsind la sfârşitul naraţiunii, retrospectiv, faţa 
sinistră a Evului Mediu, pe care o abandonează 
în favoarea unei lumi moderne, evadând din 
cutia Pandorei.

O schimbare cvasi-radicală în domeniul 
românesc apare în ultimul roman - La misteriosa 
fiamma della regina Loana (Misterioasa flacără 
a reginei Loana). Romanul este o autobiografie 
deghizată în persoana lui Giambattista Bodoni. 
În peregrinările lui reale şi suprarealiste, 
Bodoni (alter-egoul lui Eco?), renumit tipograf 
şi buchinist, îşi pierde memoria după un atac 
apoplectic (teama obsesivă a lui Eco). Atacul 
îi va conserva virtuţile semantice, îi spune 
medicul, în timp ce amintirile biografice se 
vor pierde fără urmă. Bodoni îşi aminteşte ca 
printr-o ceaţă diafană de o mulţime de poezii, 

pe care le recită în patru limbi. În schimb, 
nu-şi aminteşte numele şi nici nu ştie de ce 
familia lui îl numeşte Yambo. Necunoscut 
îi rămâne şi numele asistentei lui, Sibilla, şi 
acela al nepotului său, Alessandro. Din această 
noapte amnezică încearcă să-l scoată doctorul 
Guglielmo Gratarlo (medic şi alchimist, trăind 
în secolul al XVI-lea, autorul tratatului De 
memoria reparanda, îndreptar înşirând metodele 
de-a fortifica memoria). După cel de-al doilea 
atac apoplectic, Bodoni are o viziune tragică 
asupra morţii. În această stare îi apare înaintea 
ochilor Sibilla, sub forma unei odalisce, ca într-o 
carte ilustrată pentru copii, Corriere dei Piccoli. 
Moartea devine banală în acest final feeric. În 
ultimul capitol al romanului, Eco construieşte 
un univers format din scene hollywoodiene, 
reviste ilustrate kitsch şi elemente semiotice, 
un apocalips grandios şi trivial. În acest delir 
semantic, ca într-o noapte walpurgică, apar 
personaje stranii, ca în filmele lui Fellini - 
Sandokan, Fantomas şi o femeie fatală, Milady 
de Winter (alias regina Loana),  alături de 
Josephine Baker, cântăreţi de muzică „rock” 
şi prietenii lui Bodoni, înşiraţi pe treptele 
gimnaziului din Alexandria (locul de naştere al 
lui Eco).

Romanul Loana... este un roman anti-
proustian, memoria restantă a lui Bodoni 
alambicând cioburile autobiografice cu 
evenimentele istorice (războiul, perioada pre- şi 
post-fascistă, Hiroshima, clash-ul civilizaţiilor 
etc.) şi cu fantasmagoriile kitsch ale cotidianului. 
El este în acelaşi timp o reconstituire istorică, 
acumulând documentele autentice într-un fel 
de Live-Show, materialele romanului fiind 
pescuite din oceanul informatic al internetului, 
o asamblare a Zeitgeist-ului cu trivialitatea 
vieţii, cu mascarada „culturii pop”. La un 
moment dat al acumulării, am hotărât să opresc 
fluxul informativ, având impresia de   a-mi 
pierde mintea, de-a trăi într-un coşmar autist... 
Web-ul ar putea deveni un fel de Tour de Babel, 
producând un milion de enciclopedii diferite... 
În ziua în care fiecare va inventa o lectură 
proprie a evenimentelor istorice şi ştiinţifice, 
n-o să mai rămână nicio bază comună în marea 
aventură colectivă. Acumularea excesivă va 
distruge memoria...

Romanul Loana..., spun criticii, suferă 
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de acest preaplin, în care miturile cotidianului, 
de la aventurile lui James Bond până la 
escrocheriile lui Berlusconi, îneacă mesajul 
romanului. Romanul, cu toate acestea, rămâne 
o capodoperă.

Neîntrerupt, fără pauze, Eco şi-a continuat 
discursul. Între sunetele languroase ale trompetei 
lui Armstrong şi cravata lui Kafka, Eco a insistat 
asupra câtorva subiecte predilecte: Biblioteca, în 
primul rând, privită ca un loc sacru. Biblioteca 
ar putea fi un substitut al lui Dumnezeu, pentru 
a relua teza lui Borges. Dacă Dumnezeu există 
cu adevărat, omnipotent şi omniconştient, el îmi 
apare ca o mare bibliotecă. De aceea, cei care 
distrug o carte distrug adevărul şi divinitatea... 
Biblioteca este catedrala cunoaşterii şi memoria 
umanităţii..., memoria păstrând identitatea 
patrimoniului cultural sau miturile fondatoare...

Exuberanţa enciclopedistului este vădită 
şi în viaţa lui personală, Eco posedând o 
bibliotecă evaluată la 30-40.000 de volume, 
păstrată într-o locuinţă cu o mulţime de camere, 
pline cu rafturi de cărţi tapetând toţi pereţii.

Alt subiect obsesiv: escatologia. „The end 
is coming” avertismentul sfârşitului a existat 
întotdeauna. Există mereu oameni care aşteaptă 
apocalipsa. Îmi amintesc, aveam 20 de ani, de 
cartea lui Henri Focillon L’an miile, prevestind 
sfârşitul lumii în anul 1000, sfârşit care nu s-a 
întâmplat, aşa cum nu s-a împlinit nici sfârşitul 
în anul 2000, negând previziunile milenariştilor. 
De la ghicitul în „globul de cristal”, până 
la prezicerile astrologilor, oamenii s-au lăsat 
mereu seduşi de tălmăcirile şarlatanilor, de 
gogomăniile milenariştilor... Apropierea 
Sfârşitului milenar a fost întotdeauna o ocazie 
prielnică meditării asupra Istoriei... La bătrâneţe, 
omul îşi face mereu bilanţul asupra vieţii şi 
testamentul... Sfârşitul fiecărui secol produce 
o senzaţie de epuizare... Literatura abundă în 
descrierea acestui spleen - epoca decadentă 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Nietzsche 
anunţând moartea lui Dumnezeu, misticismul 
post-revoluţionar de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. În Apocalipsa lui Ioan, sfântul vede 
marea transformată în sânge, stelele căzând 
în abis, foc şi scrum înglobând pământul, 
totul culminând într-un scenariu diabolic... 
Lumea profană este insensibilă în faţa acestor 
descrieri catastrofale. Cu toate acestea, există 

pericole evidente, o apocalipsă concretă: deriva 
umanităţii spre o autodistrugere totală, datorită 
exploziei demografice, a războaielor fratricide, 
a deşeurilor toxice, nucleare, a modificărilor 
climaterice, dispariţia speciilor de animale... 
Realităţi incontestabile... în timp ce pentru 
gândirea teologică, sfârşitul timpului este un 
episod, un rit pasager ce duce la „Cetatea 
radioasă”, la „Ierusalimul celest”. Nimic mai 
surprinzător decât a constata discursul polivalent 
al lui Eco, maniera de a înfăţişa deschiderea 
lumii, în care fiecare individ se poate realiza sau 
anihila, funcţia modificatoare a mass-media, 
necesitatea unei etici a negocierii, pentru a 
preveni suicidul planetei.

Impresionanta  statură a acestui 
enciclopedist, ascuns după o pereche de ochelari 
cu ramă neagră, care amplifică trăsăturile 
esenţiale ale maestrului: vitalitatea, mobilitatea, 
curiozitatea, amabilitatea şi modestia.  Elegant, 
cu o voce uşor metalică, maestrul degajă 
respectul auditorilor. Efect hipnotic agreabil.

Şi acum, pentru a răsplăti răbdarea cu care 
m-aţi aşteptat, am să încerc să vă delectez cu o 
„Sonată” de Telemann. Scoţând din servietă un 
flaut, pe care îl purta întotdeauna cu el, maestrul 
îşi ţuguie buzele pe muştiuc şi se lansă în spaţiul 
aerian al sunetelor, îmbunând auditorii..
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Abdoulaye FODÉ 
NDIONE 

 Senegal

 Poet, prozator şi editor, s-a născut 
la Dakar, în Senegal, pe 3 februarie 1962. 
Activităţile sale literare şi culturale se desfăşoară 
mai ales în cadrul Asociaţiei Scriitorilor din 
Senegal (AES), şi al reţelei PEN Cluburilor din 
Africa (PAN), scriitorul fiind şi vicepreşedinte 
al Centrului PEN din Senegal. Este membru 
fondator al Asociaţiei Senegaleze a Editorilor 
(ASE) şi membru al Casei Africane a Poeziei 
Internaţionale (MAPI). 
 În prezent, este preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din Senegal, director al cunoscutei 
Case de Editură ABIS, preşedinte al Colectivului 
Editorilor Francofoni din Africa - AFRILIVRES, 
iar din mai 2016 îndeplineşte şi funcţia de 
Preşedinte al Uniunilor Scriitorilor din Africa, 
Asia şi America Latină (AAALWU). Între 
volumele publicate figurează : Faubourienne, 
Néas, Dakar, 2005; Affluence, Neas, Dakar 
2010; Pièces à conviction, ed. Maguilen, Dakar 
2013; L’écho des dunes (poezie); Les sentiers 
perdus, éditions Feu de Brousse, 2011; Des pas 
sur la mer, Maguilen, 2018 (culegere de nuvele) 
şi romanul Coeur en location, NEAS, 2018.
 În România, la Iași i-a ieşit de sub tipar 
(2018) volumul de poeme Perla orizontului 
(Editura CRONEDIT, Iaşi), tradus de Mariana 
Stancu.

Nu voi înceta să te caut
pentru a-mi înălţa visul în piscurile 
nopţii

Oh, femeie a nesfîrşitelor nisipuri 
trăiesc în tumultuoasa ta năvală 
în care de pretutindeni 
creşte numele tău de grădină 
ce-mi oxigenează sufletul ofilit

Te caut pe drum 
în cuvinte 
în gesturi
iar cînd culoarea ta de porumbel mă 
prinde 
îmi regăsesc singurătatea învinsă 
în faţa dulcilor tale ispite

Am scotocit şi am întinat
nopţile neuitării pentru a căuta
refugiul fericirii noastre
printre privilegiile ochiului
şi acolo unde merg
îngustimea mă privează
de tipar pentru dorinţele noastre 
dezlănţuite
ale nopţilor noastre nesfîrşite
Ei bine acum ştiu
acolo unde voi fi
vei fi şi tu
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Voi deschide porţile sălaşului tău 
porţile inimii mele
ca să te primesc cu ochii mei înlănţuiţi 
de ochii tăi cu privire potolită

Cînd apusul surprinzător robeşte ziua
şi noaptea afonă îmi deschide aleile 
dorinţei
mă refac din mii de rîvniri
în delirul meu încărcat de tine
tu care poţi să-mi îmblînzeşti furiile
şi să-mi odihneşti trupul captiv
cu mlădierile tale de catifea

Eşti singurul martor al necuprinselor 
mele libertăţi

Eşti urechea făcută
să-mi asculte gura reconturată de 
dorinţe
la fiecare eclipsă a ciclurilor noastre 
arzătoare
iar acolo unde vei fi
cuvîntul meu te va regăsi
ca un murmur ieşit din neant
căci vîntul se va însărcina
să-mi trimită tristeţea spre tăcerea ta

Şi cînd totul va fi cuvinte de bucurie 
în întinderea nesfîrşită a puterii tale 
mă voi ridica în fiecare zi 
pentru a merge semeţ la dreapta ta 
tu vei vorbi cu surîsul tău de fulgere 
pentru a reaşeza undele izvoarelor mele

Cînd seara regăsesc
în adăpost visul nostru
resimt puterea trupului meu
invadînd imensitatea nopţii
pentru a te trăi şi a nu-mi îndrepta iarăşi
nici răsuflarea măcar
spre derutantul terminal al iubirii

Floare a sevelor
pe care mîinile mele o caută între 
degetele lor 

poţi să-mi deschizi zăvoarele îndoielii 
scriu încă de la prima ta lucire 
cu mintea doldora de speranţă 
pe paginile nefinisate ale aşteptării 
ca şi cum nu am şti să terminăm 
în blîndeţe capitolele elanurilor noastre

Revino izvor al Paradisului 
să-mi umbreşti inima
şi revărsarea mea va urca pînă la cepul 
însetat 
de cavitatea ta de foc care mă linişteşte

Am ales culoarea ta crepusculară
culoarea pielii tale de voluptăţi
culoare de femeie a purităţilor
pentru a-mi scoate focul din cochilia sa 
de cenuşi

Nu aş putea să-ţi vorbesc despre natura 
mea îmblînzită
nu aş putea să mă satur de tine
dar m-aş lăsa culcat
în fertila ta ispită
şi cufundat
în beatitudinea finală

Îmi place cînd mă chemi în tine 
învăluindu-mă în cuvîntul tău candid 
şi ca pe un ser al adevărului 
îmi revărs copilăria 
cu capul sprijinit de pulsaţiile tale

Femeie miere 
Femeie cer
Voi face ca zilele să se contopească
şi ca mîinile mele să rămînă de copilărie
pentru splendoarea ta rafinată
te voi lua Panaceu
remediu al sufletului meu arzînd

Pe picioarele tale catifelate împreună
vom salva miasma
acestei lumi strîmtorate de ipocrizie
vom alunga imaginile zdrenţelor 
nehrănite
vom vorbi bărbaţilor femeilor
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în expansiunea datoriei
da, tuturor inimilor imperfecte
le vom fi limbi ale raţiunii

Perlă a orizontului
Ţie care nu încetezi să mă părăseşti zi şi 
noapte
care îmi vezi inima sfîşiindu-se în faţa 
imposturii
care faci din mine un leu de pluş
în faţa asalturilor voluptăţilor
ţie care în mine reverşi esenţa vieţii
şi respiri vîntul purităţii
care nu eşti aleasa altarului venerian
vreau să-ti fiu
bărbatul-comoară 
bărbatul-dorinţă 
vreau să fiu
gardul viu al iubirii tale de onoare

Cînd la ivirea dimineţii mă părăseşti 
cu privirea-ţi scăldată de remuşcări 
iar ziua

galaxii lirice
în insolenta-i lumină de dispreţ 
te cuprinde în pudoarea ei vicleană 
deschid uşile abstinenţei 
pînă la întoarcerea ta de flacără 
care scoate din arşiţa pămîntului meu 
sudoarea aşteptării

Sublim izvor multiplu al nebuniilor 
mele
intim izvor dătător de viaţă
laude îţi cînt spre toate zările din adîncul 
sufletului

Te simt în fiecare clipă 
care îmi agită inima pecetluită 
pe suprafaţa trupului tău

Şi tu ştii
Reiau în fiecare anotimp de căldură 
îndrăzneaţă mea arătură pe întinderea 
ta defrişată

Prezentare şi traducere: Maria STANCU



 148
pagina

REVISTA FEED BACK  nr. 9-10 / sept. - oct. 2019 

galaxii lirice

Serge BASOO DE 
MARCH

 Luxemburg

 Fiu de emigranți italieni, s-a născut 
în 1960 la Verdun, Franța, simbol al uneia 
dintre cele mai mari bătălii din Primul Război 
Mondial. Este, cum el însuși spune, „director 
(mult) al cunoscutului Centru Cultural Alternativ  
Kulturfabrik din Esch-sur-Alzette, situat în 
Luxemburg, dar este, de asemenea (puțin), poet 
și dramaturg”.
 Între altele, a publicat trei volume de 
poezie (Contre-marges (2006), L’envers du 
sable (éditions PHI, 2008) e Diable, poète, 
funambule et autres objets bizarres (éditions 
Estuaires, 2010)), o carte de cronici Petites 
chroniques de la vie qu’il fait (éditions PHI, 
2014) și una de aforisme Les concombres 
n’ont jamais lu Nietzsche (Cactus inébranlable 
éditions, 2017). E și autor a două piese de teatru 
: Les dimanches de Farine, pusă în scenă în 
Luxemburg, Franța, Belgia în 2009 și 2010, 
și C’est le printemps il fait beau, les oiseaux 
chantent, les arbres bourgeonnent et il est 
tombé du 3ème étage.
 Texte de Serge Basso de March au 
apărut în diverse reviste din Belgia, Canada, 
Franța, Italia, Luxemburg, România etc. A creat 
împreună cu Jean Portante revista «transkrit», al 
cărei director este. E tradus în arabă, catalană, 
spaniolă, italiană, luxemburgheză, română. În 
septembrie 2016 a primit Trofeul Festivalului 
Internațional EUROPOESIA (Brăila – România 
/ Cahul – Republica Moldova).
 Editura ieșeană CRONEDIT i-a publicat, 
în traducerea poetului Valeriu Stancu, două 
volume de versuri: Contra-limite (2011) și 
Retraversarea nisipului (2013).

Uneori, 
atunci cînd se deschide cartea 
apar între rînduri 
livezi de limbi şi de umbre
grădini de exaltări şi de tăceri 
care se strecoară în răspărul poemului
pentru a lăsa pe foaie
aceste clipe în care viaţa înfloreşte 
pentru a cîntări existenţa
şi a privi moartea în faţă

Este ora fiarelor sălbatice

Ora cînd leii merg să se adape 
la mlaştina albastră a zebrei

Ora 
îndepărtată 
şi atît de aproape
cînd lumea se învîrte
pur şi simplu
între viaţă şi moarte

Ninge uneori pe tăcerile noastre 
atunci cînd melancolia 
se înscrie în promoroaca
îndoielilor şi aşteptărilor

Şi nimic 
nu mai poate spune 
ireversibilul cuvintelor

Secundele sunt ineluctabile 
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ele adună 
fără a aştepta urmarea
acest timp care ne apropie 
de timpul care nu va mai avea
de aşteptat nici o continuare

Şi orologiul 
netulburat 
în cadranul său de ace 
îşi bate joc de mine

Cît cîntăreşte 
această privire întrezărită 
sub îndrăzneala unui surîs

Ea înapoiază 
zilele de ploaie rătăcitoare
aceşti sori întrezăriţi
şi lasă pe dimineaţa 
care străpunge ţărmurile zilei 
ca o tresărire de speranţă 
trecătoare şi tulburătoare

Pagina goală se străduie să treacă 
neobservată

Îşi face inventarul 
rîndurilor şi incertitudinii
în faţa poetului, 
care nu are întotdeauna 
îndrăzneala primului cuvînt 

Feciorelnică tîrîtură
ea îl sfidează cu trăsături 
care-i marchează împărăţia 

Şi el rămîne aici
descumpănit
în abandonul lui de cerneală 

Pe masă
stilou-i
treapădă de nerăbdare

Cît de departe trebuie să-ţi alunece paşii 
atunci cînd viaţa ne răstoarnă 
în ceaţa groasă 

a zilelor pierdute 
care devin melancolice?

Somnul în aşteptare 
în nopţile 
care se cunosc prea bine 
priveşti orele 
aşezîndu-şi funinginea şi secundele
şi ştii că mîine
va fi un cuvînt
greu de scris
în agenda zilelor

Seara pendulează 
între sare şi condimente 

Se întinde aşteptînd luna 
care se conturează deja 
în contrapunct cu ziua 

Pe zidul pergamentat
cu vechi muşchi tociţi   

o pisică 
mîndră ca o felină 
trece fără a se sinchisi 
de lumea care-şi schimbă direcţia 

Ea ştie că doar noaptea 
îi va reda legitimitatea   
Cînd alunec 
pe coaja de banană a poemului
mă izbesc de trotuarul cuvintelor

Cînd vreau să mă ridic 
picioarele nu mă mai poartă

Şi rămîn 
cu fundul între două fraze 
căutînd un baston
care seamănă
pur şi simplu
cu un vers acceptabil

Mîinile tandre ale tatălui meu 
erau din piatră dură 
acoperite cu vene albastre
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Ele ignorau
legea seacă a minciunii
şi păstrau
mereu mîndria muncii istovitoare
şi a pîinii meritate
libertatea Oamenilor
care nu pleacă fruntea
Aveau 
puterea neobişnuită 
a celor care cunosc adesea 
crevasele vieţii

Erau mari 
pentru a însenina copilăria 
şi ele m-au învăţat 
adevărul pumnilor mei strînşi 
în palma veşnică 
a furiilor mele îndreptăţite

Vîntul 
are dublurile unghiurilor

El loveşte contra zidului 
făcînd să tremure deprinderile noastre
Nu ezită 
şi nu-şi pune întrebări 
asupra relativităţii sale

Suflă 
afurisind spaţiul 
şi noi simţim că nimic 
nu va putea vreodată să-i contrarieze 
legenda

Care a îndrăznit 
chiar şi
să o jertfească pe Ifigenia 
Nu scriu pentru a scrie
nu scriu pentru frumuseţea gestului
nu scriu pentru pleiada postumă

Nu scriu pentru frumoşii tăi ochi 
chiar dacă…

Nu scriu pentru trandafiraş
şi cu atît mai puţin pentru salam

Nu scriu pentru ordinea stabilită a lucrurilor 
nici pentru mătăsuri

nici pentru mîna de fier într-o mănuşă de 
catifea
nici pentru lucrurile promise
şi cu atît mai puţin pentru lucrurile datorate

Nu scriu pentru drumurile mele lăturalnice

Nu scriu pentru cînturile mele tăioase

Nu scriu pentru a versifica exact 
sau a poetiza mai sus decît fundul meu de 
temniţă umedă şi întunecoasă

Nu scriu pentru a-mi arăta datoria faţă de 
toţi trecătorii 

Nu scriu pentru a-mi regăsi vocea lăuntrică

Scriu pentru că nu am reuşit încă 
să fac turul complet al cuvintelor
Cearşafurile au făcut riduri

Ele lasă pe spumă 
marea ta şi mareele mele

Soarele decupează persienele
cu îmbrăţişări inedite

Nimic nu poate fi ignorat 
în lumea de dincolo de gesturi 
 

Traducere şi prezentare Maria STANCU
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Jim KACIAN

 U.S.A.

mai iute ca mine vreodată gonind 
primăvara
                              *
gheaţă pe râu până la mine
 

 *
durere petrecând zilele  spre sălbăticie
 

*
în cort pe ploaie mă fac climă
  

*
nori peste munţi îmi pare de neatins 
realul
                              *
  mile în înalt. . .     
suflarea mea împreună
cu norii
                               *
lumină orbitoare pe mare  o iau 

într-acolo
                            * 
la vâsle în pacific
val depăşindu-mi   
frica
                            *
mai vast chiar decât oceanul gândul 
 
                            *
vîsle în lăcaş
resacul mă leagănă
de ţărm
 
                            *
o adiere şi mintea îmi zboară în altă 
parte  
                            *
nerv clocot sâsâit sânge vlăguit linişte 
de mormânt  
  
                              *
ploaie slabă  vânt puternic zi de 
naştere   

                              *
s-a dus casa
 copilăriei nostalgie
pentru viitor 
supravieţuind unui singur timp  

Haiku
și

Monoku
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                                 *
album de familie
albul şi negrul
 tinereţii mele
                            *
autoportret dram de adevăr în pete 

                           *
anii de mai târziu
pustii
prin renunţare
                          *
cicatrice în tarmac drum lung spre 
casă
Notă: (tarmac-asfalt, de fapt)
                             *
născut sub un semn doar de aici 
vizibil 
                             *
ce par nu e ce sunt pleiadele
                            *
 fulger fără tunet arsura vie de whisky
                            *
dincolo de cerul aprins credinţa-n 
stele căzătoare 
                           *
cu ochelarii de scris în întuneric 
obsesie 
                          *
deschizînd o paranteză care nu se 
închide
                         *   
frunze căzătoare  alt cuvânt  îmi 
scapă 
                        *
scurtă biografie
devin puţin
postum

galaxii lirice
                       *   
 poeme scurte în aşteptarea celui care 
mă dezleagă
                      *
 doar un lob al cozii
se întoarce în adîncuri
cred în dumnezeu?
                       *
ajunul  anului nou  ultimul strop se 
ţese în vise
                         *
nici
o
a
min
ti
re
nici
o     
                          *
drum antic 
trecându-se domol 
partea mea

Traducere din engleză de Olimpia IACOB
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Mioara BAHNA

Manifestul unei 
generații

Jack Kerouac : 
Pe drum

 Reprezentant al Generației Beat (una 
dintre cele mai complexe și, în același timp, 
dinamice mișcări artistice, dar și sociale din 
secolul trecut), alături de Allen Ginsberg, 
William S. Burroughs etc., Jack Kerouak 
(1922-1969), prin romanul său „Pe drum” [On 
the Road] – Polirom, Iași, 2013, traducere 
de Cristina Felea –, își expune perspectiva 
inovatoare asupra acestui gen literar, astfel încât 
cartea, pe lângă materialul epic pe care îl conține, 
este și o demonstrație a concepției lui despre 
scris, care pare a se cristaliza sau a se clarifica 
pe măsura înaintării în acțiune, fiindcă, de pildă, 
replicându-i celui ce se impune ca unul dintre 
personajele principale, în debutul prieteniei 
lor, în legătură cu dorința acestuia de a-l învăța 
să scrie, naratorul-scriitor îi mărturisește: „ – 
Drace, măi omule, știu foarte bine că n-ai venit 
la mine doar pentru că vrei să fii scriitor și, 
fie vorba-ntre noi, nici eu nu știu despre asta 
decât că trebuie să te ții de treabă cu energia 
unui toxicoman”. Ulterior, imboldul scrisului, 
pe care îl exprimă indirect, se arată a fi viața 
(cu întâmplările ei ieșite din comun) ce se vrea 
neapărat consemnată: „lucrurile care au urmat 
sunt prea extraordinare ca să nu le povestesc”.
 Romanul lui Kerouac este o scriere 
autoreferențială, în care naratorul-personaj își 
anunță, de la început, tema pe care o va 

dezvolta: prezentarea unui „episod” din viața 
sa: „viața mea pe drum”. Prin urmare, cartea 
este pusă sub semnul picarescului, eroul ce-și 
asumă relatarea aducând, tot de la început, 
încă un personaj, Dean Moriarty, al cărui 
portret îl recomandă ca susținător al său în 
experiența spre care pornește și în care îi este 
alături în cea mai mare parte a călătoriei.
 Acțiunea se derulează la jumătatea 
secolului al XX-lea și se referă la o lume 
(care pare atât de ingenuă față de cea de 
azi!) preocupată să-și ducă viața într-o libertate 
aproape totală, drept care a călători dintr-
un loc în altul, a nu prinde rădăcini undeva 
anume, a te apropia și a cunoaște fel de fel 
de oameni, a comunica aproape la nesfârșit 
(în„conversații-de-toată-ziua-și-de-toată-
noaptea”), a trăi pe apucate, a învăța de toate, 
din orice, constituie forme de expresie ale 
acestei viziuni, iar etalonul adus în prim-plan 
este, din capul locului, acest Dean Moriarty, 
„pur și simplu un tânăr îmbătat de viață (…), 
atât de dornic să trăiască”, însă, în același 
timp, el este și o imagine emblematică, plină 
de contraste, a lumii americane de la momentul 
respectiv, de vreme ce „<<Delincvența>> 
lui nu avea nimic posomorât sau disprețuitor 
– era o explozie sălbatică și afirmativă de 
bucurie americană”, alimentată de convingerea 
că „Trăim doar o dată” și că „pe drum o să 
descoperim totul…”, căci „drumul e viața”.  
Și la nivelul transmiterii mesajului, se resimte 
aceeași frenezie, prin retrăirea celor relatate, 
naratorul vorbind cu admirație, cu entuziasm 
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(„Mă simțeam ca o săgeată aflată în zbor spre 
țintă”) despre personajele pe care le întâlnește și 
despre tot ceea ce se întâmplă, iar fluxul narativ 
se alcătuiește din cadre cinematografice, realiste. 

Acțiunea începe în 1947, „de-a latul 
Americii”, dinspre „Estul tinereții” spre „Vestul 
viitorului”, pe care personajul caută să și-l 
croiască, în cea mai mare parte, aleatoriu, și 
se încheie prin 1949. Este un drum parcurs 
alert (cu tot soiul de mijloace de transport), 
de fapt o aventură în care se angajează, iar 
călătoria lui, în zigzag, înainte și înapoi, prin 
spațiul american este, în același timp, prilejul 
prezentării unei imagini de ansamblu a acestei 
lumi, cu obiceiurile, mentalitățile, cu felul de 
a fi al oamenilor, în epoca respectivă, dar 
și cu o ingenuitate, o naivitate, generozitate 
aproape copilărești, inconfundabile, la nivelul 
societății, în pofida experienței acumulate, 
deloc blânde, în relativ scurta istorie americană.
Universul pe care-l străbate eroul și din care este 
parte cuprinde, mai ales, tineri, în căutare nici ei 
nu știu exact de ce, care beau, iubesc, învață în 
special de la viață, ocolesc legile sau fug atunci 
când le încalcă, sar în ajutorul aproapelui, 
chiar dacă nu-l cunosc, muncesc orice ca să-și 
câștige pâinea, fie și pentru scurt timp, citesc, 
le vorbesc și altora despre ce au aflat din cărți 
de literatură, filozofie, vagabondează, cântă 
sau îi ascultă pe alții cântând, se apropie și 
se îndepărtează unii de alții, într-o mișcare 
browniană, impusă de circumstanțe. Este 
vorba, așa cum îi spune naratorului unul dintre 
cei alături de care călătorește o vreme, de 
„oameni care umblau de colo-colo în căutare 
de lucru sau unii care doar hoinăreau”. 

Peisajul american tăiat de păienjeniș 
de drumuri, fel de fel de tipuri umane, de 
mentalități, obiceiuri, ocupații ale epocii sunt, 
deci, observate și amintite, fie și în treacăt, de 
naratorul-călător, „Blackie”, cum îl numește un 
tovarăș, temporar, de drum, sau „Sal”, cum îi 
spun alții, între care Dean, ori „Yo”. Iar mulțimea 
de apelative poate fi și o sugestie a proteismului 
vieții pe care a ales să o trăiască acest picaro de 
secol XX, în relație directă cu epoca în care e 
surprinsă în roman lumea americană. Totodată, 
cum autostopul este metoda de căpătâi prin care 
eroul călătorește, iar spațiul străbătut este vast, 
numărul celor care-i sunt, prin forța lucrurilor, 

companioni este, tot la fel, foarte mare, fiecare 
oferindu-i, în cuvinte sau prin tăcere, material de 
studiu celui ce-și relatează experiența în carte, 
valorificând, oarecum, în felul acesta, și tehnica 
povestirii cu sertare. Nu lipsesc nici trimiteri 
livrești prin care se coroborează materialul 
epic propriu-zis, de pildă, „Următoarele zece 
zile au fost, cum spune W. C. Fields, pline 
de primejdie iminentă, dar și total demente”.
Tablourile realiste sunt străbătute deseori de 
un fior liric (când naratorul privește stelele, 
munții, orizontul…), traducând sensibilitatea 
privitorului, dragostea lui pentru ținuturile pe care 
vrea să le descopere, motiv pentru care a plecat 
de acasă, într-un fel de odisee inversă, măcar în 
aparență, în care personajul pornește, de fapt, spre 
sine, să cunoască și să se cunoască.   

Naratorul surprinde cadre ample ori 
imagini instantanee din locurile prin care trece, 
unde se oprește singur sau însoțit de alții și 
ale căror nume punctează tot romanul, cu 
date de monografie a teritoriului american: 
Paterson, Bear Mountain, New York, „pe 
drumurile verzi ale Illinoisului”, Davenport, 
Iowa, Rock Island, Grand Island, Longmont, 
Gothenburg, Nebraska, North Platte, Denver, 
Frisco, Munții Stâncoși, Sierra Nevada, 
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San Francisco, Oakland, Los Angeles, New 
Orleans, Houston, Washington, Charleston, 
Virginia, Kentucky, Ohio, Cincinnati, Indiana, 
Montana, Missouri, Kansas, Texas  etc., etc., 
desfășurând întreaga panoramă cu atenție, 
fără să facă din aceasta ținta relatărilor sale.
Boemă, pitorească, plină de entuziasm, de dovezi 
de altruism din partea celor mai mulți, lumea 
pe care o aduce scriitorul este, concomitent 
asemenea tuturor, adică are datele general-
umane, însă și aspecte care-i conferă particularul, 
caracteristicile prin care, de fapt, își pune, cu 
precădere, amprenta asupra celui care o cunoaște 
acum nemijlocit, alături de Chad King, Tim 
Gray, Roland Major, Carlo Marx, frații Rawlins, 
desigur Dean Moriarty, Old Bull Lee, dar și de 
nenumărați alți tovarăși de drum pasageri, cu 
care află și despre viața la vedere, dar, mai 
ales, despre cea reprezentând underground-ul.
La intrarea în scenă, naratorul schițează portrete 
ale celor pe care-i întâlnește, demonstrându-
și atenția acordată tuturor aspectelor cu care 
interacționează. Spre exemplu, Roland Major 
„era un tip flasc, coleric, roșu la față, care 
ura totul și pe toată lumea, dar care putea să 
arboreze cel mai cald și fermecător zâmbet 
din lume, când, noaptea, viața reală îl asalta 
cu blândețe”. Un altul, tatăl lui Chad, „era un 
bătrân amabil și blând, pe la vreo șaptezeci 
de ani, fără prea multă vlagă, slăbuț și tras la 
față, căruia se vedea că-i place să povestească. 
Și avea povești bune, despre copilăria lui din 
câmpiile din North Dakota, cândva prin anii 
optzeci, când se distrau călărind ponei și alergau 
după coioți cu o bâtă”. În ce-l privește pe 
Remi, acesta „era un francez înalt, brunet și 
chipeș (genul insului de douăzeci de ani care 
se ocupă cu bursa neagră în Marsilia. Pentru că 
era francez, îi plăcea să vorbească o americană 
foarte corectă. Engleza lui era perfectă. La fel 
și franceza. Îi plăcea să se îmbrace elegant, 
cu un ușor aer de colegian, și să iasă cu 
blonde excentrice cu care cheltuia o mulțime 
de bani”. Dar aproape fiecare dintre personajele 
care, fie și episodic, iese în prim-plan este 
succint portretizat, scoțându-i-se în evidență 
aspecte ce-l impun în atenția naratorului.
 Cu toate acestea, dincolo de trăsăturile 
care-i singularizează, eroii lui Jack Kerouac 
alcătuiesc un personaj colectiv, al inadaptaților, 

în pofida încercărilor de a trăi, pentru scurt 
timp, alături de oamenii „așezați”, americani, 
albi sau negri, mexicani… În felul acesta, 
chiar numele pe care le poartă sunt relevante, 
interșanjabile, fără efecte în privința amprentei 
personajelor asupra acțiunii: Dean, Ed, Jane, 
Ray, Bill… Și din acest motiv, calea pe care 
o aleg, poate fi „un drum de băiat cuminte, un 
drum de smintit, un drum de curcubeu, un drum 
de ambițios, orice drum. Este drumul care duce 
oriunde, pe care oricine poate merge oricum”.
 Personajele lui Jack Kerouac sunt, mai 
ales, visători, plini de planuri, cele mai multe 
utopice, artiști sau cu fire de artiști, idealiști – 
„Sal” (Paradise), la un moment dat, le spune 
lui Dean și lui Carlo: „Mai e un lucru pe care 
vreau să-l știu… (…) Acel lucru este ceea ce nu 
vei putea obține, Carlo. La acel ultim lucru nu 
poate ajunge nimeni, Trăim mereu cu speranța 
că o să-l descoperim odată și odată” –, dar 
tocmai aceste trăsături îi apropie. Improvizația, 
provizoratul, iubirile pasagere, cărțile, fuga, 
deseori, în imaginație (transpusă de unii dintre 
ei în scris) sunt pentru personaje câteva dintre 
tehnicile / tacticile de supraviețuire, moduri 
de a pune stăpânire pe viață, fie și pentru 
scurt timp. De aceea, nu se dau în lături de 
la nicio muncă, al cărei efect să le permită 
să-și continue cursa (paznici, chelneri, polițiști, 
lucrători în prăvălii, culegători de struguri, de 
bumbac, benzinari, hamali…), însă nu ocolesc 
niciodată nici distracția ce include, cam de 
fiecare dată, așa cum arătam, alcoolul, femeile, 
drogurile, drept care au momente când se simt 
„americani nebuni și beți, într-o țară puternică”.
 Un asemenea periplu nu este lipsit nici 
de căderi, dezamăgiri: „Eram atât de singur, 
de trist, de obosit, de slăbit, de dărâmat, de 
sfârșit…” sau „mă simțeam ca într-un vis jalnic”, 
după cum mărturisește, uneori, personajul. Pe 
de altă parte, într-o perioadă plină de schimbări, 
în toate planurile, de la infrastructura țării 
la mentalități, nostalgiile își fac, măcar din 
când în când, apariția, ca în cazul lui Old Bull 
Lee (figură, de asemenea, magnetică pentru 
eroul-narator), profesor, bun cunoscător din 
cărți, dar și din contactul nemijlocit, ca urmare 
a propriilor călătorii, a vieții din America, 
Europa, Africa de Nord, pe unde fusese în 
relație cu „cocainomani”, nobili, se însurare, 
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pentru scurt timp, în Iugoslavia, cu o contesă 
rusoaică, se angajase ca „ucigaș în Chicago, 
barman în New York, curier al grefierului în 
Newark”, „citise Spengler și marchizul de Sade 
în hoteluri englezești”, „pusese la cale jaful 
unei băi turcești”, ținea permanent deschis 
„Codicele Maya” și era convins că, așa cum 
răspunde la întrebarea lui Sal, „Când mori 
ești pur și simplu mort, atâta tot”… Totuși, 
„Bull avea o slăbiciune pentru vechea Americă, 
mai ales cea a anului 1910, când cumpărai 
morfină de la farmacie fără rețetă, iar seara 
chinezii fumau opiu la fereastră. Ținuturile erau 
încă sălbatice și oamenii se încăierau și erau 
liberi și era bogăție și libertate pentru toți”.        
Dar informațiile despre locurile străbătute (pe 
drumuri asfaltate, printre smârcuri, ținuturi aride, 
printre munți, peste câmpii ce par nesfârșite, 
ziua și noaptea, cu mijloace de transport de 
tot felul, inclusiv improvizații, pe apă, cu 
feriboturi…) sunt de tot felul, naratorul devenind 
o veritabilă călăuză prin complexitatea firelor 
din care este făcută lumea pe care o cutreieră. 
De exemplu, undeva, notează naratorul, e 
mai mult caniculă, altă dată pomenește de 
„acele după-amieze  blânde din Colorado”, 
în altă partespune că „nopțile la Denver sunt 
reci”, că Salt Lake City este „un oraș plin de 
stropitori”, pentru ca, în alt moment, în treacăt, 

să amintească: „Eram în munți: un răsărit 
divin, aer răcoros, purpuriu, coaste montane 
roșii, văi cu pășuni ca de smarald, rouă și nori 
aurii ce alunecau încet pe boltă; pe pământ, 
găuri de popândăi, cactuși și arbori mesquite”. 
 Dincolo de toate însă, cel mai mult, 
personajelor le place să povestească și să 
asculte ce povestesc alții, despre peripețiile pe 
care le-au trăit, într-un fel insolit de Halima, 
încât, la un moment dat, Dean și Sal ajung 
în „miezul bucuriei noastre exuberante de a 
vorbi și de a trăi până la capăt nenumăratele 
și extravagantele și inocentele întâmplări care 
pâlpâiseră dintotdeauna tainic în sufletele 
noastre”, după cum își amintește naratorul. Și le 
place să tragă concluzii: „Anonimatul în lumea 
oamenilor este mai bun decât recunoașterea în 
paradis, pentru că, de fapt, ce e paradisul?   
Ce e pământul? Totul e în mintea noastră.” 
 Concluziile ce se pot trage, în urma 
lecturii acestei cărți de excepție, sunt numeroase, 
fiindcă Jack Kerouac redă crezul unei generații, 
dar și al său, cu privire la ceea ce poate să 
extragă omul, pe lângă ceea ce i se oferă din 
viață, cu privire la artă, schimbând vitezele 
relatării alerte, de obicei, în funcție de aspectul 
asupra căruia își focalizează atenția naratorul, în 
încercarea de atotcuprindere a realității din afară, 
dar și a cât mai mult din realitatea sufletului.   
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Laura CARAVAGLIA

 Italia
LAURA GARAVAGLIA s-a născut la Milano în 
1956. Trăiește și muncește în Como. Publicist, a 
colaborat la paginile culturale ale cotidienelor „Il 
Giornale”, „Il Corriere di Como”, „L’Ordine”. A 
predat literatura la școala superioară din provincia 
Milano și din orașul Como. A fondat și prezidează 
Asociația culturală „La Casa della Poesia di 
Como”, și e organizator și curator al Festivalului 
Internațional „Europa in versi”, care din 2011 are 
loc în fiecare an la Como.
În poezie a publicat Frammenti di vita (Il Filo 
2009), locul doi „Opera Prima Edita” al Premiului 
Literar „Circe, una Donna, Tante Culture”, 
Monterotondo (Rm); Farfalle e Pietre (LietoColle 
Editore, 2010) – Premiul Juriului la Concursul 
Literar „Alda Merini”, Brunate (Co); La simmetria 
del gheriglio (Stampa 2012; ediția a doua cu 
traduceri în engleză și română, 2014) - finalistă a 
Premiului Internațional de Poezie „Mario Luzi”, 
2013; Correnti ascensionali, CFR 2013 (ediția a 
doua cu traduceri în engleză, spaniolă și română, 
2015) și Numeri e Stelle (Edizioni Ulivo 2015, în 
ediție quadrilingvă: italiană, engleză, spaniolă și 
română) - nominalizat la Premiul Pontedilegno, 
2016 și cîștigător al Premiului Farina 2017, Duet of 
Stars, JUNPA Book, Kyoto, 2014, Duet of Formula, 
JUNPA Book, Kyoto, 2017.
Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză, 
germană, spaniolă, portugheză, română, albaneză, 
macedoneană, sîrbă, turcă, farsi, japoneză și coreeană 
și au fost publicate în multe antologii și reviste 
literare italiene și străine. A participat la Festivaluri 
Internaționale de Poezie în Germania, România, 
Macedonia, Danemarca, Turcia, Columbia, Japonia 
etc. 

PIETRE ȘI FLUTURI

Mergem tăcuţi, cu pasul uşor 
de-a lungul potecii înguste care însoţeşte 
resemnatele noastre singurătăţi. 
Pietre şi fluturi pe marginea unui deşert 
de licheni şi de arbuşti răsuciţi. 
Pare nesfîrşită această fîşie îngustă de 
pămînt 
lungă cicatrice neagră, care rupe 
partea de nord. 
Un infinit care are limite într-un anumit 
punct 
pe acel vîrf acoperit de amăgirea albă a 
unui nor. 

CU UȘURINȚĂ

Se clatină gîndurile de-a lungul dîrei de 
spumă 
albă ca un nor pe cerul lacului. 
Mintea îmi naufragiază şi nu mai vrea să 
ştie 
despre o ramură care uscată pluteşte 
şi despre bătrînul pescăruş care ne urmează 
nemişcat în enigma zborului său. 

ARCUL

M-am întrebat dacă arcul vieţii 
ar avea o orientare precisă, 
dacă timpul şi-ar dilata în acest joc 
inefabila sa dimensiune sau ar restrînge-o, 
dacă miile de întîlniri ale acestui zbor scurt 
ar avea rădăcini sau ar fi frunze 
fragile frunze uscate 
după un efemer anotimp de lumină. 
Din arc am parcurs deja un drum lung 
dar în timp ce cobor nu văd sfîrşitul. 

AMAR ȘI DULCE

Gîndurile noastre confuze 
între ceşti de cafea neagră şi cristale albe 
de zahăr. 
Amar şi dulce împreună, un ritual prevăzut. 
Preludiu al fiecărei zile marcat de un ecou 
mereu acelaşi. 
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Salutări nedesluşite pe uşă, absenţele 
noastre, secretele dezvăluite, 
praful de pe mobile lumina piezişă care 
inundă obiectele 
şi în cele din urmă aerul impertinent al 
dimineţii, amarul şi dulcele vieţii noastre. 

SINDROMUL ASPERGER

Nu înţeleg 
urmele durerii 
emoţia care descompune revarsă
urletul vieţii. 
Diformă tulburarea ostilă 
ameninţă învelişul nevinovat
curăţarea numărului 
şi a simbolului, 
secvenţa ordonată, 
sistemul perfect. 

GRABA BĂTRÎNULUI

E tîrziu acum, dar trebuie încă să-mi 
sistematizez existenţa, 
s-o pun în ordine, să respect
ordinea corectă. 
Obiceiul este acum închisoare
protejează de necunoscutul de după 
incert cînd aerul se rafinează.  

MECANICĂ CUANTICĂ

Unele lucruri se întîmplă pur şi simplu 
nu poţi şti de ce. 
Şi nu alchimia nucleară 
va fi cea care să explice 
cele şase grade de separare 
care ne leagă de ceilalţi.   

***
Şi apoi, din cînd în cînd, 
să bei un pahar de vin 
să-ţi ghiceşti destinul în fundul ceştii de 
cafea 
fără să ştii cine rămîne, cine pleacă. 
Din corp mai mult decît orice altceva
îmi place gura, care se hrăneşte cu lumea 
şi dăltuieşte cuvinte.  

VARĂ 

Mirosul gudronului de la fundul digului, 
dinţi de cîine încrustaţi în chilă. 
Pecetea irizată a verii
se înalţă cu curenţii ascendenţi 
neştiind în ce direcţie călătoreşte inima. 
Din toată acea lumină care a dilatat ziua 
a rămas ţesătura estompată a pernei, 
algele uscate încreţite pe stîncă, 
ochii Sfintei Lucia pe noptieră, 
îmbrăţişarea sîngerîndă a unei meduze pe 
gît. 

VARA 2

Poate că a fost vara trecută sau cu un an 
înainte. 
Spectacolul, oricum, este mereu acelaşi: 
condamnaţii 
cufundaţi pînă la jumătate, omul din 
cocotier
ziarul mînjit de grăsimea cremei. 
Numai fundalul se schimbă. 

Traducere şi prezentare Valeriu STANCU
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Jean PORTANTE

Franţa
POARTA S-AR FI DESCHIS 
ÎNTR-O VARĂ 

dacă de această parte a apei nesfîrşite 
nu s-ar fi ascuţit
în fiinţa lucrurilor
o lumină prea nevolnică.

degeaba spunem că august
nu e o lună paternă
cînd din rîuri nu rămîne decît dorinţa
ţintuirii chiar animalul pămînturilor sigure
nu se mai aventurează în cătarea
vînătorului primordial.

DIN MUNTE LUĂM

bucăţi nu pe cele din faţă
care se cuceresc cu armele orizontului
şi ale stelelor, ci muntele dinlăuntru
vînos ca un trup în floarea vîrstei,
cu ajutorul ciocanelor-pickhammer
şi al lopeţilor sacrificiale.

muntele căruia nici un vînt nu ştie 
să-i spună povestea căci 

atunci cînd retrăgîndu-se spre piscuri 
urcă adormind norii 
cerneala e deja uscată.

NORUL INTERIOR POATE FI 
CONDUS 

atunci cînd i se dă ploaia sau vîntul 
iar căutătorii de comori îşi renegă 
dorinţa de a scormoni pămîntul.

se poate ca obosit de atîta
tăcere învoalată să spună lucrurilor
şi cuvintelor îngropate
să rămînă pentru o vreme în gura
cometelor de noapte
aşteptînd să coboare cea a zilei în care
prinsă într-o furtună de nisip
fară ca totul să se poată repeta
pulberea originii se înalţă şi desprinde
una cîte una literele alfabetului
ţintuite la intrarea gurii tale.

SE SPUNE CĂ SUNT DE 
CĂRBUNE 

literele începutului
că ele înnegresc răsuflarea pentru a face 
din ea 
homarul înlăuntrului.

DAR DIN ACEȘTI OCHI CARE 
CA DOSUL 

lingurilor repun elementele la locul lor 
ţîşneşte şi ceea ce lipseşte deja 
un strigăt îndepărtat purtînd pe umărul 
său cavalerul 
unei bătrîne cenuşi.

jumătate naştere jumătate dorinţă de a 
tăia în două 
ceea ce se naşte sau de a desface din 
verigile lanţului 
pe cea care coboară în puţ sau mai jos.

nu trebuie astăzi să scormonim
gravitatea sau dorinţa de-a rămîne în 
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picioare
în apele fundamentale
mai puţin petrol plutind între foc 
şi cărbune
decît noduri care se duc şi vin
învechite uneori dar prinse în ceea ce 
începe.

GRĂDINA DIMINEȚII PE CARE 
O ÎNȚEPĂM

ca pe o insectă pe un fond alb 
tocmai ca să nu se piardă în ea 
lumina face din fiecare lucru 
atins o ceaşcă de cafea neagră 
sau o amintire.

această mînă care cîndva amesteca 
seminţele 
nu mai are alt nume decît gestul larg 
al alchimistului cînd înveşmîntat în 
comete 
sau în stele căzătoare el ordonă 
fiecărei cute ce se instalează în întuneric 
să-şi lase deoparte vechea ură 
sau să o verse ca pe o picătură 
de ocean pe placa încinsă 
a plitei iniţiatice.

ÎN OGLINDA GĂURITĂ DE 
METEORIŢI 

ghicesc ritualul apei clocotinde 
la suprafaţa căreia uleiul de măsline 
îşi încrustează ochii.

sunt insule care urcă încetişor la suprafaţă 
pentru a vedea ce rămîne din real 
şi din ambuscade.

departe de asta sunt pulverizate imaginile 
sub căpiţele matinale.

departe de asta se plămădesc 
umbrele 
pentru a face din ele priviri.

CHIAR DEASUPRA PÎNZEI 
FREATICE 

acolo unde praful nu are chip 
rătăceşte o caravană de furnici 
fugind de un foc stins pentru 
totdeauna.
trupurile lor sunt aceste 
pulberi 
care atunci cînd ochii se 
închid 
rămîn prinse în retină.

grăunţele zilei 
intră în întu-
neric.

trebuie să închidem ochii pentru a 
vedea 
caravana ieşind din lumină 
şi pătrunzînd în cîmpul vizual 
al muririi.

PE PAMÂNT ZACE UMBRA 
UNUI SOARE

s-ar zice că acei care trec nu ştiu că
pentru a o înconjura nu mai e suficient să
orientezi
după razele stinse.

s-ar zice că un porumbel compătimitor a 
desenat 
cu găinaţ alb un cerc în jurul ei.

îl vezi plutind la semi-înălţime
ca un elicopter stîngaci
ţinînd în roata sa dreaptă
pensula sacrificială în vreme ce cu stînga
îndepărtează întunericul.

s-ar zice că e un fabricant de 
dimineţi fericite 
dacă nu coborau de-a lungul frînghiei 
lansate în neantul regretelor 
şi remuşcărilor sale.

Traducere de Valeriu STANCU
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Odile VECCIANI

Franţa

Trioletele apei

apa râului
ondină unde vă scăldaţi
vă refletă ochii

apa râului
unde, covor pe pietricele
monştrii se ascund

apa râului
unde privirea s-a pierdut
la căderea serii

Sunetul apei

Sunetul apei este timpul ce trece
Mereu valul este nou
A cărui răsfrângere niciodată nu 
oboseşte

Sunetul apei este timpul ce trece
tumultuos torentul istoveşte
La urechi ecoul unei plesnitoare
Sunetul apei este timpul ce trece
Gâlgâitul se joacă de-a vocalele

Ochii apei

Ai văzut deja
Fixându-te cu negru
Miile de priviri
Din fundurile pârâiaşelor
Suspine eterne
Înţepenite jos de tot
Fii ai apei
Sumbru pat al apei

Vârtejuri şi răsfrângeri
Mii de priviri neliniştitoare

Hipnotizare

Ce sunt aceşti ochi
Pe apa und se aprind
Sub apa unde ne pândesc 
Aceste globule de umbră şi lumină
Pupile năuce bălăngănite
Brutalizate de curenţi.

Uneori apa este limpede
Reflecţiile sunt zâne inocente
Strălucind la adâncime

Uneori apa este întunecoasă
Se trezesc din coşmaruri
Monştri rânjind

Fluvii

Mişcarea fluviilor, fără sfârşit,
Respiră cu toate valurile sale ;
Maiestatea sa fuge spre margini.
Mişcarea fluviilor…fără sfârşit
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Soarele porneşte din nou, în sfârşit,
Pe spumele care o iau razna.
Mişcarea fluviilor fără sfârşit
Freamătă în vârful valurilor.

Mare

Marea zburlită
Broderii de ceaţă
În vânt se scriu

Spumă furioasă
Asurzitoare pe stânci
Trupurile moleşite 

Stropi
Înainte de scufundare
În valurile 
Cu sare orbitoare
toamnă

cât vezi cu ochii
ciucurii castanilor
plămânii colinelor
petale împrăştiate
pe pământul roşu la poalele mocirlei
albul japonez

adiere de apă, de vânt
de copaci bombănitori şi de păsări
plimbare aerisită

cireşul gol
numai o ghirlandă galbenă
înviorează lumina

suvenir de albină

mierea, biscuitul cu unt
reamintesc aurul ei

foile zburătoare
dintr-un carneţel abandonat
toamna scriitorului

pleoape încă grele
ceaţă înaintea ochilor
dimineaţă dificilă
poartă cu  spaţii între şipci
friguroasă clipire de-a curmezişul
o alee de toamnă

Traducere din limba franceză: 
Cornelia BĂLAN POP
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Marc FERRO

Franţa
 Este oare filmul un document indezirabil 
pentru istoric? De curînd centenar, însă ignorat, 
acesta nu figurează nici măcar printre sursele 
refuzate. Nu face parte din universul mental 
al istoricului. Cinematograful nu era încă 
născut când istoria şi-a perfecţionat metoda şi 
a încetat să nareze pentru a explica. „Limbajul” 
cinematografului se dovedeşte ininteligibil, 
oferind o interpretare incertă. Însă această 
explicaţie nu este satisfăcătoare pentru acela 
care cunoaşte ardoarea neobosită a istoricilor 
care se obstinează să descopere noi domenii, 
să considere esenţial ceea ce părea pînă în acel 
moment lipsit de importanţă.
 Nu este vorba în acest caz de o 
incapacitate sau de o întîrziere, ci de un refuz 
inconştient care are la bază cauze complexe. 
Să examinăm „monumentele trecutului” pe 
care istoricul le-a transformat în documente, 
apoi, în zilele noastre „documentele pe care 
istoria le transformă în monumente” ar fi o 
primă modalitate de a înţelege de ce filmul nu 
figurează printre acestea1.
 Punîndu-şi neîncetat întrebări asupra 

meseriei sale, asupra modului în care scrie 
Istoria, istoricul a sfîrşit prin a uita să analizeze 
propria sa funcţie. Ori, dacă ideologia istoricului 
s-a schimbat, dacă diferite categorii de istorici 
convieţuiesc şi alcătuiesc medii care, între ei, 
nu se recunosc în nici un fel, nespecialiştii 
îi identifică datorită semnelor specifice 
ale discursului lor, fiindu-le clar că funcţia 
istoricului nu s-a schimbat. Există puţini istorici, 
de la Otto de Reising la Voltaire, de la Polybe la 
Ernest Lavisse, de la Tacit la Mommsen care, în 
numele cunoaşterii sau al ştiinţei, să nu fi fost 
în slujba prinţului, a Statului, a unei clase, a 
naţiunii, pe scurt, a unui ordin sau a unui sistem 
şi care, în mod conştient sau nu, să nu fi fost 
preoţi sau combatanţi.2
La începutul secolului al XX-lea, cînd, în 
slujba Statului, istoricul îşi glorifică naţiunea, 
instrucţiunile ministeriale aduc la cunoştinţă 
faptul că dacă studiul Istoriei nu a ajuns la 
nici un rezultat, atunci „maestrul şi-a pierdut 
timpul”.3
 În funcţie de natura misiunii sale şi 
de epocă, istoricul a ales un anumit ansamblu 
de surse, a adoptat o anumită metodă: le-a 
schimbat aşa cum un combatant schimbă arma 
şi tactica atunci cînd cele utilizate pînă atunci 
şi-au pierdut eficacitatea. Desigur, se ştia că 
nimeni nu putea să elaboreze o istorie în mod 
inocent, însă această părere pare să fie verificată 
în special la începutul secolului al XX-lea, 
cînd se naşte cinematograful. La începutul 
Primului Război Mondial, istoricul şi-a încălţat 

FILMUL
O CONTRA–ANALIZĂ 

A SOCIETĂŢII ?

eseu
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deja cizmele, şi-a pus casca şi este pregătit să 
lupte. Istoricul francez Ernest Lavisse ne oferă 
următoarele instrucţiuni: „Studiului istoriei îi 
revine glorioasa datorie de a facilita înţelegerea 
patriei […] a tuturor eroilor trecutului, chiar 
al acelora care sunt învăluiţi de legendă şi de 
a înrădăcina iubirea faţă de toate acestea… 
Dacă şcolarul nu păstrează amintirea vie a 
gloriilor naţionale, dacă nu ştie că strămoşii 
noştri s-au luptat pe nenumărate cîmpuri de 
bătălie pentru cauze nobile, dacă nu a învăţat 
că a fost nevoie de mult sînge şi de un efort 
imens pentru a realiza unitatea ţării, dacă nu va 
deveni un cetăţean pătruns de datoriile sale şi un 
soldat care-şi iubeşte drapelul, învăţătorul şi-a 
pierdut timpul degeaba. Datorie glorioasă, eroi 
învăluiţi de legendă, cauze nobile, unitatea ţării, 
legi sacre care ne asigură libertatea, soldat, 
aceşti termeni, aceste principii se regăsesc, 
aproape în aceeaşi formă, în întreaga Europă, la 
Kovalevski, la Treitshke sau Seeley: nu numai 
Franţa „intră într-o epocă tricoloră”. Sursele 
utilizate de istoricul consacrat formează, la 
această dată, un corpus care este la fel de bine 
ierarhizat ca şi societatea căreia rezultatele 
sale îi sunt destinate. Ca şi această societate, 
documentele sunt împărţite în categorii în cadrul 
cărora putem distinge cu uşurinţă privilegiaţii, 
declasaţii, oameni de rind, un Lumpen. După 
cum  a remarcat Benedetto Croce „istoria 
este întotdeauna contemporană”. Ori, această 
ierarhie reflectă raporturile de forţe de la 
începutul secolului: în fruntea cartegiului, se află 
prestigioasele Arhive ale Statului, manuscrise 
sau publicaţii, documente unice, expresie a 
Puterii sale, a celei a Caselor, Parlamentelor, 
Camerelor; urmează şirul publicaţiilor care 
nu mai sunt secrete: mai întîi texte juridice şi 
legislative, expresie a Puterii, jurnale şi publicaţii 
care nu constituie doar emanaţii ale Puterii ci 
şi ale întregii societăţi cultivate. Biografiile, 
sursele de istorie locală, povestirile călătorilor 
încheie cortegiului. Istoria este înţeleasă din 
punctual de vedere al celor care deţin controlul 
societăţii: oameni de Stat, diplomaţi, magistraţi, 
întreprinzători şi administratori. Ei au contribuit 
la unitatea patriei, la redactarea legilor sacre 
care ne asigură libertatea, etc. La un moment 
în care centralizarea întăreşte puterea Statului, 
conducătorii de capitală, influenţa capitalismului 

monopolist a ieşit învingătoare, de o parte a 
Rinului poporul trebuie convins că Berlinul are 
măreţia Romei; de cealaltă parte a fluviului, 
că Parisul este o nouă Atenă; la această dată 
cînd conflictul European devine manifest, cînd 
frenezia, războinică, îşi pune amprenta asupra 
ideologiei, cînd filosoful, juristul, istoricul au 
fost deja mobilizaţi, la ce ar putea folosi Istoriei 
folclorul, supravieţuirea căruia atestă tocmai 
faptul că unificarea culturală a ţării nu a fost 
definitivată; la ce ar putea servi Istoriei acest 
prim film „Un tren intrînd în gara Ciotat” („Un 
train entrant en gare de la Ciotat”).

*
 
 Ce însemnă la începutul secolului al 
XX-lea cinematograful pentru spiritele nobile, 
pentru oamenii cultivaţi? „Un instrument de 
îndobitocire, o distracţie pentru analfabeţi, 
pentru creaturile mizerabile, copleşite de 
munca lor” (Georges Duhamel) Ei refuză să 
se compromită luînd parte la „acest spectacol 
al oamenilor decăzuţi”. Primele decizii ale 
jurisprudenţei arată foarte clar modul în care 
este privit filmul de către clasele conducătoare: 
ca o atracţie de bîlci. Dreptul nu recunoaşte nici 
măcar existenţa unui autor al filmului. Aceste 
imagini care se mişcă sunt produse de „maşina 
specială cu ajutorul căreia sunt obţinute”. Mult 
timp, dreptul consideră că autorul filmului este 
cel care a scris scenariul.4 Dreptul de autor al 
celui care filma nu era recunoscut. Acestuia 
nu i se acorda statutul unui om cultivat, fiind 
calificat drept „vînător de imagini”. Şi astăzi, în 
buLexinele de actualităţi, cameramanul rămîne 
anonim; imaginile sînt semnate de numele 
firmei producătoare: Pathé, Fox etc. Astfel, 
pentru jurişti, pentru oamenii instruiţi, pentru 
societatea conducătoare, pentru Stat, imaginea 
nu are identitate: cum ar putea istoricii să facă 
referire la aceasta sau să o citeze? Fără lege 
şi credinţă, abandonată, obligată să amuze 
poporul, imaginea nu poate fi o companie 
plăcută pentru personajele importante care 
constituie Societatea istoricului: Articole de 
lege, Tratate comerciale, Declaraţii ministeriale, 
Ordine operaţionale, Discursuri. În plus, cum 
să ai încredere chiar şi în Actualităţi cînd ştim 
prea bine că aceste imagini, această aşa-zisă 
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reprezentare a realităţii, sunt selectate, 
modificabile, transformabile din moment ce 
sunt asamblate prin intermediul unui montaj 
non controlabil, al unui truc, al unui trucaj. 
Istoricul nu poate să pună bază pe documente de 
acest gen. Oricine ştie că acesta lucrează într-o 
colivie de sticlă; „iată referinţele, ipotezele, 
dovezile mele”. Nimeni nu ar putea gîndi 
că selectarea documentelor sale, asamblarea 
lor, elaborarea argumentelor sunt bazate de 
asemenea pe un montaj, un truc, un trucaj.

*
 Au trecut cincizeci de ani. Ştiinţa istorică 
s-a transformat. Filmul se află în continuare la 
poarta laboratorului istoric. Desigur, în 1970, 
episcopul şi omul legii, medicul şi militarul, 
generalul şi senatorul merg la cinema; istoricul 
merge şi el, însă, ca toată lumea, în calitate 
de spectator. Martismul, provocările noilor 
ştiinţe sociale, exigenţele unui nou spirit istoric 
(„Analele” apar în 1929, anul marii crize) dau 
naştere unei noi istorii.5 În această lume în care 
contează doar seriile, în care calculatorul este 
rege iar ordinatorul este atotputernic, ca să ne 
spună o simplă fotografie, unde-o aşezăm pe 
Charlot?
 Pe de o parte, filmul pare să declanşeze, 

la nivelul imaginii, evenimenţialul, pe de altă 
parte, acesta se prezintă, în toate sensurile 
cuvîntului, ca o manipulare. Dreptei îi este frică, 
Stînga nu are încredere: ideologia dominantă nu 
a transformat oare cinematograful într-o „fabrică 
de vise”? Nu se întreba însuşi J. L. Godard dacă 
„cinematograful nu a fost inventat pentru a 
ascunde maselor realul”?6 Ce fel de imagine a 
realităţii oferă în vest, industria gigantică, în est, 
Statul care controlează totul? Imaginea cărei 
realităţi o reprezintă cinematograful?
Aceste îndoieli, aceste întrebări sunt justificate.  
 Totuşi, cenzura este întotdeauna 
prezentă, vigilentă, chiar dacă ea a fost deplasată 
de la scriitură la film şi, în cadrul filmului, de la 
text la imagine. Nu este de ajuns să constatăm 
că cinematograful fascinează, că el creează 
motive de îngrijorare: puterile publice cît şi cele 
private prevăd că acesta poate avea un efect 
distrugător; îşi dau seama că, în ciuda oricărei 
forme de supraveghere, filmul reprezintă o 
mărturie. El ajunge să destructureze ceea ce 
mai multe generaţii de oameni de Stat, gînditori, 
jurişti, conducători sau profesori reuşiseră să 
ordoneze formînd un minunat edificiu. El 
distruge imaginea dublului pe care fiecare 
instituţie, fiecare individ şi-o construise faţă de 
societate. Camera dezvăluie adevăratul mod de 
funcţionare al acestora, ea spune chiar mai mult 
decît ar dori oricare să arate.7 Ea dezvăluie 
secretul, denunţă vrăjitoarele, aruncă măştile, 
arată reversul unei societăţi, „lipsurile” sale. 
Este mai mult decît trebuie, ca după momentul 
dispreţului să vină cel al suspiciunii, al fricii. 
Imaginea, imaginile sonore, acest produs al 
naturii nu par să aibă nici limbă, nici limbaj. 
Ideea că un gest ar putea fi o frază, o privire un 
lung discurs este chiar insuportabilă; va însemna 
asta că imaginea, imaginile, aceşti trecători, 
această stradă, acest sînge, acest judecător 
distrat, această fermă în paragină, această fată 
înfricoşată reprezintă materialul folosit pentru o 
altă istorie decît Istoria, pentru o contra-analiză 
a Societăţii.
 Să plecăm de la imagine, de la imagini. Să 
nu căutăm în acestea doar ilustrarea, confirmarea 
sau dezminţirea unei alte cunoaşteri, cea a 
tradiţiei scrise. Să considerăm imaginile în sine, 
făcînd chiar apel la alte tipuri de cunoaştere 
pentru a le înţelege mai bine. Să urmăm deci 
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un demers care aminteşte de cel al lui Febvre, 
al lui Francastel, al lui Goldmann, al acelor 
istorici promotori ai Noii Istorii a căror vocaţie 
am definit-o deja. Aceştia au redat statutul 
lor legitim surselor de origine populară, celor 
scrise şi celor nescrise: folclor, arte şi tradiţii 
populare, etc. Ne rămîne să studiem filmul, să-l 
asociem lumii care îi dă naştere. Ipoteza? Este 
aceea că filmul, chiar dacă reprezintă sau nu o 
imagine a realităţii; un document sau o ficţiune, 
o intrigă autentică sau o pură invenţie, este 
Istorie; postulatul? Constă în faptul că ceea ce 
nu a avut loc , credinţele, intenţiile, imaginarul 
uman conţin tot atîta Istorie ca Istoria însăşi1* .

II
Vizibilul şi invizibilul

 Filmul nu este privit aici din perspectivă 
semiologică. Nu este vorba nici de o estetică sau 
de o istorie a cinematografului. Filmul nu este 
considerat, în calitate de operă de artă, ci ca un 
produs, o imagine-obiect ale cărei semnificaţii 
nu sunt doar de interes cinematografic. Valoarea 
sa rezidă în lucrurile despre care el depune 
mărturie. De asemenea, analiza nu vizează în 
mod obligatoriu totalitatea operei; ea se poate 
baza pe extrase, pe  „serii, poate să alcătuiască 
ansambluri. Critica nu se mărgineşte doar la film 
în sine, ci îl integrează în lumea înconjurătoare 
cu care aceasta comunică.
 În aceste condiţii, întrepriderea unei 
analize a filmelor, a unor bucăţi de filme, 
a unor planuri sau teme, ţinînd cont, atunci 
cînd este necesar, de cunoaşterea şi modul de 
abordare specific  diferitelor ştiinţe umane nu 
este de ajuns. Trebuie să aplicăm aceste metode 
fiecărei substanţe a filmului (imagini, imagini 
sonore, imagini lipsite de sonorizare), relaţiilor 
dintre componentele acestor substanţe; să 
analizăm în cadrul filmului discursul, decorul, 
textul, relaţiile filmului cu ceea ce nu este film: 
1 * În privinţa cinematografului sovietic, ne 
raportăm la lucrarea şi la bibliografia lui Jay Leyda, 
„Kino, a history of the Russian and Soviet 
film”, Londra, 1960, 490 de pagini. Am utilizat 
deasemenea lucrările lui J. Sadoul, M. Bardeche, J. 
Mitry şi am consultat lucrarea lui Christian Metz, 
„Les propositions methodologiques pour l’analyse 
du film”, în „Social Science. Information sur les 
sciences sociales”, august 1964, p. 107-121.  

autorul, producţia, publicul, critica, regimul. 
Astfel, putem spera să înţelegem nu numai 
opera ci şi realitatea pe care aceasta o figurează. 
Dealtfel, această realitate nu este comunicată 
în mod direct. Chiar scriitorii, sînt ei stăpîni 
deplini ai cuvintelor, ai limbii? De ce ar fi 
omul cu camera de filmat care filmează uneori 
involuntar aspecte ale realităţii?
  Această trăsătură este evidentă în 
cazul imaginilor de actualităţi: camera 
trebuie să filmeze sosirea regelui Alexandru, 
ea înregistrează în plus gestul asasinului, 
comportamentul poliţiei, cel al publicului: 
însă documentul conţine o multitudine de 
semnificaţii care nu sunt percepute pe moment. 
Ceea ce este adevărat în cazul „documentelor”, 
al actualităţilor, nu e mai puţin adevărat în cazul 
ficţiunii. În plus, partea de surpriză, de involuntar 
poate să fie mare. Aceste lapsusuri ale unui 
creator, ale unei ideologii sau ale unei societăţi 
constituie elementele revelatoare privilegiate. 
Ele pot apărea la toate nivelele filmului, cît şi 
în relaţia acestuia cu societatea. Reperarea lor, 
a concordanţelor şi discordanţelor cu ideologia, 
servesc la descoperirea latentului disimulat 
în spatele aparentului, a invizibilului prin 
intermediul vizibilului. Toate acestea furnizează 
materia pentru o altă istorie care, desigur, nu 
pretinde să constituie un ansamblu ordonat şi 
raţional precum cel al Istoriei; ea va contribui mai 
curînd la desăvîrşirea sau la distrugerea acestui 
ansamblu. Observaţiile ce urmează vizează 
eşantioanele pe care, fără îndoială, în mod 
arbitrar, tradiţia le clasează în genuri diferite: 
filme de ficţiune, actualităţi, documentare, filme 
politice sau de propagandă. Din comoditate, 
acestea au fost selectate în întregime dintr-un 
corpus relativ omogen contemporan formării 
U.R.S.S.-ului (1917-1926). Analiza unui film 
de ficţiune, presupus a fi îndepărtat de realitate, 
„L’Imprévu”, de Kulechov, ne va permite să 
propunem o metodă8: „Po zakonu” („Selon la 
Loi”) de Kulechov (1925) ale cărui obiective 
declarate au fost acelea de „a face un film 
care să fie o operă de artă cu ajutorul unui 
montaj exemplar […] al unui subiect plin de 
forţă şi expresivitate; de a face un film care 
să aibă un subiect şi care să presupună costuri 
minime, o problemă de mare importanţă pentru 
cinematograful sovietic”. După cum remarcă 
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Lebedev şi după cum atestă şi intenţiile sale, 
maestrul consacrat al cinematografului sovietic 
nu „îşi punea problema dezvăluirii realităţii la 
modul veridic şi nu-şi propunea să contribuie la 
educaţia ideologică a spectatorilor”. Jurnalele 
afirmă că în cazul cel puţin al unuia din 
episoade, scenariul se inspira dintr-o povestire 
de Jack London a cărei acţiune se desfăşoară în 
Canada, „L’Imprévu”.
 „Un mic grup de căutători de aur 
descoperă la Klondyke un zăcămînt bogat. 
Exploatarea minei durează toată vara. Afacerile 
merg bine. Este mult aur. Vinul contribuie la 
scurtarea serilor interminabile. Însă, deodată, 
viaţa ordonată a căutătorilor de aur este 
bulversată de un eveniment înspăimîntător: unul 
din căutătorii de aur, un irlandez, Michael Deinin, 
ucide doi dintre membrii companiei. Cuprins de 
aviditate, acesta vrea să devină singurul posesor 
al minei descoperite. Soţii Nielsen prind la timp 
asasinul şi îl leagă. Apoi, timp de multe zile, 

soţia şi soţul păzesc pe rînd omul legat. Vine 
primăvara. Cantonul căutătorilor de aur este 
izolat de lumea exterioară din cauza zăpezii. 
Tensiunea multelor nopţi nedormite, viaţa 
alături de asasin îi aduce pe soţii Nielsen în 
pragul unor crize de isterie. Însă respectul faţă 
de lege îi împiedică să-l omoare pe Michael. 
Şi soţii Nielsen organizează o judecată oficială 
pentru Deinin, în care rolul judecătorilor, a 
juraţilor şi a martorilor sînt interpretate doar 
de ei. Verdictul este executat de Nielsen care, 
de această dată, joacă rolul călăului. Dar cînd, 
copleşiţi de oboseală, în pragul nebuniei, aceştia 
se întorc acasă, îl găsesc pe Michael încă în 
viaţă în pragul uşii purtînd o sfoară sfîşiată la 
gît. Înspăimîntaţi, soţii Nielsen îl urmăresc din 
priviri pe Michael Deinin care se îndepărtează 
prin ploaie”9.
 O comparaţie între nuvela lui Jack 
London şi opera lui Kolechov pune în evidenţă 
o primă diferenţă: în „L’Imprévu” asasinul este 
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avid, instabil, pe cînd în „Dura Lex” el este 
violent, însă simpatic, demn de milă. Pe cînd 
însoţitorii săi, obsedaţi de setea de aur, trăiesc 
într-o febră continuă, el este singurul care gustă 
plăcerile naturii; care se plimbă împreună cu 
cîinele său; se îmbăiază în apa torentelor, cîntă 
la fluier în momentele de libertate. Filmul 
evidenţiază în special faptul că acesta are o 
poziţie inferioară faţă de colegii săi, care au o 
origine socială superioară; el serveşte la masă, 
spală vasele, îndeplineşte obligaţiile domestice 
pe care ceilalţi la consideră în mod manifest 
nedemne de ei. În plus, în film, se pare că el 
este cel care descoperă filonul: însă statutul 
său nu se schimbă cu nimic. Michael Deinin 
nu primeşte nici mulţumiri, nici vreun semn de 
stimă. În „L’Imprévu” vinovăţia îl conducea la 
crimă; ea nu intervine deloc în „Dura Lex” unde 
se insistă pe revolta unui om care este constant 
ţinta batjocurii şi a umilinţei. Ucigaş din cauză 
că şi-a apărat propria demnitate, Deinin rămîne 
stupefiat odată ce a săvîrşit crima. Faţa sa se 
înseninează doar în ziua în care paznicii săi îl 
invită la masă „pentru a sărbători o aniversare”. 
Atunci, ca prin vis, el le povesteşte despre ceea ce 
visase să realizeze: să devină bogat, să-şi revadă 
mama, să-i arate că este demn de dragostea ei. 
Această dramă a recunoaşterii este deasemenea, 
în „Dura Lex”, cea a cetăţeanului cu un statut 
inferior. Pentru condamnat, judecătorii săi se 
ascund în spatele triplei protecţii a legii engleze 
(acesta este irlandez), a Bibliei protestante 
(el este catolic), a ameninţării puştii (el este 
legat). Aşa-zisul respect al formelor Legii nu 
este astfel decît o parodie a justiţiei; aceeaşi 
grijă pentru conformism întîrzie execuţia (nu 
au loc execuţii duminica), dezvăluind ipocrizia 
unui mediu, a unei morale, a unei societăţi. 
Toate acestea nu figurează în nuvela lui Jack 
London în care respectul pentru formele Legii 
este lăsat în seama familiei Nielsen; pe de altă 
parte, în „Dura Lex”, reacţiile soţilor Nielsen 
sunt mai umane ţinînd cont că, dorind să-şi 
răzbune prietenii sau cuprinşi de teamă, aceştia 
se gîndesc să-l ucidă pe Deinin, pe cînd în 
nuvelă, abţinîndu-se de la crimă, ei îşi arogă 
dreptul de a se juca de-a justiţiarii. De aceea, ei 
nu sunt ei înşişi; îi imită pe judecători, repetă 
mecanic codul, aplică orbeşte legea; iată-i 
deci transfiguraţi, denaturaţi, dezumanizaţi, 

reduşi la stadiul de siluete. Legea a legitimat 
o crimă. Alte diferenţe între carte şi film ne 
ajută să înţelegem demersul lui Kulechov. În 
„L’Imprévu”, crima lui Deinin ajunge să fie 
aproape imediat cunoscută de comunitatea 
indiană din apropiere. Din întîmplare, Negook, 
unul dintre membrii acesteia, intră în cabană; 
vede cadavrele şi sîngele. Aparenţele îi 
incriminează pe soţii Nielsen din moment ce 
Deinin este legat. Pentru a înlătura îndoiala, 
pentru ca Deinin să fie judecat în mod echitabil, 
procesul acestuia este public. Indienii asistă şi 
ei şi, chiar dacă nu înţeleg procedura, cauza este 
clară fiindcă Deinin povesteşte şi reconstituie 
crima. Nimic din toate acestea nu apare în 
„Dura Lex”. Procesul are loc cu uşile închise 
iar Deinin abia dacă se poate apăra. Astfel, pe 
cînd Jack London voia să glorifice personajul 
Edith Nielsen care vrea să-l judece pe Deinin, 
să respecte legea, Kulechov demonstrează că 
aşa-zisa respectare a legii, pur parodică, este 
mai nocivă decît violenţa. Anumite proceduri 
sunt atît de revoltătoare încît judecătorii înşişi 
sunt cuprinşi de delir: după execuţie, ca într-un 
coşmar, soţii Nielsen îl revăd pe Deinin în viaţă, 
o scenă care nu figurează în nuvela lui Jack 
London.
Adăugirile, suprimările, modificările, 
inversiunile pot fi oare atribuite doar „geniului” 
artistului, nu au oare nici o altă semnificaţie? 
Aceasta este dezvăluită prin intermediul 
lucrurilor omise de realizator; atent pînă în cele 
mai mici detalii la situarea acţiunii pe pămînt 
britanic, acesta prezintă masa aniversară în 
stil rusesc.10 Din acest moment, este evident 
că inversarea totală a sensului operată, de 
Kulechov nu este întîmplătoare: sub masca unei 
ţări precum Canada se ascunde Rusia, U.R.S.S.-
ul primelor procese.11
 Este, deci, de înţeles motivul pentru care 
filmul a fost primit cu foarte puţin entuziasm 
de către „critică”. Deşi „Pravda” a declarat că 
percepuse „Selon la Loi” ca pe un atac la adresa 
justiţiei burgheze, presa păstrează o atitudine 
rezervată, considerînd această demonstraţie ca 
fiind „prea puţin convingătoare”. Ea nu a avansat 
însă nici un motiv explicit exceptîndu-l pe acela 
că „opera era tributară în prea mare măsură 
unor motive psihologice”. Acest motiv capătă 
sens dacă vizează nuvela lui Jack London. 

eseu



 169
pagina

REVISTA FEED BACK  nr. 9-10 / sept. - oct. 2019      

Aceasta are drept eroină pe Edith şi drept 
obiect de analiză, comportamentul unei tinere 
burgheze în faţa întîmplării şi a neprevăzutului 
vieţii; însă, explicaţia este falsă în cazul în care 
vizează filmul. „Pravda” estima deasemenea că 
„Dura Lex” era „un proiectil lansat pe o cale 
inutilă”. Fiind vorba, după afirmaţiile acestei 
critici de un „proces al justiţiei burgheze şi al 
practicii religioase, judecata sa poate cuprinde: 
1926 se situează exact la apogeul campaniei 
antireligioase. Codul şi Legea pe care le repetă 
soţii Nielsen, gesturile care se vor asemănătoare 
cu cele ale judecătorilor constituie în aparenţă o 
parodie a justiţiei engleze; autorităţile sovietice 
au sesizat faptul că această operă denunţă 
prin intermediul unei „aventuri în Canada” 
propria lor practică juridică. Era oare autorul în 
totalitate conştient de acest lucru, putea el să se 
bazeze pe asta? Critica oficială putea oare sau 
voia să privească în mod lucid şi să recunoască 
ceea ce văzuse prin prisma lucrurilor care îi 
erau prezentate? Dublă cenzură care transmite o 
realitate care nu este vizibilă la nivelul filmului, 
a textelor scrise, a mărturiilor, cu toate acestea 
o zonă a realităţii pe care imaginile ne ajută să 
o descoperim, să o definim, să o delimităm.

*

Astfel, pornind de la un conţinut aparent, acest 
„western”, analiza imaginilor şi critica surselor 
ne-au permis să identificăm conţinutul latent al 
filmului: în spatele Canadei se ascunde Rusia, în 
spatele procesului lui Deinin, cel al victimelor 
represiunii. Analiza ne-a permis de asemenea să 
descoperim o „zonă de realitate invizibilă”. În 
această societate sovietică, criticul îşi ascunde 
lui însuşi adevărata cauză a atitudinii sale 
(accord/ dezacord) faţă de film. Realizatorul 
transpune (în mod conştient/ inconştient) o 
povestire a cărei idee o modifică în mod radical 
(fără să spună asta, fără ca cineva să o spună 
sau să vrea s-o recunoască). Semnătura lui Jack 
London serveşte drept ultimă asigurare a lui 
Kulechov: anul precedent Bolşevicii difuzaseră 
pe scară largă traducerea uneia dintre lucrările 
sale din 1906: „Pourquoi je suis un socialiste”.12 
(„De ce sînt socialist”)
            
Ficţiune        Căutarea elementelor              
Ideologie       zonă a 

      ˇ                    revelatoare                             ˇ                  
realităţii (sociale)
Conţinut   —―—―—―—―—―—›    
Conţinut   —―—―—―—―——―›
 aparent                 ¦¦¦¦¦                            latent                    
invizibile
      ˇ                                                                   ˇ
Imagine a                                                     Ideologie
 realităţii

› - procedură
¦  - metode ale diferitelor ştiinţe umane

2. O comparaţie: primele filme de propagandă 
sovietică şi antisovietică.

 Vom prezenta succesiv fiecare film (1,2) 
scenariu caracteristic punerii în scenă, apoi le 
vom compara (3)
 1.a. „Se Serrer” (Uplotnenie) 
(„Uniunea”), unul dintre primele filme ale 
regimului sovietic, realizat în 1918 de Panteleev, 
avea drept autor pe însuşi ministrul Culturii, 
Anatole Lunacarskij. După intenţiile sale şi 
după părerea criticii epocii, acest film „prezenta 
necesitatea fuziunii proLexarului şi a clasei 
intelectuale”. Iată rezumatul acestuia.
„La un an după marea revoluţie din Octombrie, 
la Petrograd, un profesor emerit ţine un curs 
de chimie. Ca mulţi dintre intelectualii cu idei 
avansate, acesta a trecut încă din prima zi de 
partea revoluţiei, însă nu toţi profesorii au aderat 
la părerile sale, iar unul dintre elevii a afirmat 
că „ştiinţa trebuie să rămînă în afara politicii”. 
De fapt, acesta conduce revolta împotriva 
bolşevicilor. Fiul cel mare al profesorului este 
şi el un duşman al revoluţiei. Fiul ce tînăr, care 
este licean, este încă nehotărît în privinşa căii ce 
trebuie urmată. Din cauza umidităţii subsolului 
în care locuiau, un muncitor şi fiica acestuia sînt 
trimişi să locuiască în apartamentul profesorului. 
Membrii familiei profesorului se comportă în 
mod diferit faţă de noii locatari. Însă, în curînd 
animozitatea dispare în cazul soţiei şi a fiului 
cel tînăr al profesorului. Muncitorii de la uzină 
încep să frecventeze apartamentul profesorului 
care se hotărăşte să ţină cursuri populare într-
un club muncitoresc. Fiul profesorului se 
îndrăgosteşte de fiica muncitorului şi cei doi îşi 
unesc destinele”.
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 1.b. Alte trăsături de film nu au fost 
păstrate în acea perioadă. Delegatul cartierului a 
venit să-i dea muncitorului o veste bună: acesta 
are în buzunar un mandat de rechiziţionare a 
primului etaj din apartamentul profesorului. 
Muncitorul se simte jenat. Nu îndrăzneşte să 
murdărească mocheta luxoasă din vestibul. 
Delegatul îl impinge de la spate: „Ai dreptul”.13 
Ajuns la uşa imobilului, muncitorul începe 
din nou să ezite. Delegatul sună în locul său, 
îi vorbeşte urît, scuipă ostentativ pe casa 
scărilor. Cu mandatul de rechiziţionare în 
mînă, muncitorul nu se hotărăşte să intre în 
apartament; delegatul îl înjură, îi vorbeşte ca 
un şef: „Lasă manierele, ai tot dreptul”! Totuşi, 
muncitorul şi fiica sa încep să fie trataţi ca nişte 
locatari în regim de pensiune. Însă, pe cînd 
tînăra, rezervată, rămîne în camera sa, tatăl nu 
se mai mulţumeşte cu camera care i-a fost dată  
în care, în prima zi, îşi mînca neîndemînatic 
gustarea. Acesta începe să ia masa cu familia 
profesorului, iar fiica sa sfîrşeşte prin a-l 
însoţi. Amîndoi asistă la certurile violente 
dintre cei doi fii avînd ca subiect revoluţia şi 
bolşevismul. Nici muncitorul, nici fiica lui nu 
par să înţeleagă despre ce este vorba. În urma 
unei încăierări, un poliţist vine să-l aresteze 
pe fiul cel mare, ostil bolşevicilor, şi pe care 
inspectorii îl identifică după uniforma sa de 
ofiţer; nici măcar nu îl interoghează. Fiul cel 
mic se îndrăgosteşte de fiica muncitorului 
iar acesta îl prezintă pe profesor colegilor 
săi de la clubul Karl Liebknecht. Este primit 
ca un prieten şi ţine cursuri de chimie care 
pentru aceşti muncitori inculţi sînt veritabile 
şedinţe de magie. Muncitorii nu ştiu cum să-şi 
exprime recunoştinţa faţă de profesor care 
devine consilierul, fratele lor. Însă războiul civil 
continuă; toţi trebuie să lupte. Profesorul şi fiul 
său cel tînăr sînt de partea Roşiilor; fiul cel 
mare, eliberat de puţin timp, a trecut de partea 
Albilor; el va fi ucis într-o luptă.
 2. Autorul primului film antisovietic, 
„Jours de  terreur ŕ Kiev” („Zilele terorii la 
Kiev”) este necunoscut.14 A fost realizat în 1918 
la Kiev sub egida autorităţilor germane care 
protejează pe Skoropaski. Textul este bilingv: 
în germană şi franceză; în lupta împotriva 
bolşevismului, inamicul naţional devine aliat. 
Francezii şi-au debarcat trupele în apropiere, la 

Odessa; filmul le este destinat în egală măsură. 
a. Roşii au ajuns la putere în Kiev. Violenţa 
şi crima fac legea. Cetăţenii onorabili sînt 
deposedaţi de bunuri, casele lor ocupate. Die 
Bolschewisten Greuel, povesteşte tragedia uneia 
dintre familiile mic burgheze. Tatăl şi-a pierdut 
slujba, iar din apartament au fost expulzaţi de 
propriul valet, “care ocupă o funcţie importantă 
la bolşevici”. Fiica lor, „care lucrează cu ei”, 
vrea să-i ajute, să-i protejeze. Însă părinţii refuză 
„aceşti bani cîştigaţi în mod nedemn”. Curînd, 
tatăl va fi trimis la „muncă forţată”. Cu ajutorul 
unui camarad, şi el aliat al bolşevicilor, fiica 
încearcă să organizeze fuga tatălui în străinătate. 
Însă tatăl, mama şi prietenul cad victime intrigii 
vechiului vaLex; ei sînt descoperiţi, arestaţi şi 
împuşcaţi.
 b. Deataliile scenariului, punerea în 
scenă accentuează caracteristicile acestui 
rezumat. În rîndul bolşevicilor domneşte 
promiscuitatea, turpitudinea: „Şi aceşti oameni 
guvernează ţara”. Aceştia prind un şofer, îl bat 
cu sălbăticie, îi fură lucrurile şi pun stăpînire 
pe automobilul său. La comisariat, o încăpere 
îmbîcsită de tutun, alcoolul curge în valuri; 
inspectorii sînt aroganţi cu cetăţenii, dar nu 
mişcă în faţa superiorilor; frica domneşte peste 
tot. Responsabilul lagărului de muncă este un 
burghez raliat la bolşevism, este un trădător; 
acesta îi informează pe bolşevici despre 
planurile prietenilor săi. Îl vedem degradîndu-
se pe zi ce trece în contact cu bolşevicii.
În rîndul burghezilor domneşte ordinea, 
onestitatea, dreptatea. Cînd tinerii vagabonzi 
se instalează în casa sa, se aşează la masa sa 
şi termină de mîncat bătrînul îşi păstrează 
demnitatea. Această dramă o pune la încercare 
pe nevasta sa care îşi pierde cunoştinţa. După ce 
o blestemase pe fiica sa, aceasta o îmbrăţişează 
atunci cînd vrea să-şi ajute părinţii: pînă la capăt 
ea va dovedi că este o mamă bună.
 3. Dacă vom compara aceste două filme 
realizate la cîteva luni distanţă, unul de Albi, 
celălalt de Roşii, se constată că, paradoxal, 
ele au multe trăsături comune, dacă nu chiar 
tematica. 
- Ele pun problema relaţiilor dintre învingătorii 
din Octombrie şi mica burghezie;
- Obiectivul lor este acela de a arăta că coabitarea 
sau fuziunea dintre clase este imposibilă/ 
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posibilă;   
- fragmentul traumatic din tema principală 
este expulzarea dintr-un apartament burghez 
sau împărţirea acestuia. Mama este mult mai 
sensibilă decît restul familiei. În mod allegoric 
victimele trăiesc sub pămînt: unii înainte de 
Octombrie, în filmul bolşevic, alţii după, în 
filmul antibolşevic;
- odată cu revoluţia, viaţa politică erupe în 
interiorul celulei familiei, distrugînd-o;
- Secvenţa finală este tragică, însă, prin 
intermediul a două omisiuni semnificative nu 
ne este prezentată moartea fiului mai mare (ostil 
bolşevicilor) în „Se serrer” şi nici adaptarea 
tinerei fete la noul regim în „Jours de terreur”. 
Alte echivalenţe, ale similititudinii depăşesc 
voinţa conştientă sau inconştientă a scenariştilor:
-În ambele filme o idilă este la originea apropierii 
dintre clase;
 Totuşi, există o diferenţă: în „Jours 
de terreur” iniţiativa vine din partea tinerei 
fete, lucru care nu este convenabil. În „Se 

serrer” fiul mai mic „se îndrăgosteşte”, fiica 
muncitorului păstrează o atitudine foarte 
rezervată, manifestîndu-şi buna educaţie. Iată 
deci două filme a căror finalitate este opusă, însă 
care definesc ambele binele sau răul pornind de 
la acelaşi semn, comortamentul tinerei fete. 
Ceea ce nu surprinde într-un film care apără 
principiile moralei tradiţionale, este cu atît mai 
surprinzător ţinînd seama de concepţiile lui 
Lunacarskij asupra emancipării femeii. Aceste 
teze sînt oare în opinia sa valabile doar în cazul 
femeilor din inteligenţă, tradiţia continuînd să 
fie pentru femeile din popor „buna morală”? 
În nici unul dintre cele două filme, activiştii 
nu sînt muncitori. În „Uplotnenie” delegatul 
de cartier, care poartă vestă de piele, ia toate 
deciziile; muncitorul ascultă; În „Jours de 
terreur” bolşevicii sînt soldaţi, marinari, valeţi, 
mici burghezi dar nu muncitori. Atunci cînd 
autorul vrea să stigmatizeze „regimul” prezintă 
ravagiile „plevei” societăţii, inserează pancarta 
„Şi ei guvernează” care este urmată de un 
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plan de actualităţi: însă acesta nu prezintă 
muncitorii ci o adunătură de soldaţi. Observăm 
că lipsesc în totalitate din aceste filme marile 
măsuri atribuite în mod tradiţional regimului 
bolşevic: decret în privinţa pămîntului, a păcii, 
etc. Acelaşi lucru se întîmplă şi în cazul altor 
filme din acei ani, dacă nu chiar cele ale 
Albilor, fiindcă realizatorii de film emigraseră, 
cel puţin cei Sovietici; abia după mulţi ani 
glorificarea marilor măsuri din Octombrie va fi 
prezentată pe marile ecrane. Explicaţia ţine în 
primul rînd de răsunetul real al acestor decrete 
în 1918. Decretul în privinţa păcii? Războiul 
„imperialist” a fost urmat de cel civil şi de 
lupta împotriva intervenţiei străine. Decretul 
asupra pămîntului? În 1918 nimeni nu uitase 
că majoritatea ţăranilor îşi atribuiseră singuri 
pămîntul înainte ca revoluţia din Octombrie 
să legitimize şi să extindă aceste măsuri de 
expropriere. Din cîte se înţelege toate aceste 
cenzuri limitau doar cîmpul filmului politic.15 
În apatia generală, este clar că partidul bolşevic 
are nevoie de burghezie dacă vrea să regenereze 
economia. Atît partidul bolşevic cît şi Albii ştiu 
foarte bine asta. Deasemenea, protagoniştii îşi 
axează propaganda asupra problemelor care 
au traumatizat cel mai mult mica burghezie: 
pierderea locuinţei, însuşirea bunurilor de 
consum, metisajul social. La această dată, 
sfîrşitul jocului era încă incert, Albii voiau să 
aducă la disperare mica burghezie pentru a o 
infringe. Pe de altă parte, Roşii încearcă să o 
cîştige de partea lor prin intermediul seducţiei.    
3. O serie: analiza buLexinelor de actualităţi: 
februarie-octombrie 1917, Petrograd, 
mulţimi de manifestanţi ieşite în stradă.
În căutarea evenimentului cotidian, vînătorul de 
imagini filmează doar realitatea care nu a fost 
constituită. Din această cauză, acesta nu poate 
atinge esenţa problemelor deoarece resorturile 
unei societăţi nu se oferă neapărat privirii. 
În plus, dependenţa sa faţă de imperativele 
firmei care l-a angajat, uzanţele restrîng 
cîmpul său de activitate. Putem conchide că, 
chiar dacă este delimitată, bogăţia filmului de 
actualităţi selectat, redus, tăiat, montat, rămîne 
de neînlocuit. O vom măsura cu ajutorul unui 
exemplu banal, o manifestaţie de stradă.16. 
Documentaţia este destul de bogată; pe de 
altă parte, pentru că mişcarea revoluţionară a 
durat cîteva luni, iar itinerariile mulţimii erau 

adesea aceleaşi, pe Liteinij şi Nevskij Prospekt 
sau în direcţia Palatului Tauride, cameramanii 
ruşi, englezi, francezi au găsit unghiuri extrem 
de bune pentru filmat.17 Aceste circumstanţe 
certifică existenţa unei veritabile „serii” de 
documente asupra manifestaţiilor stradale. 
Aceste planuri pot fi reperate cu uşurinţă din 
punct de vedere cronologic datorită inscripţiilor 
de pe pancarte, filmate adesea din faţă sau 
din lateral. Astfel, citim „Jos vechiul regim!”,    
„Trăiască republica democratică!”, „Trăiască 
adunarea constituantă!”, „Nu există democraţie, 
dacă nu există drepturi egale pentru femei”, 
„Vot egal şi direct pentru toată lumea”; dacă 
aceste cuvinte de ordine sînt associate unele 
cu altele, atunci putem spune cu certitudune 
că manifestaţia a avut loc chiar la începutul 
revoluţiei. Alte imagini privind manifestaţiile 
stradale datează fără îndoială din perioada 
crizei din aprilie; într-adevăr pe pancartele 
manifestanţilor putem citi: „Pace fără anexări 
şi fără contribuţii”, „Jos politica de agresiune”, 
iar pe cele ale adversarilor lor „Luptăm pînă la 
victorie”. Manifestaţia din 18 iunie a fost bine 
filmată: „Jos cu cei şase miniştri capitalişti!”, 
„Trăiască pacea între popoare”, „Trăiască 
controlul muncitorilor asupra producţiei”, 
„Pămînt şi Libertate”, „Jos duma!”. Ulterior 
manifestanţii scandează aceleaşi lozinci: 
„Luptăm pînă la victorie”, „Pace universală”, 
„Pace fără anexări şi contribuţii”.
În privinţa acestor imagini putem face nişte 
constatări. În martie, pe cînd mulţimea 
manifestanţilor avansează, micii comercianţi 
şi vagabonzii din cartierele mic-burgheze 
din centrul oraşului aplaudă şi curînd ne este 
imposibil să-i distingem de manifestanţi, ei 
fiind amestecaţi în mulţime. Femeile sînt 
numeroase. O groază de gură-cască acompaniază 
manifestanţii, însă fără a părăsi trotuarul; aceştia 
nu se amestecă cu manifestanţii. În iunie şi pe 
durata verii mulţimea manifestanţilor este mai 
puţin compactă, publicul îşi vede de treburile sale 
fără să acorde prea multă atenţie manifestanţilor 
ce defilează în mod paşnic; un rînd dublu de 
forţe de ordine şi un cordon de trupe asigură 
securitatea manifestaţiei. Astfel, imaginile 
furnizează un fel de raport de periodizare 
asupra raporturilor dintre manifestanţi şi micii 
burghezi din centrul capitalei: mai întîi unitate, 
apoi simpatie sau indiferenţă şi, în cele din 
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eseu
urmă, teamă sau ostilitate. Nimic nou, după 
cum putem vedea, în raport cu cunoaşterea 
tradiţională în afară de comunicarea directă a 
evoluţiei revoluţiei, începînd cu extraordinarul 
tumult al zilelor din februarie şi terminînd cu 
manifestaţiile vesele, apoi, succesiv, paşnice, 
tensionate, realiste din lunile următoare. Totuşi, 
o a doua lectură scoate la iveală un lucru cu 
totul nou: nu vedem nici un muncitor printre 
toţi aceşti manifestanţi. Zdrobitoarea majoritate 
este constituită din soldaţi; în rîndurile civililor 
primează femeile, grupurile de feministe sînt 
mai numeroase decît delegaţiile muncitoreşti, 
ca şi delegaţiile naţionalităţilor dealtfel (Bund, 
Dashnaks, etc.) ficţiunea o confirmă: în 
„Octobré” („Octombrie”) al lui Einstein (1926), 
manifestantul care ridică în februarie drapelul 
pe statuie este o femeie; mulţimea care o 
urmează agită deasupra capetelor seceri, puşti 
şi nu ciocane. Cît despre muncitori, aceştia nu 
îşi fac apariţia înainte de manifestaţiile din iulie 
sau pentru a pregăti insurecţia din octombrie. 
Iconografia confirmă faptul că între februarie şi 
octombrie, exceptînd zilele de 1 mai şi 3 iulie, 
participarea muncitorilor la manifestaţii a fost 
extrem de redusă. Iată un fapt care pune sub 
semnul întrebării o tradiţie adînc înrădăcinată 
care insista asupra „manifestaţiilor maselor, 
muncitori şi soldaţi”. Deoarece imaginile incită 
la o verificare, putem observa că între februarie 
şi octombrie, activiştii care au invadat sediul 
partidului bolşevic pentru a-l obliga să-şi asume 
răspunderea pentru manifestaţiile din aprilie, 
iunie şi iulie nu erau muncitori ci soldaţi. 
În realitate dacă muncitorii nu participă la 
manifestaţiile din centrul oraşului aceasta se 
întîmplă pentru simplul fapt că, majoritate, ei 
ocupă şi gerează uzinile. Un film de ficţiune 
realizat de Pudovkine prezintă acest aspect 
al problemei „La Fin de Saint- Pétersbourg” 
(„Sfîrşitul Sankt- Petersbourgului”): se crede că 
înainte de februarie muncitorii se întîlneau la 
domiciliu; uzina este o fortăreţă ostilă unde se 
munceşte şi de unde se revine seara; la alte ore 
ale zilei sau ale nopţii împrejurimile acesteia sînt 
pustii, fiindcă viaţa s-a mutat în incinta uzinii, 
devenită împreună cu străzile împrejurătoare 
cetate, locuinţa muncitorilor. Tăcerea tradiţiei în 
privinţa acestui aspest al mişcării, revoluţionar 
este explicabilă. Pentru istografia bolşevică, 
consemnarea frecvenţei redusă a muncitorilor 

în cadrul manifestaţiei stradale, explicarea 
acesteia prin intermediul operaţiunilor de 
ocupare a uzinelor însemnă acelaşi lucru cu a 
admite că măsurile luate ulterior pentru a pune 
capăt gestiunii muncitoreşti se împotriveau 
sentimentului general. În plus, tradiţia marxistă 
nu putea atribui succesul marilor manifestaţii 
stradale (din aprilie, iunie, etc.) unor soldaţi 
pe care Dogama şi Legea îi defineau ca fiind 
„ţărani în uniformă”.18 A se recunoaşte rolul 
de avangardă al ţăranilor-soldaţi de această dată 
nu pentru descalificarea actelor ulterioare ale 
bolşevicilor, ci punerea în cauză a dogmei pe 
care îşi fonda legitimitatea.
 Aceste trei exemple dovedesc faptul că 
un film, oricare ar fi el, este întotdeauna depăşit 
de conţinutul său. Ele ne-au permis să accedem 
de fiecare dată la un aspect ascuns insesizabil, 
invizibil al istoriei. Prin untermediul filmului 
„Selon la Loi” putem identifica actele ratate ale 
artiştilor şi ale criticii oficiale; acestea dezvăluie 
interdicţiile neexplicite de la începuturile 
terorii. Actualităţile au dezvăluit popularitatea 
mişcărilor din octombrie şi au pus totodată în 
evidenţă aspectele falsifcatoare ale tradiţiei 
istorice, deoarece actualităţile însele, prin 
faptul că presupun înţelegerea evenimentului, 
marchează în parte realitatea politică şi socială. 
Comparaţia între cele două filme de propagandă 
a evidenţiat distanţa care poate exista între 
realitatea istorică surprinsă la nivelul trăirii şi 
punerea sa în perspectivă. Deasemenea acesta a 
arătat modalitatea în care o clasă conducătoare 
a fost eliminată din cadrul Istoriei. Reunite, 
aceste exemple, aceste filme au demontat într-o 
anumită măsură mecanica istoriei raţionale. 
Analiza lor ne-a ajutat să înţelegem mai bine 
relaţia dintre conducători şi societate. Aceasta 
nu înseamnă că viziunea raţională a istoriei nu 
mai este operatorie ci doar că analiza, din cauza 
privilegiului acordat unei singure metode de 
abordare, este incompletă.

Traducere de Daniel CORBU
                                                                                                

NOTE

1. Pentru a relua expresia lui Foucault, „L’ 
Archéologie du savoir”, Paris, Gallimard, pagina 
14- 15;
2. A se vedea, spre exempu, G. Lefevre, „La 
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Naissance de l’ istoriographie moderne”, Paris, 
Flammarion, 1971; J. Ehrard şi G. Palmade, „L’ 
Histoire”, Paris, A. Collin, 1965; A. G. Witgery, 
„Les Grandes Doctrines de l’ Histoire”. Paris, 
Gallimard, 1965. În privinţa discursului istoricului 
a se vedea Roland Barthes, „Le discourse de l’ 
histoiress”, în „Social. Science. Information sur les 
sciences sociales”, august 1967, pagina 65- 67;
3. Citat în Pierre Nora, Ernest Lavisste, „Son role 
dans la formation des sentiment national”, „Revué 
historique”, 1962, pagina 73- 102;
4. B. Edelman,  „De la nature des ouvres d’art 
d’apris la jurisprudence”, colecţie Dolloz- Sirey, 
1969, pagina 61- 71;
5. „Istoricul de astăzi a încetat să fie omul orchestră 
care spune totul despre tot, de la înălţimea 
nedeterminării şi a universalităţii cunoaşterii sale: 
istoria. A încetat să povestescă ceea ce s-a petrecut, 
adică să selecteze din trecut ceea ce crede că se 
potriveşte cu discursul său, gustul sau interpretarea 
sa. Ca şi colegii care lucrează în domeniul altor 
ştiinţe umane, acesta trebuie să precizeze ceea ce 
caută să elaboreze materialele pertinente în cazul 
investigaţiei sale, să expună ipotezele, rezultatele, 
probele şi incertitudinile sale.”, F. Furet, „Sur 
quelques problemes posés par le developpemént 
de l’ histoire quantitative” în „Social. Science. 
Information sur les sciences sociales”, 1968, pagina 
71-83, sau în „Histoire quantitative et fait historique” 
citată în acest volum.
6. Asupra acestor probleme, a se vedea Y. P. Lebel, 
„Cinéma et Idéologie”, ediţia a Noii Critici, Editions 
Sociales, 1971, pagina 230.
7. Să amintim analizele lui Edgar Morin „Cinéma 
et l’ homme imaginaire”, Editions de Minuit, Paris, 

1964, pagina 250, reluată într-o ediţie de buzunar la 
Gonthier, colecţia „Mediations”.
8. În privinţa lui Kulechov şi a filmului „Po 
Zakoms”, a se vedea „Russie anneés 20”, în „Cahiers 
du cinéma”, mai- iunie 1970;
9. Text rezumat, reluat, ca şi următoarele, din 
Lebedeev, traducere publicată în „Le Film muet 
sovietiqué, catalogue de la cinématčque de 
Bruxelles”, Cinemateca din Bruxel;
10. Conform, Jay Leyda, op. cit., pagina 213;
11. Leonard Schopiro, „Les Bolcheviks et l’ 
opposition”, Paris, 1957, pagina 15, 19, 137, 168, 
326;
12. „Počemu ja socialistom”, Leningrad, 1925, 
pagina 32;
13. Ghilimelele corespund textelor de pe pancarte;
14. Film de propagandă german, turnat la Kiev 
în 1919 cu actori ruşi. Filmul este precedat de un 
montaj intitulat „Atrocités bolqéviques” („Atrocităţi 
bolşevice”). Durata – 10 minute. „National Film 
Archive Catalogue” (Londra), partea a II- a nr. 163;
15. A se vedea Jay Leyda, op. cit., cap. VII;
16. Un inventator al planurilor este în curs de 
pregătire. Un catalog al planurilor care se găseşte 
în U.R.S.S. este accesibil: „Kino; Foto dokumenty 
po istorii volikozo oktjabrja”, 1917-1920, Moscova, 
1958, pagina 354. Condiţiile prevăzute sînt expuse 
în Jay Leyda, op. cit.;
17. Exceptînd 1 Mai. În afară de asta, în acea zi 
manifestaţiile au avut loc pe Liteniej şi Nevskij 
prospect ci în piaţa Champ-de-Márs;
18. Pe nedrept, cum s-a arătat în „Le Soldat russe” 
(„Soldatul rus”), Anales , 1971, I;
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Evgheni BUNIMOVICI

Poet (rebel, tulburător, inspirat, năvalnic), ziarist, 
eseist, președinte al Fundației pentru Proiecte 
Creative și al faimoasei Bienale Internaționale de 
Poezie de la Moscova, Evgheni Bunimovici s-a 
născut în anul 1954. El e unul din „tinerii furioşi” 
care au debutat la începutul anilor ’80. Cu un vers 
colţuros, nezăgăzuit, necruţător (oare de ce îl compar 
cu Vladimir Vîsoţki?!), Jenia e, aşa cum s-a afirmat 
despre el, o temerară proră a noului val poetic din 
Moscova. A publicat în Rusia mai bine de zece cărţi 
de versuri, de eseuri sau de publicistică, uluindu-şi, 
la fiecare apariţie editorială, cititorii, fanii, confraţii. 
A fost tradus în Franţa (nu doar în reviste ca „Lettres 
russes” sau „Présages”, ci şi în editura Russkaia 
Literatura), Belgia, Germania, Suedia, Polonia, 

Statele Unite ale Americii, Canada.
Din cîte îmi amintesc, Evgheni Bunimovici a mai 
fost tradus în România de poetul Leo Butnaru, 
dar mie cartea lui Sala de Aşteptare, pe care mi-a 
dăruit-o în chiar anul apariţiei, 2002, mi-a plăcut 
„la nebunie”  (i-am și tradus, de altfel, începînd din 
2004, grupaje de poeme pentru revista „Cronica”) 
şi m-a convins că Evgheni Bunimovici este unul 
dintre cei mai importanţi creatori ruşi ai „generaţiei 
80”. Altfel, probabil, nici nu ar fi primit premiul 
literar al oraşului Moscova (pentru volumul de 
poeme Selecţie Naturală, apărut la Moscova în 
2001). Pentru că am amintit de laurii cu care a fost 
încununat Evgheni, trebuie să spun că în calitatea sa 
de publicist a primit un premiu foarte important : cel 
al Uniunii Ziariştilor din Rusia, pentru volumul de 
eseuri Lecţii şi schimbări, editat în 1998 la Moscova.

Rusia

TEMĂ DE CONTROL NUMĂRUL 5

Lui Aleksandru Kuşner
…dacă zilele sufocante au greutatea păcatelor 
noastre
şi tu îţi petreci viaţa
aşteptînd ploaia ca pe o ultimă favoare

dacă aversa odată trecută, 
îţi dai seama că timpul este cel care curge
pe liniile de tramvai, 
pe chipul tău, 
pe cămaşa ta udă…

dacă, atunci cînd iei tramvaiul la capăt,
fărîma de timp 
care n-a fugit
de-a lungul liniilor
bate în geamuri…

dacă ireproşabilul grai petersburghez 
se îneacă în spaţiile urîte ale Moscovei…

e, deci, pentru că a trecut vremea 
în numele căreia vîntul alungă
valul de frunze înnegrite,
foi de anul trecut
zburătăcite din caiet

***
se sleieşte oglinda
  amalgamul este fractal
reiterările memoriei
   se afişează pe un ecran 
ruginit
sufletul îşi ia rămas-bun fără patos
   raporturile sunt 
trimestriale
în spaţiul unei măsuri sacadate 
   e şi mai nostim 
ieşit din sub-program
  te regăseşti pe cîmpul de luptă
eremenko şi-a scos arma
   după o eroare de sistem
am făcut multe lucruri inutile
   şi chiar şi o carieră
printre amendamentele la tablele legii
   îmi voi lăsa liniuţa de 
unire. 
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CUVÎNT EXPLICATIV
 
nu sunt un poet
de altfel există destui poeţi vii
 
eu robotesc într-un liceu
predau matematicile
informatica
dar şi etica şi psihologia familială
 
şi în fiecare zi mă întorc acasă
la nevastă
 
după cum a spus un aviator de inspiraţie 
romantică
a iubi nu înseamnă deloc a ne privi unul pe altul,
ci a privi împreună în aceeaşi direcţie
 
afirmaţie care ni se potriveşte
 
de zece ani deja nevastă-mea şi cu mine
privim în aceeaşi direcţie
 
cea a televizorului
 
de opt ani deja şi fiul nostru face acelaşi lucru
 
nu sunt un poet
eternul meu alibi citat mai sus
nu e convingător
 
lanţul de neînţelegeri şi de întîmplări
ce s-a împlinit în mod excepţional prin apariţia
în revistă a poemelor mele
impune o mărturisire
 
scriu în timpul lucrărilor de control
pentru că mi-e imposibil să fac altfel
 
în ciuda tuturor reformelor din învăţămîntul 
general
unii elevi continuă să copie
 
spre a evita această situaţie
 
sunt obligat să rămîn aşezat cu gîtul încordat
cu pupilele dilatate de atenţie
cu privirea fixînd fără clipire spaţiul înconjurător

 această poză mă duce în mod inevitabil
la scrierea de versuri
 
poemele mele sunt scurte
căci un extemporal durează rareori
mai mult de 45 de minute
 
nu sunt un poet
 
e ceea ce probabil
mă face interesant

RÎUL NEGLINNAIA

am văzut lumina zilei şi am crescut aşa cum 
trebuie 
  într-o căsuţă din lemn
 aproape o izbă pe malul unui rîu
fără nici o îndoială că într-o zi
  întors din călătorie
 îmi voi muia buzele în apele sale
dar din 1819 el este într-o conductă
am aflat asta foarte recent dintr-o carte

fiindcă eu nu sunt născut în 1819 ci mai tîrziu
 în ciuda părului meu alb
se poate verifica asta în registrul destinelor 
 la litera B
istoria acestui rîu mi-a revenit în minte
căci eu însumi trăiesc într-o conductă
asta nu se vede prea mult pentru că nu sunt 
singurul

un colac plutitor nu înseamnă doar o gaură
 mai ales dacă aceasta e circulară
cum să defineşti topologia 
dacă nu ca pe o căutare a stilului
cu incursiune pe lumea cealaltă

după cum aflăm chiar Sándor Petőfi 
  n-ar fi murit tocmai în luptă
 ci fiindcă nu s-a însurat cu fiica 
directorului 
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  poştei din Barguzin
era mai viclean decît l-am fi crezut
  am citit asta recent într-un ziar
un magazin al uzinei bolşevica
  s-a deschis
în locul naşterii mele
unde absenţa gardurilor de nuiele
interzice umbrele
unde marile temeri şi marile îndrăzneli
  dăunează digestiei
şi provoacă diarei
e un fapt pe care Montaigne îl pusese deja în 
lumină

n-am văzut niciodată malul acestui rîu
  în ciuda părului meu alb
deja evocat mai sus
căci fiindcă acest rîu nu poate fi trecut prin vad
nici un pod, cred, nu-l traversează
  cu excepţia străzii podului 
Kuzneţkovo

individul se distinge de colectivitate
  fiind mereu singur
colectivitatea se distinge de individ
fiind întotdeauna gata (vsegda gatov)

nu-mi place să mă joc de-a rezistenţii
de-a cel care trădează de-a cel care denunţă
căci toţi cei care au dreptate astăzi
 vor fi vinovaţii din episodul următor

omul este un disc cu turaţii puţine
care nu întotdeauna cîntă de-adevăratelea
poate nimeni nu a remarcat asta încă
  dar e un fapt

***

fără îndoială, asta merita osteneala de a trage
 cercul pe străzi
pentru a învîrti discul
  într-o staţie goală
pentru ca dialogul să circule pe sîrma sa,
profesional, 
 ca pe un ring…

probabil, asta merita osteneala de a trăi
 în pătratul e-2
trăgînd cu ochiul
  spre pătratul e-4
pentru a-ţi face jocul, 
pentru a dormi într-un apartament gol
pentru a lipi din nou cuvintele inutile.

***
Moscova!
 Complice al pasiunii!
Arbatul este mai montmartrez decît Montmartre!
Cine îşi vrea portretul
  pentru 10 ruble?
Cine vrea 
să spînzure un poet?

Doamne drept, Doamne stîng
unde îşi poartă paşii în noaptea moscovită
anti-masonul 
 la ieşirea din loja sa secretă
francmasonul 
după o petrecere stilată?
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Iosif VENTURA

Grecia
IOSSIF VENTURA s-a născut în Creta dar 
trăieşte şi munceşte în Atena, unde editează şi 
conduce revista Poeticanet. A publicat pînă în 
prezent şase volume de poezie şi o Antologie a 
poeziei ebraice din Evul Mediu. 
 O culegere din lirica sa a fost publicată 
în Israel în 2008 (Anthology of poems – 
traducere în ebraică de Rami Saari; Carmel 
Publishing house), iar două dintre cărţile lui, 
traduse în limba engleză, au fost editate în 
Statele Unite ale Americii. 
 Printre constantele lui preocupări, se 
numără şi traducerea şi prezentarea trubadurilor 
occitani în Grecia.
 Poemele sale sunt traduse în engleză, 
franceză, spaniolă, sîrbă, ebraică, italiană, arabă 
şi română. Publică eseuri şi poezii în multe din 
revistele culturale europene.
 Este membru al Societăţii Scriitorilor 
din Grecia.
 Dintre titlurile publicate, în ultima 
vreme, amintim:  - Comments in Black, 
editura Gavrilidis, 2006; 
 - Zyklon, editura Melani, 2009; 
 - The game, editura Dardanos, 2015; 
 - Tanais, Kyklonio&Tanais (Red. Heifer 
Press, 2015).

Traducere de Mariana STANCU

Portretul doamnei în ipostază de Diană

Cornul de vînătoare sună 
Dar demonul, nu îl putem înșela 
Cînd freamătul trupului, 
Furtuna și strigătul 
Lasă dorința goală, fără de suflu
 
Acteon, cerb sfîșiat
Zace pe malul pîrîului,
Iar pasiunea, prinsă în capcană, moare.
Oh, Doamnă, săgețile din tolba ta
aduc toate ființele la disperare
 
Broaștele își strigă dragostea 
Ca o Diană păcatul îl vînezi 
În căutarea mielului de aur 
Doamna mea, pe cine vei mai omorî?

Tanaïs

Cu gura umedă
inundaţie
frunzişul înecat

scrîşnet de molecule 
un arcuş clandestin scîrţîie
sum e tîrîtă o salcie
cenușă pe pămînt 
cu o scorbură pe trunchi 

și a venit vremea
supravegherii corzilor
cînd în depărtare
zeii secretă 
într-o nouă dimensiune 
mirosuri care vorbesc 
nor peste nor 
în duhoare 
și intenție

deoarece ochiul lipsește 
în hîrtoapele timpului
lipseşte trupul 
și rămîne străină la soare 
pata neagră
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***
Cenușile și focul m-au învăluit 
cînd mi-am întors privirea 
adînc în mine 
pentru că am mers pe frînghie 
pentru ceea ce strălucește 
atunci cînd soarele îşi trimitea lumina sa oblică 
în ceea ce era prăpastie 
şi pe urmă din nou înapoi
acolo unde m-am înălţat trunchi

***
Arbore orfan din sinagoga mea 
ce mort a semănat 
cu o mînă ruptă
strigăte de cochilii şi umbre
în tenebrele căror alge
soarele a zăbovit 
și casele noastre goale s-au pustiit
adînci erau rigolele
trupurile care s-au înecat 
erau năvoade care te-au doborît
năvoade şi un laț

***

noaptea vîntul 
împrăştia cuvintele 
tînguirilor copiilor
deplasînd ramuri rupte
în ritmul bătăilor orologiilor
fugeau în întuneric 

și el era
luntraş vestitor
numele fluviului
conținînd ceea ce vibrează 
cu sirenele care anunţă călătoria 
cu mirosurile de iod de unsoare și de rugină 
iar el era
încă şi mai mult 
cu lividitatea lor

***

dar cum
să ţintuieşti literele
pe cupolă?
dacă se înregistrează

împrăștiate în fundal 
cranii cochilii

e pentru că lumina 
în valurile sparte
periculos 
frămîntă lumina învolburată 
şi într-o nuanță de rugină 
epifizele oaselor 
plutesc în strălucire
în lame care se deschid 
și craniile 
cranii telescoape 
fisuri în povești

***

aripile păsărilor
vocale sparte
ii oo aa ee uu 
ouai aei
într-un zumzet prelungit 
iar tu te forţezi
să nu auzi simunul 

apa este sticlă 
închisoare ucigașă 
iar tu, tu o încerci
în afara uzurii

Perlă 
tăcere atemporală 
cum te întinzi
dacă

***

și albe erau păsările
în casa mucegăită 

de jur împrejur nu de mult copii
trebuia să alerge pe nisip 
și erau aici 
degete de picioare urme de corpuri 
urme de roți 
fîntîni canale semne 
lipsite de culori 
totul pierdut Sterina 
şi S-ul din numele tău
afluenţă fluierat prăbuşire
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Evgheni STEPANOV

Poet, prozator, publicist, editor. S-a născut 

în 1964 la Moscova. A absolvit Facultatea 

de Limbi Străine a Universității din Tambov 

și Școala Doctorală a Universității din 

Moscova. Doctorand în „științe filologice”. 

A publicat cu asiduitate în reviste ca : 

"l'Étendard", "l'Amitié des peuples", "Notre 

contemporain", "la Néva", "l'Étoile", 

"l'Oural", "Arion", "Interpoeziya", "la 

Jeunesse", "la Volga" și în multe alte 

publicații literare și culturale rusești și 

străine. Autor al unor volume de proză și 

de poezie foarte bine primite atît de critica 

literară, cît și de public. Este redactor-

șef al revistei "les Enfants de Ra" și al 

portalului "la Salle de lecture". Este laureat 

al Premiului „А. Delvig” și al Premiului 

Revistei "la Néva".

Traducere de Leo BUTNARU

ATUNCI

ce-a fost atunci au dinamitat
pe ai noştri i-au nimicit
potlogarii moralitatea au predicat
şi sfinţii i-au muruit

după ce pe cei buni cîţi ar fi
i-au ucis au nimicit cuvintele
printre bucăţi de beton gri
îngînau cântece ierbile

cînta volbura abia-abia
se modifica epoca păcatului
urîtă viermănoasă rea
înnemuită putregaiului

32 DE ANI

             Părinţilor mei

Fiica. Galactica. Verbul.
Dumnezeu. Lera Main. Spital militar.
Vila. Tverskaia. Kuskovo.
Mămica. Tăticul. Frate primar.
Emma Sergheevna. Nata.
Saşa. Tatiana. Mari.
Munţi de aur accidental.
Sărăcie — nimic, chiar de-ai muri.
Puşkin. Verlaine. Baratânski.
Mozart. Rahmaninov. Bach.
Panina. Kozin. Vertinski.
Cînt de păsări la Voiskunski, ah.
Paul Mauriat. Morricone.
Vizbor. Kim. Matveeva.
Vodcă. Massandra. Gin tonic.
Soci. Sicilia. Crimeea.
Lagăr. Ţara infractorilor.
Praga. Geneva. Paris.
Bunin. Voloşin. Ivanov.
Copilul de mine ucis.
Ghandi. Cijevski. Vernadski.
Fiodorov. Freud. Soloviov.
Losski. Doctrina Blavadskaia.
Bahterev. Lev Gumiliov.
Şcoală rurală. Bolniţa.
Durere-n melanj cu nesomn.

Rusia
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Oraşul Rasskazovo. Nice.
Brayton. Manhattan. Stockholm.
Baev. Pozdneaev. Kuzminski.
Bek. Biriukov. Maruşceak.
A prieteniei încărcătură dură.
Al despărţirilor spulberat cheag.
Bob. Peter Pavlovici. Brayan.
Raul. Moriska. Jean-Jacques — teme.
Năravurile Stambulului,
Ruşilor, căminelor elveţiene.
Ecourile amarelor păcate.
Calea de a te salva de ele.
Fugitivă, sumară schiţă a toate
Nomadelor vieţi ale mele.

*
feudalii trăiesc bucălat
robilor ca totdeauna nu li-i uşor
eterna lege a iobăgiei
nu modifică nimic în destinul lor

* * *
Deci — strîmt i-i ţigaretei în pachet.
Deci — strîmtorat e vreascul în cuptor.
Deci — strîmt i-i cîinelui în adăpost proclet.
Muierilor — li-i strîmt colo-n pridvor.
Şi — strîmt îmi e-n pătratul cerului,
Sunt în dreptunghiul ţării strîmtorat.
Dar — să se plîngă dat i-i prostului.
Tuturor li-i strîmt, o, Doamne-adevărat...

* * *

Cine-i programatorul?
Însăşi Natura.

Iată-i alături pe
Eva
Şi Adam.

Programul de păstrare a stirpei — 
Din toate —
fantastic program.

De unul singur
În micuţul apartament.
În doi.

Goală.
Şi el despuiat.

Ce ar fi mai tainic pe lume?
Întreabă — nu-ţi voi răspunde anume.

* * *

Născociri, orgolii, zodia fleacului.
Victorie-nălucă-n voia vîntului.
Prostescul curaj al ţînţarului
Fixat pe mutra canibalului.

Dar, Doamne, cine iscă de vorbă prilej?
Cuvintele încremenesc în dojană.
Nod umed, sec mi se ridică în gîtlej.
Au nu despre mine-ar fi vorba orfană

* * *
etos mai dureros ca orice logos
dar totuşi rezistă ereditarul etos
eros mai calculat ca soros
vicleanul dar decentul eros

CA PE TIMPURI

Tverskaia.
Noapte.
Felinar.
Cafenea.*
Ploaie transparentă.
Cartea lui Blok.
Fereastra mea.
Eu — uşor grizat.
E-atât de bine —
Atât de-nsingurat.
La propria-mi judecată —
Mă judec pe mine —
Sentinţă mai aspră
Nu a existat cîndva.
Eu — maiestru-al răzbunării.**
Pe sine.
Precum a spus cândva Sosnora.

* Vers de Aleksandr Blok (1880-1921).
** Vers de Victor Sosnora.
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Metin CENGIZ

Turcia
Născut pe 3 mai 1953, la Kars, o provincie situată 
în estul Turciei, Metin Cengiz este poet, editor şi 
eseist. A fost profesor de liceu pînă la lovitura de 
stat din 1980, cînd a fost întemniţat pentru doi 
ani şi acuzat pentru textele sale în perioada juntei 
militare. Este tradus în franceză, engleză, germană, 
arabă, ebraică, italiană, spaniolă, română, rusă şi 
în multe alte limbi. Publică numeroase volume 
în ţară şi străinătate (Franţa, Spania, Serbia, 
Ungaria, Japonia, Vietnam, Italia): Suite  à un 
déluge (1998); Un grand amour (1989); Lys qui 
éclot dans son venin (1991); “A” dans son état 
de soie (1993); Le livre des cantiques (1995) ;  
Au temps de la jeunesse (1998); Les hymnes de 
l’amour (2005); Cantiques pour nos jours (2005); 
La vie et Les Hasards (2006), La vie et la poésie 
(2006); Poésies complètes 1 (2007); Les poésies 
de la liberté (2008); Poésies complètes 2 (2009); 
Les images sont mon pays (2011); États de la 
terre (2013); poésies complètes 1 et 2 (2015); les 
poésies du mal (2015).

Este deţinător al unor importante premii 
naţionale şi internaţionale: Behçet Necatigil 
Poetry Award, în 1996, pentru volumul Şarkılar 
Kitabı (The Book of Songs); Melih Cevdet 
Anday Poetry Award, în 2010, pentru volumele  
Bütün Şiirleri (1-2), Tudor Arghezi İnternational 
Poetry Award, în 2011 (România); premiul pentru 
Literature al oraşului Mersin, în 2014; Awarding 
the laureate, "Year of the essay" International 
Mediterranean Academy "Brothers Miladinovci" 
2019, Struga-Makedonya.

Traducere Valeriu Stancu

un munte cețos

cînd văd un munte cețos îmi amintesc de 
mama mea
de luminile stinse de pe chipul ei
tristețea și suferința îmi circulă prin vene
cînd văd un tulburător asfinţit de soare

mama îşi iubea visele pierdute
ca un fluviu care curge în albia lui
fără nici un motiv se întrista de moarte
cînd vedea cerul și stelele stinse

acum, chipul mamei mele seamănă cu 
pămîntul
cu pămîntul arid și uscat pe care-l arde căldura
părul ei seamănă cu serile de iarnă
cu serile de iarnă calme în care se ascunde 
moartea

cînd văd o mare ceţoasă întreţesută de munți
îmi amintesc de mama mea în cîntecele 
pescarilor
ca și cum o bufniță suferindă cîntă pe ramura 
ei
o bufniță rănită chemîndu-i pe cei morți

îmi amintesc de mama mea, acest păstor al 
basmelor,
în serile de iunie în lumina lunii

imnurile iubirii XII

să zicem că zorii sunt rugăciunea pentru 
pămînt
seara este intrarea pentru nebunie
iar în acest moment a face dragoste este 
datoria omului

dacă erai un vis, eram perla lui
dacă erai nor, eu eram ploaie
să ne numim eu soare, iar tu pămînt?

dacă eu eram mîngîiere, tu erai absenţă
dacă eu eram arbore, tu erai umbră
să ne numim tu prăpastie, iar eu pisc?

dacă tu erai ieri, eu eram astăzi
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tu rugăciune, eu mîinile care se roagă
să ne numim tu bolnavul, iar eu leacul?
dacă eu eram profetul, tu ai fost cartea
eu cerneala, tu hîrtia
să ne numim tu uitare, iar eu amintire?

tu ești certificat de naștere, eu de moarte
din clipa în care îţi cînt ca un instrument
apare un decalaj la orizont

ca și cum ne-ar fi purtat pe cruce
tu să fii un nume, eu un ghicitor
în acest moment un strigăt beat în univers

acum focuri se aprind pe dealuri
eu sunt revolta, tu, alfabetul revoltei
şi spui: ce este ceea ce auzim
vocea care iese din tuburile lui Raphael

ÎŢI MULŢUMESC, DOAMNE!

Îţi mulţumesc, Doamne,
Pentru fructe şi legume
Pentru pîine, pentru vin, pentru rachiu
Pentru bunurile adjudecate pentru casă
Pentru paturi, pentru cuverturi
Pentru bunurile pămîntului îndestulătoare pe 
care ni le dai
Pentru lumina zilei, pentru noapte
Pentru stelele ce se deschid  pe boltă
Pentru luna care priveşte voluptuos
Pentru copiii care fluieră la lună
Pentru toate, Doamne, pentru toate
Şi de asemenea pentru sărăcia în care trăim
Pentru cea mai mare parte din iubirea mea
Pentru sărutările şi îmbrăţişările ei
Pentru parfumurile-i proaspete ca dimineaţa
Pentru trupul şi pentru părul ei
Îţi mulţumesc, Doamne,
Dar te rog să nu ne invidiezi
Pentru că nu ai ceea ce ne dai nouă
Nu ni le interzice nu face o otravă pentru noi
Dacă vrei întoarce-te în trecut şi priveşte
Pentru a înţelege ceea ce se întîmplă

Am un mic hatîr să-ţi cer
Nu vorbi, Doamne, în locul nostru despre 
nelinişte!

Ploaia

1.
Ieri am privit cum ploua
Ploaia face ca totul să semene cu cerul
Totul este suspendat în aer
Ca încremenit înainte să atingă pămîntul
Raţiunea mirată între cer şi pămînt 
e suspendată în aer ca o pasăre

O clipă te-am văzut cu, semănînd ploii, privirile 
şi trupul tău
M-am aruncat sub aversele de ploaie şi ţi-am 
înlănţuit trupul
Păcat, aces tom trebuie să-şi fi pierdut minţile, 
au spus gură-cască
Eu am strigat : păstraţi-vă raţiunea dar nu vă 
atingeţi de ploaia torenţială

Ploaia

4.
Seara este obosită, tristă, singură
Să plouă, să se reînsufleţească lumea cu apa de 
ploaie
O trezire ca după un somn lung

Fiule, am învăţat semnificaţia naşterii dar 
N-am înţeles-o niciodată pe aceea a morţii

***

Anul acesta, trandafirii din grădină nu vor 
înflori
Fii ploaia mea, spală-mă pe străzi

***

Sunt ploaia care curge pe străzi
Fii meandrele mele fii multiplele mele chipuri
Ca să curg cu tine spre infinit
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Maria Joao CANTINHO

Portugalia
MARIA JOAO CANTINHO s-a născut la Lisabona, 
de unde a plecat în Angola, ţară în care şi-a petrecut 
copilăria şi o parte din adolescenţă. Reîntoarsă 
în Portugalia după revoluţie, a studiat filosofia şi 
a susţinut o disertaţie de doctorat despre Walter 
Benjamin. A publicat patru volume de poezie, 
două de proză scurtă şi două cărţi pentru copii. 
Critic literar cu rubrici în reviste şi în paginile 
culturale ale ziarelor, publică în mod frecvent eseuri 
despre mulţi autori portughezi. E coordonatoare a 
revistei literare Caliban şi colaborează cu diverse 
reviste literare şi academice din întreaga lume. Este  
membră a PEN Clubului din Portugalia, a APE 
(Asociaţia Scriitorilor din Portugalia) şi a APCL 
(Asociaţia Portugheză a Criticilor Literari). Este, de 
asemenea, profesor şi cercetător la universităţile din 
Lisabona şi din Paris (Sorbona IV).
Opera (selectiv) :
- Abrirás a Noite com um Sulco, Lisboa, Editora 
Hugins, 2001 (Premiul Révélation de la Associação 
Fernando Pessoa, 2001);
- Sílabas de Água, Lisboa, editora Ver o Verso, 
2005 (în colaborare cu artistul plastic Ana Calhau);
- O Traço do Anjo, Porto, Editora Edium, 2011;
- Do Ínfimo, Ed. Coisas de Ler, Lisboa, 2016. 
(recent încoronată cu Prémio Glória de Sant'Anna).
Fiction
- A Garça, Leiria, edições Diferença, 2001; 
- Caligrafia da Solidão, S.Paulo, Editora Escrituras, 
2006. (nominalizată ca finalistă la Premiul Telecom);
- Cantos de Solidão, Porto, Editora Ver o Verso, 
2006;
- Fils de Saturne (sub tipar).

Traducere Valeriu Stancu

despre infim

Nu știu decît infimul
și murmurul lucrurilor mărunte,
cele care nu ajung la cuvînt
ca umbra sau vîntul
desenîndu-se sub plopi,
într-o tihnită reverberație.
 
Și nu știu nimic, decît acest cîntec
invizibil, mai degrabă gînd decît metaforă,
despre timpul care este în fruct
sau despre cel care se știe a fi soare, fără 
ostentaţie
despre ceea ce este scurt și trecător.
 
Și nu știu nimic despre această grandilocvenţă
a oamenilor, despre promisiunile lor
și despre gesturile care trădează inima,
despre acest cuvînt sau exces care ucide
sferica perfecțiune a clipei.
 
Dacă e viață, sînge sau aur,
nu știu nimic
chiar nimic atît de ascuns este
în infim și în umbră. Ocult.

gesturi

Într-o zi vom pleca. Toţi,
chiar dacă există variații în ceea ce privește 
plecarea,
unora încă le rămîn aripi
iar alții se agață de buruieni
cu obrazul lipit de noroi.
 
Pentru cei care se tem să urce
și să sărute stelele este util
să ştie să se uite la Cel Preaînalt
fără a rămîne în idolatrie.
 
Există întotdeauna loc în munții înghețați
și numai timpul poate arăta drumul zăpezii
pentru unii, nu există ocol
pentru alții, orice cale este un ocol.
 
Singurul lucru care dăinuie este praful
o mînă definitivă
pe care totul o transformă în întuneric.
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desfătare
 
Te aşezi la umbră și știi
ca doar crepusculul
îţi salvează urgenţa, setea ta
de ploaie și de reversul nopții
desfătarea
delirul cuvintelor,
această lamă care sfîşie realul
o gheară de nimic, o piatră
pe drumul tău.
 
Iar tu cauți dalta,
plugul alchimic, athanorul
care trebuie să-ţi măsoare
ritmul matematic
și materia transfigurată a poemului,
această mișcare precisă și lirică,
aripă de vis,
magmă, viscere, cuvînt
sudoare, sînge, suflet
limbă, joc, imagine
întunericul așteaptă zorii
și lumina clară, această înfiorare
neînsemnată
ocultă în detalii.
 
Născîndă, luminiscentă,
este un abis în formă de trandafir. 

lucrurile simple
 
E adevărat că lucrurile simple
nu fac istorie, nimeni nu vorbește despre ele,
 
dar, cînd vei muri,
nici gloria, nici erudiția
nu-ţi vor liniști teama,
ci lucrurile simple ale vieții,
acele lucruri încremenite în memorie
și care coboară peste noi,
ca lumina serii sau ca parfumul
florilor primăvara,
cei cărora le iubim chiar și rîsul,
vremea în care nimic nu împovăra,
și în care totul, viața însăși, era atît de ușor.

frați
 
Suntem frați ai luminii
și bem visul
locuim frunzișul
noaptea și timpul,
ca acel născut din apă
și bem vocea
și, coborînd, limbajul.
 
Suntem frați ai pămîntului
cîntăm, dansăm
în sunetul focului
și ne privim ca nişte oglinzi
ne temem, mîncăm
cuvintele oamenilor.
 
Suntem nume ale umbrei
arătura tăcerii
păscînd în zori
și totul trăiește în noi:
lună, trecere, cerc
ochi, mînă, psalm.
 
Suntem frați ai întunericului
ne privim ca niște oglinzi
cu o lumină intimă
gînditoare, în adîncurile limbii.

printre palisandri
 
Un zeu care merge
invizibil, printre palisandri
desenînd liziera nopții
fiorul mării
 
Corăbiile îl așteaptă
liniştite, și veghează lumina,
ochii zeului, alunecarea lui
între tihnitele ape.

să se întindă umbra
 
Să se întindă umbra
pentru ca din întuneric să vină din nou
avansul larg al luminii
spre numele care există
în interiorul materiei.

galaxii lirice
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András PETÖCZ  

 Ungaria

Scriitorul maghiar s-a născut pe 27 august 1959 la Budapesta. Este profesor universitar de 
literatură la Facultatea de Litere şi Comunicare din Budapesta. În prezent este şi vicepreşedintele 
PEN Clubului din Ungaria. A publicat 14 culegeri de poezie, cîteva din ele fiind traduse în 
limba franceză. Are, de asemenea, cărţi editate în Bulgaria şi Polonia. Romanul său Egykor volt 
házibarátaink, apărut în 2002, a cunoscut un mare succes în ţara natală. De-a lungul activităţii 
sale, a obţinut mai multe premii literare, între care: Premiul Kassák (1987), Premiul Robert 
Graves (pentru cel mai frumos text al anului în Ungaria, 1990), Premiul Jozsef Attila (1996), 
Premiul Vörösmarty (2000), Premiul Artisjus (cel mai bun scriitor al anului, 2001), Premiul 
International « Salvatore Quasimodo », 2003, Balatonfüred, Hongrie. Romanul său Idegenek 
(Străinii) a fost publicat în 2007 la Budapesta, şi e tradus în germană (2010) şi în poloneză (2011).
 Dintre volumele publicate în limba maghiară, le amintim doar pe cele apărute în ultimii ani : 
Idegennek lenni (eseu), 2013; Petőcz András legszebb versei (poeme), 2011; Másnap (roman), 
2011; Behatárolt térben (poeme), 2010; Az idegen arc születése (poeme), 2009.
Cu creaţia sa (în care fabulosul necuprinselor spaţii mitice şi realul sordid şi insignifiant al 
proximităţii, imaginarul debordant şi surprinzător, banalul nedesluşit al condiţiei umane se 
împletesc într-un cotidian liric al meditaţiei existenţiale, al sfidării canoanelor, al ironiei şi, 
paradoxal, al tristeţii) m-am întîlnit întîia oară în anul 2013 la Paris, cînd am fost amîndoi 
invitaţi la Bienala Internaţională de Poezie din Val-de-Marne, şi m-am familiarizat în primăvara 
anului 2018, cînd i-am slujit de tălmăcitor la a V-a ediţie a Festivalului Internaţional „Poezia la 
Iaşi”.

                                      Traducere şi prezentare: Mariana STANCU

APOCALIPSA

Dumnezeu are o zi proastă, 
puţine straie, totul îl atrage, se dispersează
e nervos ca un oarecare
căruia îi este frică. În jurul lui lumea se 
dezintegrează.

Ignoră ceea ce se va întîmpla mîine, 
nu are destui bani, nu are succes.
Sătul şi tot audă în fiecare zi că trebuie 
că crezi şi să munceşti.

Dintre cei şapte îngeri, al şaptelea 
i-l arată pe Marele Depravat,
păduchii îi mănîncă pielea obrajilor.

Totul s-a sfîrşit… Fanfarele anunţă 
venirea victorioasă a Răului,
cu sabia scoasă. Şi nici omilă.

BANII ȘI DUMNEZEU

A fost o vreme în care 
prietenul meu naţional,
Dumnezeu,
rătăcea fără bani
pe acest pămînt.

În vremea aceea
Îl credeam, în ciuda a orice, nepăsător.
Fiindcă în toate zilele
Dumnezeu surîdea.
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La bistro, 
putea să conteze pe amicii săi
mereu dispuşi
să-i ofere un ţap de bere,
le mulţumea politicos
era plăcut la vedere.

Mai ales cînd îşi ştergea spuma de pe 
buze.

Acum e mereu obosit, 
munceşte pe brînci fără oprire.

Se istoveşte să cîştige nişte parale.

Preşedinte al unei obscure asociaţii 
pentru salvarea popoarelor şi a lumii
rosteşte interminabile discursuri.

Văd în ochii lui 
că e sleit.
Nici măcar bere nu mai bea.

Cînd îl întreb 
unde merge şi de ce,
El îmi răspunde: creşa costă scump, 
costă scump, într-adevăr, micuţul Iahve.

E în mizerie, 
prietenul meu Dumnezeu,
fără biştari nu valorează nimic,
aici jos, pe acest pămînt.

DUMNEZEU SE VA ÎNTINDE

Epuizat, Dumnezeu se va odihni, 
îşi pune capul încărunţit pe o pernă, 
vineri seara. Gata cu munca,
trebuie să doarmă. Lungă ni-a mai fost 
săptămîna.

Vin să-l acopere astrele,
ca o pilotă, şi Timpul imobil
anunţă un dezastru.
Azi nimeni nu-i veghează visele. 
Din întuneric, apare o umbră, 
care va dezvălui indiferentul clişeu 
al unei radioscopii. Sau roşul ruşinii 
pe chipul lui Dumnezeu.

Din întuneric ţîşneşte trecutul.

Tot acest talmeş-balmeş îngropat, uitat,
invadează trupul lui Dumnezeu cel ador-
mit.

DUMNEZEU PRIVEȘTE LA 
TELEVIZOR

Dumnezeu nu face decît să se uite la tele-
vizor, aş putea spune că el priveşte actua-
lităţile,
dar ar fi fals. Cu ochii sticloşi, pierduţi în 
gol,
asistă, pleoştit, la proiecţia unui film.

n-are poftă de nimic, nimic nu-i reuşeşte, 
deunăzi, a avut un accident,
iar maşina îi este aproape
complet distrusă.

Asta-i deja sfîrşitul suspină Dumnezeu, 
aşa va fi deci judecata de apoi,
cu stomacul înnodat, aude cuvintele 

adresate cîndva celor şapte îngeri:
mergeţi să vărsaţi peste pămînt
cele şapte cupe cu mînia lui Dumnezeu.
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Gheorghe CARP
Pierderea umbrei
Editura Princeps Multimedia, 
2019

Matei VIȘNIEC
Îmaginează-ți că ești Dumnezeu
Editura Cartea Românească,  
2018

Orice carte semnată de Matei Vișniec, 
fie de poezie, teatru sau proză, este așteptată 
cu mare interes de cititorul român. Noua carte,  
Îmaginează-ți că ești Dumnezeu, este una 
de proză. Iată ce spune despre autor criticul 
literar Nicolae Manolescu:  ,,Cel mai înzestrat 
dramaturg al generaţiei 1980, Matei Vişniec, 
debutează ca poet şi scrie tot mai des în anii din 
urmă proză.

Piesele de teatru cunosc versiuni în 
română şi în franceză.

Spre deosebire de Cioran, Vişniec nu 
pare să-şi fi făcut o problemă, după ce a 
emigrat la 31 de ani în Franţa, nici din învăţatul 
francezei, nici din dezvăţatul românei. Ambele 
limbi reprezintă pentru el un instrument eficace, 
nu un scop în sine. 

Cuvântul e precis, fraza scurtă, uşor 
de rostit pe scenă. Piesele aparţin teatrului 
postpsihologic care a luat locul, după al Doilea 
Război, pe toate scenele lumii, aceluia tradiţional 
şi realist.” 

Nora VELICIKOVSCHI

Pentru medicul Gheorghe Carp poezia 
este un violon d̕ ̕ Ingres, un hobby, o pasiune 
recreativă. Pentru că în textele pe care le scrie 
el practică un ludic sărbătoresc și o lejeritate de 
vacanță. În aproape fiecare pagină a prezentei 
cărți, intitulată Pierderea umbrei, e prezentă 
iubirea, însoțită mereu de pledoaria pentru bine 
și frumos. Poate frumusețea să schimbe lumea, 
să anihileze sperjurii, trădătorii, pe cei fără 
onoare, se întreabă în mai multe texte autorul. 

      Gheorghe Carp nu are pretenții de poet 
adevărat, poet de blestem în sensul grecesc 
al cuvântului, dar spune: ,,Încerc să schimb 
ceva./ Gândirea omenească,/ Sau poate pe 
dumneavoastră/ Chiar dacă pare imposibil./ 
Voi încerca să vă deschid / Ochii./ Ca să trăiți 
din plin,/ Scurta bucurie a vieții.” (Încerc). 
Autorul trăiește, după spusele sale, ,,în lumea 
mea și-a nimănui”, ,,plâng în întuneric/ și țip 
în tăcere./ Azi am murit / Pentru a nu știu câta 
oară./ De mâine voi fi un altul.” El îndeamnă pe 
convivi ,,să vorbim deschis și să facem ceva”, 
pentru că ,,Mi-a ajuns până în gât./Nu mai pot 
înghiţi nimic. /Prea multe minciuni,/Prea multe 
crime./Vomit tot ce aud /Pentru că tot ce aud e 
stricat.// Nu mai există/ Un strop de adevăr?/Nu 
mai crede nimeni /În Dumnezeu?/Nici preoţii, 
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nici voi?//Aş vrea să tăceţi, măcar /O secundă./
Să-mi dau seama /Că trăiesc.” 

     În câteva texte ale cărții autorul înalță 
diatribe la nedreptățile sociale ale timpului 
nostru, ale unei Românii jecmănite, trădate. 
Oamenilor politici le spune astfel: ,,Vă prefaceţi 
doar că mă auziţi./Plictisiţi de mine,/Vă duceţi 
să dormiţi./Mă consideraţi nebun /Că am curajul 
/Să zic tuturor /Că nu faceţi nimic.” Patriot 
ni peur ni reproche, asemenea unui inchizitor 
Gheorghe Carp șfichiuie în textele cărții pe 
profitorii, lingăii, trădătorii de țară și neam: 
,,ne-ați ciopârțit și sufletul/ cu durerea trăită la 
fiecare mandat!” De o mare demnitate morală 
autorul știe și afirmă că ,,Singurii oameni/ Care 
nu mai depind/Azi de bani/Sunt cei care ar 
muri/Pentru un ideal.”

Înstăpânind fiecare text cu magia 
poveștii, Gheorghe Carp reușește prin Pierderea 
umbrei să ofere cititorilor o carte dinamică, 
interesantă prin spectacolul ideatic, încărcată de 
un original magnetism. La bună lectură!

Daniel CORBU

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU
Insomnii de lumină
Editura eCreator, 2019

Nicolae Vălăreanu Sârbu, de vocație 
umanistă autentică, știe cum să armonizeze 
aspecte complementare, în integralitatea unei 
personalități remarcabile. Autorul volumului 
de care vom face vorbire, este un nume de 
prestigiu în literatura de limbă română. De unde 

și bogăția aparatului critic de prezentare:
Daniel Marian-poet si publicist 

prestigios, acordă Cuvântului Prefațator, un 
generic care vorbește de la sine pentru percepția 
volumului “Insomnii de Lumină”, Neodihna 
cea de toate zilele- cu vedere la toate zările. Un 
generic ca un fel de perpetuum mobile al luminii 
insomniace. Este de remarcat la comentator 
stilul colocvial, empatic, cu picanterie lexicală 
nostimă, de confrate admirator și solidar.In 
Postață identificăm vocea obiectivă, didactic 
analitică a lui Daniel Luca. Fericită ideea 
“bisturiului de chinuie albeață”. Acolada 
prezentărilor se închide cu contribuția editorului 
Romeo Roșiianu. Acesta sesizează trăsătura de 
poezie aforistică, a poemelor din volum. In 
acest fel, comentatorul detectează, pe bună 
dreptate, caracterul tematic și stilistic unitar al 
volumului.

Lectura volumului “Insomnii de 
Lumină, mi-a adus revelația unei feminități 
glisante, inefabile, capricioase, o feminitate 
imaginară cu care poetul încropește o tentativă 
de dialog. O feminitate inițiată ca pretext al 
fugii de sine. Un dialog al sinelui răsfrânt 
dintr-o oglindă, un sine fracturat în timp și 
spațiu. Se aude doar foșnetul cuvintelor într-o 
lumină rece. În fapt o solitudine voită, a unui 
creator ce își așteaptă în vis, cuvintele Idee și 
Fantasmă. Tăcerea din cuvinte se constituie în 
spiritualitatea singurătății în care se complace.  
O dilemă murmurată cu jumătate de voce: ,, 
Semne încrustate pe fața obosită/ mă chinuie 
mereu cu o aură de înțelepciune/ de nu știu de-I 
aparentă ori reală( exod în efuziune). Zilele cu 
aură de sticlă se petrec ireversibil, într-o viață 
limitată la truisme, cu aură de adevăr esențial. 
Nimic nu este ce se pare, chiar și suferința 
neîmplinirilor se topește în vorbe, nu în mult 
doritul și visatul CUVÎNT.

Lumina cea cu har insomniac, nu este 
înțeleasă decât ca dătătoare de umbre pe pământ.

 Virginia PARASCHIV
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Dumitru HURUBĂ
Mai altfel, despre Veronica Micle
Editura Limes

Sunt povești care țin trează atenția a mai 
multor generații. Relația dintre Veronica Micle 
și Mihai Eminescu a fascinat lumea la vremea 
ei și continuă să atragă interesul cititorilor 
obișnuiți, a cercetătorilor, a sociologilor, a 
scriitorilor, a pasionaților de literatură bună. 
Dumitru Hurubă abordează narațiunea în cartea 
sa Mai altfel, despre Veronica Micle*. O face 
dintr-o perspectivă general umană, dorind să 
pună în lumină latura de om, femeie, poet de 
suflet. Cartea a apărut la Editura Limes în anul 
2019 și autorul ține să precizeze că se împlinesc 
130 de ani de la moartea poetei la data apariției, 
un eveniment de suflet. 

„Dușmanul cel mai înverșunat și 
prietenul cel mai mângâietor este propria 
noastră memorie” (Aforisme, p. 157). Iată un 
citat din ciclul de aforisme scrise de Veronica 
Micle, demonstrând că aceasta putea prezenta 
într-o formă concisă și expresivă un adevăr 
privitor la viață, lume, relația dintre oameni 
etc. Ea a fost nu numai poetă, a fost și un om 
interesat de înțelepciune și frumos, a participat 
activ la multe evenimente culturale de-a lungul 
timpului.

În carte ne sunt prezentate câteva 
fotografii cu eroina lui Dumitru Hurubă, sau 
imagini în care sunt redate aspecte legate de 
viața acesteia. Ele completează povestea și 

ne introduc în atmosfera mai largă a vremii. 
În anexe ne sunt redate și poezii scrise de 
Veronica Micle, unele având ca destinatar pe 
Mihai Eminescu. De remarcat și bibliografia 
selectivă pusă la dispoziție de cronicar, fiind 
evidențiate mai multe lucrări dedicate poetei, 
de la Iacob Negruzzi la George Călinescu, apoi 
Nicolae Iorga, Al. Piru sau Mite Kremnitz, ori 
Traian Demetrescu. Se pot observa mărturiile, 
scrisorile de dragoste, poeziile dintre Veronica și 
Eminescu, fragmente solide din istoria literaturii 
române, amintiri directe sau indirecte, urmele 
lăsate în istorie de personalitatea scriitoarei, 
impactul avut asupra oamenilor vremii, memoria 
care ne ține treji în fața timpului crud. 

Dumitru Hurubă are o simpatie față 
de personajul istoric, o consideră o victimă a 
societății, în general, și a sistemului social pus 
în mișcare la vremea aceea. Lumea a considerat, 
conform standardelor vremii, că era o ușuratică, 
nestatornică, indiferentă față de iubirea marelui 
poet. Lumea bună de la Junimea, care a făcut 
legea în epocă, a lăsat o amprentă nereală 
despre femeia Veronica.  

Dumitru Hurubă notează: „Da, știu: 
gândind și scriind această carte, îmi asum un 
mare risc. Mare. Mare, fiindcă mii și mii de 
pagini au avut ca temă cuplul Mihai-Veronica 
în care ardeleanca-năsăudeancă a jucat un rol 
extrem de important atât în privința creației 
eminesciene, cât și în viața privată a lui 
Eminescu. Aceste două elemente combinându-
se, intercondiționându-se și, nu rareori, având 
rol osmotic, chiar dacă această relație a suferit 
unele sincope, câteva cu alură adevărată și 
definitiv ruptă, iubirea lor a supraviețuit…” (p. 
11). 

Veronica s-a născut la 22 aprilie 1850 din 
părinți obișnuiți și avut o viață grea, stresantă și 
strălucitoare în același timp. De mică a fost 
„plasată” lui Ștefan Micle, profesor, o persoană 
mai în vârstă, îi despărțeau aproape trei zeci 
de ani…Aranjamentul făcut de mama poetei 
a fost pus în operă pentru a-i asigura o viață 
liniștită, ferită de greutăți… A avut două fete, 
a rămas văduvă de tânără, a depus efortul de 
a rezista în valurile vremii, a iubit… După ce 
l-a cunoscut pe Mihai Eminescu viața ei a luat 
o direcție specială. O întâmplare nefericită o
face să ajungă față în față cu Titu Maiorescu 
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și acesta, fără prea multe păreri de rău, avea 
s-o urmărească revoltat tot restul vieții… Cum 
acesta domina lumea literară de la Junimea (era 
și om politic, interesat de mecanismele puterii) 
s-au pus în mișcare autorii de telenovele, bârfe 
și… povești de dragoste.

Relația ei cu Mihai Eminescu a fost 
tensionată și fascinantă, era femeie căsătorită 
la început. Ca văduvă a trebuit să fie rezervată, 
apoi greutățile vieții, lipsa de resurse, toate au 
marcat viața ei și a celebrului poet. Plus distanța 
dintre ei, el la București, ea la Iași, o lume cu 
fotografii mișcate. S-au cunoscut la Viena, ea 
avea 22 de ani, se trata de o eczemă, el era 
student, ambii tineri… Așa a început povestea, 
șase luni au trecut ca șase zile…

Cititorul va descoperi o istorie de iubire, 
literatură și pasiune strălucitoare. Viața a bătut 
fantezia oamenilor și a pus în lumină o tragedie 
cu efecte eterne. Sfârșitul tragic al bărbatului, 
situația personală a femeii, starea societății 
din acea vreme, tot zbuciumul celor doi fac 
ca narațiunea să se termine brusc, în culori 
negre, la 3 august 1889. Povestea se cunoaște 
în societatea românească, a ajuns la punctul în 
care  s-a transformat în folclor, a izbucnit în 
romanțe și sonete. 

Dumitru Hurubă reține câteva aspecte 
esențiale: după îmbolnăvirea lui Eminescu ea 
n-a mai scris intens, înaintea sfârșitului ea 
scrie o poezie dedicată efectului morții asupra 
ființei, Eminescu a plănuit în ascuns să treacă la 
catolicism pentru că regulile religioase nu ar fi 
permis un eventual viitor divorț, ea se retrage la 
mănăstire etc. 

Cronicarul ne prezintă câteva fragmente 
din scrisorile adresate de Veronica Micle lui 
Mihai Eminescu, unele patetice, atins de o 
iubire intensă, cităm un fragment: „Te vei 
convinge că din mii de ființe, abia una te poate 
iubi cum te iubesc eu pe tine; și dacă m-ai ucide, 
te-aș iubi și în minutele agoniei” (p. 99). 

Eminescu i-a dedicat mai multe poezii: 
Povestea codrului, Povestea teiului, Departe 
sunt de tine etc., toate legate de prezența femeii 
iubite. El a scris: „Este Ea. Deșartă casa/ Dintr-
odată-mi pare plină,/ În privazul negru-al vieții/ 
E-o icoană de lumină” (p.48). 
Femeia i-a răspuns: „Să pot întinde mâna s-o 
pun pe fruntea ta/ Încetul la o parte șuvițele 

le-aș da/ Senină să rămâie, curată ca un crin,/ 
Icoană de iubire la care mă-nchin” (p. 106).  

Dumitru Hurubă a riscat, povestea e 
mereu vie, poezia o face posibilă și necesară 
într-o lume complicată, marcată de cinism, de 
interese de tot felul, punând iubirea la anexe 
și fotografii vechi, atinse de brumele vremii. 
Din acest motiv, cartea se citește cu interes, 
receptorul căutând arhetipul pierdut…

Constantin STANCU

Dumitru BRANC
Dragul meu, șarpele
Editura Auereo, 2019

Simbolismul șarpelui este prezent 
în toate culturile lumii, având semnificații 
complexe și contradictorii. La egipteni, 
Uroborus este șarpele care își înghite coada, 
sugerând  ciclicitatea, transformarea, infinitatea. 
În antichitatea greacă, Zeus s-a transformat 
într-un șarpe, pentru a-l concepe pe Dionysos, 
ceea ce evidențiază întoarcerea spiritului la 
materie. În mitul biblic, șarpele este cel care o 
influențează pe Eva să muște din fructul oprit, 
devenind astfel un simbol al păcatului, dar, tot 
în textele creștine, Dumnezeu i-a poruncit lui 
Moise să facă un șarpe de aramă pentru a-i salva 
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pe cei din poporul său, care fuseseră mușcați 
de șerpii veninoși. În mitologia românească, 
șarpele este frecvent un simbol malefic, ca o 
consecință a greșelii originare, dar în arhitectura 
românească acest simbol este pozitiv, apărând 
frecvent pe porțile de lemn. 

În poezie, șarpele are la fel de multe 
semnificații. La Marin Sorescu, șarpele este 
păzitorul casei, cel care nu trebuie omorât sub 
nici un chip. La Coșbuc, șarpele este în inimă, 
o sintagmă preluată și de Ofelia Prodan, în
volumul “Șarpele din inima mea”, însemnând 
“un salt dinspre luciditatea dusă la extrem către 
reveria fascinantă a sfârşitului”. La Voiculescu 
șarpele este „un vechi voievod al lumii, cu 
vârsta grea de stâncă…”

La Dumitru Branc, în volumul “Dragul 
meu, șarpele” (editura Auereo, Oradea, 2019), 
șarpele înseamnă o altă viață interioară, este 
sânge și gând, relevând un alter ego, un fel 
de daimon, dar nu unul care te copleșește 
și te posedă cu tot spiritul său, ci unul care 
conviețuiește cu tine, lăsându-ți o oarecare 
libertate de mișcare, gândire și, evident, 
poetizare. Există o similitudine cu simbolul 
șarpelui din romanul Januvia, al lui Daniel 
Corbu, roman în care acțiunea se desfășoară pe 
o insulă plina cu șerpi, iar cel mai mare dintre
ei, dragonul Parsifal, se întâlnește frecvent cu 
personajul principal, Eduard Bazon, ascultând 
amândoi muzică, mâncând împreună, privindu-
se fix în ochi. Diferența este că în cartea lui 
Corbu are loc o exteriorizare a alter-egoului, 
o metempsihoză, autorul oferind posibilitatea
cititorilor să observe o dublă ipostaziere. 

Dumitru Branc mai pomenește și de 
un șarpe al amintirilor, care se cuibărește în 
noi, încălzindu-se, cel mai probabil, la focul 
inimii. Putem presupune că este vorba de un 
atașament la care autorul nu vrea să renunțe 
ușor, fiindcă această prezență este singura care 
îi alina singurătatea. Dar, în alte locuri, șarpele 
este comparat și cu niște duhuri îndepărtate care 
așteaptă să ne mistuim și care ne produc teamă.

De asemenea, șarpele mai poate fi 

asociat imagistic și cu drumul care descrie 
viața, un drum sinuos care înseamnă triumful 
unui supliciu asupra condiției umane. Ar fi fost 
interesant să vedem acea întretăiere de drumuri 
șerpești, acel infinit rezultat din îmbinarea 
daimonului cu muza sa, vipera… Oricum, 
singurătatea nu este pentru orișicine, fiindcă “nu 
avem destulă tărie să punem pe rug dușmanul 
singurătății, să trăim în vecie viața de tăciune 
care nu mai frige degetele…” 

Trebuie spus, totodată, ca o observație 
personală, că nu șarpele, ca simbol și motiv, este 
cel care marchează întregul volum. Din contră, 
singurătatea este mult mai prezentă, mult mai 
apăsătoare. Dar, poate ca tocmai aici este cheia, 
singurătatea naște monștri, monștri mai blânzi, 
mai ucigători sau mai înțelepți, precum șarpele. 

Dumitru Branc este un poet generos ca 
imagistică, metaforele percutează, au impact. 
Mizează pe un scris cursiv când poetizează cu 
rimă, în rest, în versurile albe, se poate observa 
că poetul prefera să renunțe la elementele de 
legătură între versuri, la balast. Numai că, unele 
versuri par sacadate, fracturate, iar altele par 
trântite fără mila, conclusiv, la finalul poemelor. 
Lipsa semnelor de punctuație și a elementelor 
de legătură între versuri poate crea uneori 
confuzie, la o citire rapidă, fiindcă nu știi când 
să te oprești, când să respiri, când să reflectezi 
pe marginea celor spuse. Poate că, la o lectură 
mai lentă, acest lucru este posibil.  

Concluzia? Dumitru Branc este un poet 
profund, cu vastă cultură, cu o preocupare 
atentă pentru simbol și imagistică, un poet care 
își face autobiografia poetică pentru a ucide 
“cruzimea uitării”, chiar dacă “viața are un 
singur sezon, sub solzii odioși ai fericirii”. Este 
un martor al destinului implacabil, încercând 
să-și îndulcească propria existență cu metafore 
suprarealiste. El se împacă cu ideea singurătății, 
reabilitând totodată și șarpele, ca simbol, chiar 
dacă această reabilitare fusese deja făcută: 
“„Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii” 
(Matei 10: 16).  

Ionuț CARAGEA
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ROGGEMAN

ALTAR PĂGÂN
 poeme
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WILLEM M. ROGGEMAN (Belgia) s-a născut la Bruxelles 
pe 9 iulie 1935 şia publicat peste  50 de volume. E un creator 
inspirat, prolific şi divers, cu o imaginaţie bogată, dar şi cu o 
cultură solidă ce se revarsă în scrisul său. Volumele de poezie 
au apărut în traducere în Franţa, Italia, Marea Britanie, Irlanda, 
Canada, Germania, Elveţia, Polonia, Macedonia, Serbia, Bulgaria, 
Rusia, iar editura ,,Cronedit” din Iaşi i-a publicat prima culegere 
în limba română : Note pentru o poetică a timpului (2014),

Multe şi prestigioase premii literare i-au răsplătit talentul 
şi munca, între acestea figurînd Premiul Oraşului Bruxelles, 
în 1975, pentru volumul Sneeuwblindheid (Orbirea norilor) şi 
Premiul Internaţional de Poezie Ricardo Marchi, în 1997, în Italia, 
pentru culegerea sa tradusă în limba lui Dante, L’invenzione della 
tenerezza. Spaţiul limitat al prezentării ne împiedică să-i înşirăm 
toate volumele publicate în limba maternă, dar cîteva titluri 
trebuie amintite măcar din respect pentru sonorităţile lirice ale 
limbii neerlandeze : De tijd hapert in de spiegel (2000) (Timpul 
se agaţă în oglindă), Blue Notebook (2006) (Carnetul albastru - 
o culegere cu poeme de jazz), De metamorfosen van de dichter
(2008) (Metamorfozele poetului), Hier wonen de woorden (2012) 
(Aici locuiesc cuvintele), Notities voor een poetica van de tijd 
(2013) (Note pentru o poetică a timpului), Heidens retabel (2014) 
(Altar păgîn).

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU
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Cade această carte deschizîndu-se cu zgomot 
şi o lume întreagă se perindă foarte surprinsă.
De acum, limba se revarsă în viaţa adevărată.
Cel care citeşte aceste cuvinte geme sub 
greutatea ei.

Mereu vor exista mai mulţi oameni decît 
versuri, 
chiar dacă se iau în calcul limbile moarte şi 
dialectele 
căci a scrie impune să fixezi cuvintele 
care ezită în preajma urechii secolului ce nu 
vrea să audă.

   supliment Feed Back

Chiar şi numai a tăcea încă trezeşte stupoare.
Cel care scrie urmăreşte întrebările 
departe pînă în Alexandria într-o altă eră, 
departe dincolo de piosul bastion al prostiei.

în întunecatele forme schimbătoare ale norilor 
el recunoaşte femeia delirantă din Delphi.
El îi dă o voce şi abia o atinge.
Cuvintele ei cîntă în el ca un poem.

POETUL ŞI ADEVĂRUL SĂU

Mirare ţîşneşte din gîtlejul lui de poet, 
dar cu încetineala unei zile lucrătoare.
Astfel el rămîne tributar adjectivelor sale.

Tulburat de rebeliunea din părul său, 
de rugina sonoră a respiraţiei sale, 
de violenţa furioasă a unui an în curs 
el modifică obosit curgerea timpului.

Dar anumite amintiri sunt aşchii.
Ele năpădesc geamurile trecutului.

Exagearte sunt toate falsele interpretări, 
hoinăreala între hipopotami care cască, 
mîngîierea crestei unei coline fremătătoare, 
şi mai ales zadarnica repetare a viitorului.

Adevărul tuşeşte deviant ca un fluture,
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un om care nu-şi recunoaşte corpul
sau un cîmp dezamăgit, plin de fapte penibile.

TOT CEEA CE POATE FI 
CONCEPUT

1

Ha, de-acum se aprinde imaginaţia.
Căci totul se poate imagina şi e deja 
consumat.
Gînduri cresc ca nişte mărăcini surzi, 
ca nişte obstacole în faţa vocii încremenite.
Ele devin vizibile, deci există cu adevărat.
Iar vechii zei rînjesc pe muntele lor.

Toate cunoştinţele sunt primite cu recunoştinţă: 
cîtul, număr la pătrat şi participiu trecut, 
semn de exclamare după strigătul de oroare, 
dialog absurd între ghilimele, 
ca şi cel mai solitar şi mereu cel din urmă 
cuvînt etcetera.

Cineva deşiră perdeaua realităţii 
şi descoperă unde s-a ascuns visul.
Asta este lumea dezosată, desenată.
Tot ceea ce a fost închipuit rămîne înşelător: 
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tropicul Racului şi meridianul Greenwich, 
mărul lui Newton şi regulile mnemotehnice.

Un poem de Owen pluteşte încă pe Yser.
Cu răbdare apa îşi caută în el forma.
Ca şi cum nimic nu s-ar întîmpla, două nimfe 
întunecate
                                                                          
şuşotesc
la fereastră. Şase platani meditează 
la sensul tuturor cuvintelor lor sucite 
ca ipotenuza şi teorema lui Pitagora.

 
Ziua de astăzi e chemată la viaţă.
Povestea fără sfîrşit a Şeherazadei se întrerupe. 
Cuvintele ei provoacă o sfîşiere în cer 
iar norii fragili îşi urlă durerea.
Populaţia ageră aclamă somnambulul.
Un tablou vivant, adus aici din admiraţie.

Cineva răscoleşte o umbră strălucitoare. 
Tăcerea dispare cu tot ce ea poate spune.
Inorogul, libelula şi sirena, 
totul se agită sub mantia iubirii.
Degetele cerului scotocesc pămîntul. 
În fond, totul este adevărat, dar inutil.
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2

Da, din nou închipuirea îşi face efectul
dar se bîlbîie pe marginea destrămată a 
experienţei
iar lingvistul se poticneşte între rimele lui 
distruse.
O frază demarează şi motorul fanteziei se 
învîrte.
Ceea ce alţii au făcut înaintea noastră rămîne 
ascuns 
în sălile tăcute ale bibliotecilor abandonate.
Poetul Cari e o fantomă cu cinci răni, 
memoria lui s-a dezagregat în cinci fragmente, 
ca resturile unui vechi serviciu, 
ce poartă urmele unei vieţi trecute 
şi strategia disperării.

Noi toţi devenim victima timpului.
Trecutul se afundă în turba veacurilor.
Casa părintească e dizlocată în prezent 
iar orizontul a fost destrămat de ezitări.
Totul a alunecat spre frontierele existenţei 
iar tăcerea retorică păstrează durerea în gură.

Adevărul a fost pus în plină strălucire.
în negreaţă acestei distanţe ani-lumină ies din 
umbră.
Atunci lumea începe să geamă 
ca o sferă străveche şi evlavioasă                                                        
neliniştită pentru tot ceea ce 
poate să înflorească într-un                                                                           
cuvînt,
neliniştită pentru tot ceea ce poate fi conceput.

   supliment Feed Back
3

Un lucru există din clipa în care îl concepi, 
tot ceea ce numeşti devine vizibil, 
chiar dacă nu a primit niciodată nume.

Aşadar, tu eşti prezent în toate lucrurile?
Totuşi tu eşti menit să rămîi absent 
şi imprevizibil de-a lungul întregii zile.
Dorinţa de a găsi un vad
sau iubirea într-un oraş de garnizoană într-o 
dimineaţă. 
Un tren merge o noapte întreagă fără să se 
oprească. 
Blestemat pare numele destinaţiei sale.

Poemul este rădăcina pătrată a visului.
Un somnambul iese dintr-un coşmar.
Oraşul este o junglă disperată care cîntă fals.

Nimic nu e de neconceput.

COARDA SENSIBILĂ A ESTETICII

Aceasta este cruda grimasă a frumuseţii.
Rufe se leagănă pe frînghie.
Cineva deschide la maximum un robinet 
în timp ce apa gîlgîie pe sol.
Un frison străbate toate cuvintele sale.
Iubire, cum a putut cineva să te zămislească?
Care erau primele simptome ale retoricii tale? 
Metafora poate sau miracolul care se sprijină 
pe piedestalul spart al unui poet mort.

De fiecare dată cînd cineva dispare din 
memoia sa 
ochii săi orbi urmăreau scînteierile de pe 
morminte.
Fără amintiri, fără trecut, 
astfel este acest vis făcut bucăţi.
Se aude trosnind ca frunzele moarte, 
ca scurgerea timpului în afara eternităţii, 
ca un oarecine care-şi ronţăie povestea vieţii.

Este mai sigur să-ţi închipui un lucru vechi ca 
pe buclele lungi negre ale lui Albrecht Durer.
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POEŢII DIN IAŞI, ROMÂNIA

                                          lui Valeriu Stancu

Icoanele te privesc cu un aer neîncrezător
atunci cînd intri în catedrală
chiar în mijlocul slujbei
la care nici un poet nu a fost invitat.
Sfinţii au aici măsura omului
şi sunt înşiruiţi pe un fond din foiţă de aur.
În vechea universitate panouri 
ascund istoricele picturi murale.
În acest oraş care se întinde pe şapte coline 
după chipul latinei surori mai mari, Roma 
parcul Copou e plin de poeţi înveşniciţi în 
piatră.
Aici, Eminescu suspină şi mişcă neobservat 
un picior.

CUM SĂ EVIŢI UN STIL

Într-o dimineaţă pădurea capturează tăcerea.
Din toate ramurile atunci cad rime.
Filosofia ia naştere într-un penthouse?
Acestei întrebări puse cu o voce calcinată
rămîne să i se răspundă cu un obraz de foc de 
artificii.
în zadar răsună aplauzele lui Dumnezeu.

Inima unui poem este întunecată.
Neagră ca îngerul istoriei.
Pasiunea este esenţială pentru ştergerea 
unui silogism la Walter Benjamin.
Poeţii măsoară în grabă greutatea specifică 
a silabelor. Ei freamătă la fiecare semn de 
punctuaţie.

CEEA CE NUMAI PICTORII VĂD

Iată primele semne:
Luna tresare printre arbori 
Animalele încep să se bîlbîie 
Florile au coşmaruri.

Omul se înspăimîntă de viitorul său 
şi se năpusteşte iarăşi în arbori.
Noaptea leşină în întuneric.
Tot ce este trecut cade în afara timpului.
Tăcerea se cocoaţă fără zgomot spre înălţimi. 
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Bătrînii degenerează în lumină.
Cel care veghează păstrează inutil 
trista urzeală a viselor sale.

Somnul ne părăseşte neobservat ochii. 
Angoasa noastră urlă.
Primăvara îşi încearcă noile straie.
Soarele lunecă în spatele mării.
Seara ne pătrunde în casă.
Lumina zilei nu o recunoaşte.
Iar ziua ţîşneşte într-un fulger.
Priveşte trăsnetul, repetă cineva.

OBSERVAŢII

În toate oglinzile
pe care le-am văzut vreodată,
eram mereu prezent.
Dar mă încuibam în ele pe dos,
partea mea stîngă 
fiind la dreapta 
şi viceversa.
Motiv pentru care nu mă recunoşteam 
niciodată.
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Datorită luminii 
devin vizibil,
într-o cameră neagră 
sunt întotdeauna absent.
Frigul iese din oglindă 
pînă cînd noaptea se risipeşte.
Neputinţa ochiului.
Ştim să privim totul în univers
în afară de noi înşine.
După această reflecţie
devii la fel de tăcut
ca o statuie care fixează
orbeşte în faţa ei
locul spre care se îndreaptă
fără să ştie că lumea o priveşte.

SEPTEMBRIE

Semnătura verii
se lăfaie încă în prima zi
de toamnă. Cu această căldură năucitoare,
la fel de evidentă ca ziua,
care poartă soarele ca emblemă.

Un înger e tolănit şi priveşte, 
îmbrăcat numai într-o pereche de aripi; 
cu arătătorul îşi răsuceşte o buclă 
în plete.
Surîde vag din neştiinţă, 
deoarece gîndeşte cu durere :
drumurile sunt pline de cuvinte frînte.
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CAVALERUL TRISTEȚII

Don Quijote face semn unei morişi 
o provoacă la o luptă
care cu blîndeţe va pune capăt 
disperării busolei.
Această peninsulă deschide scrîşnind 
din dinţi 
o poartă oarbă ce dă spre soare.
Pîntecele rotund al lui Sancho 
e centrul lumii.

El silabiseşte numele deja pierdut 
şi prezice cuvîntul ce urmează docil.
Tot ceea ce lipseşte continuă să existe.
Zeii roşesc.

Trupul său vlăguit se rătăceşte în 
peisajul fără cer din La Mancha.
Cu tristeţe gîndeşte : un revers 
trebuie să fie repetarea unui vers.
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,,Lui Willem M. Roggeman îi place să arate 
faţetele mişcătoare şi încâlcite ale vieţii; 
dacă îi place să aplice o tuşă imaginară 
şi destule notaţii contingenţiale, el nu 
este câtuşi de puţin sclavul unui sistem 
antinomic de altă natură, el nu urmează 
o raţiune de şcoală, dar caută o viziune
de sinteză, în care este posibilă unirea 
universului obiectiv cu cel subiectiv. În 
Métamorphoses du poète, Willem îşi 
schiţează autoportretul, ca şi alţii aflaţi 
la tragerea de linii, observând că fiecare 
carte a marcat pentru el o etapă şi că 
aceste borne sunt plantate de-a lungul 
unui drum pe care nu şi l-a hotărât, iar 
acum ,,spală tot ce n-a gândit vreodată”.

André DOMS
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Editura Princeps Multimedia Iași vă supune atenției reeditarea unei lucrări 
de importanță majoră pentru lexicologia românească: Dicționarul Limbii 
Române de AUGUST SCRIBAN, un eveniment prin care limba română este 
magistral sărbătorită.  

Tomul cuprinde 1370 pagini, format academic, legătorie manuală. 

Comenzile se pot trimite pe adresa de mail a editurii 
princepsmultimedia@gmail.com
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