


Dragi cititori, dragi colaboratori
şi dragi viitori colaboratori,

Alternanţe reuneşte în paginile ei exclusiv creaţii literare şi de artă din toate
părţile lumii, cu precădere însă din Ţară. În cuprinsul ei vor alterna poezia,
eseul, critica, proza, teatrul însoţite de lucrări grafice şi de pictură ale celor
mai aleşi reprezentanţi ai ei. Ea se va profila treptat pe tematici anunţate în
prealabil, încât cei interesaţi să-şi poată pregăti din vreme materialul dorit.
Colegiul de redacţie al revistei nu îşi asumă răspunderea pentru orientările și
opiniile colaboratorilor săi. Ea rămâne deschisă tuturor celor aflaţi în Ţară,
însă şi celor din afara ei, încercând astfel să ofere o panoramă cât mai
cuprinzătoare a creatorilor reuniţi în paginile ei. Sperăm că în momentul
când vor primi revista, atât cei care au colaborat la numerele ei, cât şi cei
interesaţi de o colaborare să ne trimită în continuare materialele lor cele mai
reprezentative. Numărul acesta al revistei continuă publicarea sistematică a
traducerilor, din şi în limba română, din şi în limba germană, bineînțeles că
nu numai. În acest sens, invităm colegii traducători la colaborare.

Redacţia





SSUUMMAARR

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

WallaceStewens - Unprimordialcao sferă- poeme.............5 - 10

traducere : K.W.Twain

traducere și prezentare: Maximilian Dengg

DanteAlighieri - Lamijlocul vieții noastre - poeme................10

traducere : Eugen D. Popin

Cesare Pavese - Pisicile o vor ști - poeme.............................. . .11 -14

traducere : Eugen D. Popin

William Blake - Nuntacerului cu infernul - poeme.............15 -18

traducere și prezentare: Radu Popa

LiviuAntonesei - Poetul și cuvîntul, poeziași... - eseu................19

Nicolae Silade - caleavictoriei - poeme... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-22

MagdaUrsache – ÎnpoalaluiMarx - eseu............................23- 26

Emily E. Dickinson - Eu sunt un nimeni! - poeme............. 27

traducere: Radu Popa

RaduCiobanu - Balcanii - eseu.......................................28- 31

Marian Visescu - Poemul iubirii - poeme...................................31

Francis James - Rugăciunile smereniei- poeme...........32

traducere: Maximilian Dengg

MarianV. Buciu - Condiția si expresia creație - eseu....33-36

AlexandruCristian - Poeziei - poeme................................37-38

DanAnghelescu - PavelChihaia - Supraviețuitorul - eseu.....39 - 41

LucaCipolla - Amvăzut lunatopindu-se - poem..... ...................41

DanLotoțchi -Experimentcuo înserare -poeme.....................42 - 44

GiacomoLeopardi-CanțonierulluiPetrarca - eseu..............45 - 49

traducere : Eugen D. Popin

NicoletaDabija - râul - poeme............................................50 - 52

MirceaPetean - JurnalgenovezII - eseu............................................53 - 57

Dan Dănilă - Pianistul - poeme..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..58-59

Adrian Țion - Semne - proză... . .................................... . .60

Markó Belá - Altundeva - poeme....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..61-62
traducere: Kocsis Francisko

Virgil Diaconu - Tratat de poezie - eseu.....................63 - 69

Mihaela Albu - Pavel Chihaia și vocația - eseu..............70- 72

DorianObreja -Revoltaîngerilorvaînvinge. - poeme.............73-74

HoreaPorumb -Viața la țară - proză............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75- 77

Stephen Gill - Haiku - poeme............................................... . .77



SSUUMMAARR

Stefanie Golisch - Nimica toată - poeme..............78

traducere: RuxandraNiculescu

Mirela Brăilean - Haiku - poeme...................................................79

Clelia Ifrim - Kigo în Haiku - eseu.... . ................80 -81

Bedros Horasangian - Viața și moartea - proză..............82 - 84

Mircea M. Pop - Va veni - poeme.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......85-86

Ilarie Voronca - Leagănul de zăpadă - poem.... . . . . . . . . . . . . . . . . ......86

Horia Duilvac - Încerc sa nu ating - eseu.... .... . .87-88

Ioana Heidel - Traditionelle Hochzeit - proză.... . ...........89 -91

Werner Göbl - Parteilos - proză.... . ................................92 -93

Bernhard Setzwein - Aus: Das gelbe Tagwerk - proză...........94-97

© revista ALTERNANŢE. All rights reserved.

Copierea sau reproducerea conţinutului revistei, pe

orice suport tehnic, sunt interzise, fără acordul scris al

redacţiei revistei. Responsabilitatea asupra

conţinutului materialelor publicate în revistă, revine

exclusiv autorilor acestora. Textele redau grafia

originală a autorilor.

ÎÎNN NNUUMMĂĂRRUULL UURRMMĂĂTTOORR

Materiale care sunt în redacție, sau care ne vor parveni

după apariția acestui număr al revistei. Unele

materiale, anunțate pentru un număr viitor, trebuiesc

uneori amânate, nu însă din rațiuni care ar avea vreo

legătură cu autorul. Iar unele materiale vor fi
publicate doar în ediția online a revistei.

TTEEMMAATTIICCII PPRROOPPUUSSEE

Literatura diasporei românești în spațiul cultural

european.

Poezia, un gen literar ”seulement pour les connai-

sseurs”?



WALLACE STEVENS

(1879 – 1955)

Un primordial ca o sferă
(A Primitive Like an Orb)

I

Poemul fundamental din centrul lucrurilor,
Ariile produse de scripcarea spirituală,

Au înţesat fixitatea vieţilor noastre cu bine
Şi fixitatea operelor noastre. Dar este, dragi

domni,
O apercepţie dificilă, acest bine saturant,
Adus de nimfe cu ochi scormonitori, acest aur

esențial,
Această revelaţie a sorţii, aranjată şi re-aranjată
De duhuri atât de vagi într-un aer atât de palid.

II

Noi nu dovedim existența poemului.
El este ceva văzut și cunoscut în poeziile

inferioare.
Este armonia imensă, înaltă ce se anunță
Puțin și încă puțin, pe neașteptate,
Prin intermediul unui sens separat. El este și
Nu este și, așadar, este. În momentul rostirii,
Amplitudinea unui accelerando se mișcă,
Capturează ființa, se dilată – și deja nu mai e.

III

Ce de lapte se află într-o asemenea captivitate,
Ce pâine de grâu și prăjituri de ovăz și amabili
Oaspeți verzi și masă în pădure și cântece
În inimă, înăuntrul mișcării unei clipe, înăuntrul
Unui spațiu amplificat, inevitabilul albastru
Al tunetului izolat, o iluzie, așa cum a fost,
Oh 'așa', mereu atârnând prea greu pentru ca

simțurile
Să-l poată cuprinde, cel mai obscur 'așa',

îndepărtatul 'a fost'. . .

IV

Un poem îl dovedește pe un altul și întregul,
Pentru clarvăzătorii ce n-au nevoie de dovezi:
Amantul, credinciosul și poetul,
Cuvintele lor sunt alese din dorința lor,
Bucuria limbajului, când el se identifică cu ei.
Cu acestea celebrează ei poemul fundamental,
Împlinirea împlinirilor, în opulenți
Termeni finali, cei mai largi, plesnind încă de și

mai mulți,

V

Până când fostul pământ şi cer, şi copacul
Şi norul, fostul copac şi fostul nor,
Îşi pierd vechile întrebuinţări ce li s-au găsit,
Şi ei: aceşti oameni, şi pământul şi cerul, se

informează
Unii pe alţii prin informaţii precise, cunoaşteri
Libere, precise, tăinuite până atunci,
Breşe în ceea ce le-a ţinut ascunse. Este
Ca şi cum poemul fundamental ar fi devenit

lumea,

VI

Iar lumea poemul fundamental, fiecare perechea
Celuilalt, ca și cum vara i-ar fi fost consoartă,
Aleasă în fiece dimineață, în fiece lungădupă-amiază,



Şi perechea verii: oglinda ei şi privirea ei,
Singurul său loc şi fiinţă, un eu al său
Care vorbeşte, reclamând euri separate,

amândouă unul.
Poemul fundamental creează altele. Lumina
Sa nu e o lumină izolată, în înalt.

VII

Poemul fundamental este poemul întregului,
Poemul alcătuirii întregului,
Alcătuirea mării albastre şi verzi,
A luminii albastre şi verzi, ca poeme inferioare,
Şi a miraculoasei pluralităţi de poeme inferioare,
Nu doar într-un întreg, ci un poem al
Întregului, legământul esențial al părților,
Rotunjimea ce strânge și închide inelul final

VIII

Şi ceea ce în altitudine ar putea urca,
O forță, un principiu sau, poate,
Meditația unui principiu,
Sau altminteri o ordine inerentă angajată în a fi
Ea însăşi, o natură ce pentru toți nativii săi e
Binefacere, un repaus, suprem repaus,
Muşchii unui magnet corect pipăit,
Un uriaş, la orizont, scăpărând,

IX

Și împodobit cu luminoasă excelenţă,
ornamentat cu

Toate focurile familiare, risipitoare,
Și escapade nefamiliare: urale
Și extaze scânteietoare de care plac copiilor,
Îmbrăcat în faldurile grave ale măreției,
Preumblându-se urmat de adepţi,
O sursă de serafimi trâmbiţători în ochi,
O sursă de izbucniri plăcute în urechi.

X

E un uriaş, mereu, evoluat spre a fi
În scară largă, exceptând cazul în care potenţa

îl scurtează, îi taie
Dimensiunile şi solitudinea sau crede că asta face,
Ca într-o fotografie semnată de pe un şemineu.
Dar virtuozul nu îi părăseşte niciodată alcătuirea,
Încă la orizont îi alungeşte tăieturile,
Şi încă angelic şi încă abundent,
Impune forţă prin forţa formei sale.

XI

Aici aflăm, aşadar, o abstracţie ce a primit cap,
Un uriaş la orizont, ce a primit braţe,
Un trup masiv şi picioare lungi, destinse,
O definiție cu o ilustrare, nu
Tocmai exact calificată, un larg printre măruntele
Sale, o vastitate apropiată, părintească,
În centrul orizontului, concentrum, solemnă
Şi prodigioasă persoană, protectoare a originilor.

XII

Asta e tot. Amantul scrie, credinciosul aude,
Poetul îndrugă și pictorul vede,
Fiecare dintre ei, excentricitatea sa predestinată,
Ca parte, dar parte, dar particulă tenace,
Din scheletul eterului; totalul
Literelor, profețiilor, percepțiilor, bulgărilor
De culoare, uriașul nimicului, fiecare dintre ei
Și uriașul mereu schimbători, trăind în schimbare.

Ceai

Când colocazia în parc
S-a contractat de ger,
Şi frunzele de pe cărări
Au fugit precum şobolanii,
Lumina lămpii tale a căzut



Pe perne lucitoare,
Cu nuanțe de mare și nuanțe de cer,
Precum umbrelele din Java.

Șase peisaje semnificative

I

Un bătrân stă aşezat
La umbra unui pin
În China.
El vede nemţişori,
Albaştri şi albi,
La marginea umbrei,
Mişcându-se în vânt.
Barba lui se mişcă în vânt.
Pinul se mişcă în vânt.
Astfel apa curge
Peste buruieni.

II

Noaptea e de culoarea
Braţului unei femei:
Noaptea, feminina,
Obscură,
Parfumată şi suplă,
Se ascunde.
Un ochi de apă luceşte,
Precum o brăţară
Scuturată într-un dans.

III

Mă măsor
Prin comparaţie cu un copac înalt.
Găsesc că sunt mult mai înalt,
Întrucât ajung până la soare,
Cu ochiul;
Şi ajung până la ţărmul mării
Cu urechea.

Cu toate acestea, îmi displace
Felul în care furnicile se târăsc
În umbra şi din umbra mea.

IV

Când visul meu se afla în apropierea lunii,
Faldurile albe ale rochiei sale
S-au umplut cu lumină galbenă.
Tălpile picioarelor sale
S-au înroşit.
Părul său s-a umplut
Cu anumite cristalizări albastre
De la stele,
Ce nu erau departe.

V

Nici unul dintre cuţitele stâlpilor de felinar,
Nici dălţile lungilor străzi,
Nici ciocanele domurilor
Şi turnurilor înalte,
Nu pot sculpta
Ceea ce poate o stea sculpta,
Lucind prin frunzele viţei-de-vie.

VI

Raţionaliştii, purtând pălării pătrate,
Gândesc, în încăperi pătrate,
Uitându-se în podea,
Uitându-se în tavan.
Se limitează
La triunghiuri în unghi drept.
Dacă ar încerca romboizi,
Conuri, linii şerpuitoare, elipse—
Cum e, de exemplu, elipsa semilunii—
Raţionaliştii ar purta sombrere.

În Caroline*

Florile de liliac se ofilesc în Caroline.



Deja fluturii fâlfâie deasupra cabanelor.
Deja copiii nou-născuți tălmăcesc iubire
În glasurile mamelor.

Mamă eternă,
Cum se face că sfârcurile tale aspide
Emit, deodată, miere?

Pinul îmi îndulcește trupul.
Irisul alb mă înfrumusețează.

* Carolinele sunt statele americane Carolina de
Nord și Carolina de Sud, considerate împreună.

Omul de zăpadă

Un om trebuie să aibă o minte iernatică
Pentru a contempla îngheţul şi ramurile
Pinilor acoperiţi de zăpadă;

Şi să fi fost înfrigurat vreme îndelungată
Pentru a privi ienuperii zburliţi de gheaţă,
Molizii aspri în sclipirea îndepărtată

A soarelui de ianuarie; şi să nu se gândească la
Nici o suferinţă în sunetul vântului,
În sunetul câtorva frunze,

Care e sunetul pământului
Plin de acelaşi vânt
Care suflă în acelaşi loc dezgolit

Pentru ascultător, care ascultă în zăpadă,
Şi, fiind el însuşi nimic, priveşte
Nimic ce nu este acolo şi nimicul care este.

Deziluzia orei zece

Casele sunt bântuite
De albe cămăşi de noapte.
Nici una nu e verde,
Sau violet cu inele verzi,
Sau verde cu inele galbene,
Sau galbenă cu inele albastre.

Nici una dintre ele nu e ciudată,
Cu şosete de dantelă
Şi centuri cu mărgele.
Oamenii nu vor
Visa despre babuini şi brebenoci.
Doar, din loc în loc, câte un vechi matelot,
Beat şi adormit încălţat,
Prinde tigri
Pe vreme roşiatică.

Treisprezece moduri de a privi o mierlă

I

Între douăzeci de munţi înzăpeziţi,
Singurul lucru mişcător
Era ochiul mierlei.

II

Aveam mintea întreită
Precum un copac
În care se află trei mierle.

III

Mierla se rotea în vânturile toamnei.
Era o mică parte a pantomimei.

IV

Un bărbat şi o femeie
Sunt unul.
Un bărbat şi o femeie şi o mierlă
Sunt unul.

V

Nu ştiu ce să prefer,
Frumuseţea inflexiunilor
Sau frumuseţea insinuărilor,
Mierla şuierând
Sau imediat după.



VI

Ţurţuri au umplut lunga fereastră
Cu sticlă barbară.
Umbra mierlei
A traversat-o, dus şi întors.
Starea sufletească
A brăzdat în umbră
O cauză indescifrabilă.

VII

O subţirei bărbaţi din Haddam*,
De ce plăsmuiţi păsări aurii?
Nu vedeţi cum mierla
Se plimbă dimprejurul picioarelor
Femeilor din vecinătatea voastră?

VIII

Cunosc accente nobile
Şi ritmuri lucide, ineluctabile.
Dar ştiu, de asemenea,
Că mierla e implicată
În ceea ce cunosc.

IX

Când mierla, zburând, s-a pierdut vederii,
A însemnat marginea
Unuia dintre multe cercuri.

X

La vederea mierlelor
Zburând într-o lumină verde,
Chiar şi damele vorbelor suave
Ar emite strigăte ascuţite.

XI

El a străbătut statul Connecticut

Într-un cupeu de sticlă.
Odată, o spaimă l-a străpuns,
În aceea că a confundat
Umbra trăsurii sale
Cumierle.

XII

Râul se deplasează.
Mierla trebuie să fie în zbor.

XIII

A fost seară toată după-amiaza.
Ningea
Şi avea să ningă.
Mierla şedea
În ramurile cedrului.

* Haddam este un orăşel din statul Connecticut.

traduceri de: K.V. Twain

Viermii de la Poarta Raiului

Dinmormânt, o aducem pe Badroulbadour*,
În pântecele noastre, noi, cvadriga ei.
Iată aici un ochi. Iar aici sunt, una câte una,
Genele acelui ochi și pleoapa sa albă.
Aici obrazul pe care pleoapa s-a pogorât,
Și, deget după deget, aici, mâna,
Genialul acelui obraz. Iată buzele,
Mănunchiul trupului și picioarele.
. . . . . . .
Din mormânt, o aducem pe Badroulbadour.

* Badroulbadour / Badr ul-Badour / Badr al-Badur,
este o prințesă care s-a căsătorit cu Aladin în povestea
Aladin și lampa fermecată.



Vântului vuind

Ce silabă cauți tu,
Vocalissimus,
În depărtările somnului?
Rostește-o.

Lumânare în vale

Lumânarea mea a ars singură într-o vale imensă.
Razele nopții nemărginite s-au abătut asupra ei,
Până ce vântul a suflat.
Atunci razele nopții nemărginite
S-au năpustit asupra imaginii sale,
Până ce vântul a suflat.

versiunea în limba română: Maximilian Dengg

Wallace Stevens (1879 - 1955) poet și eseist
american. A studiat dreptul la Universitatea Har-
vard. După diploma de licență s-a mutat la New
York. În timpul studiilor, a publicat pentru prima
dată mai multe poezii în revista colegiului The
Harvard Advocate. A fost membru al cercului de
avangardă din jurul lui Walter Arensberg, unde i-a
cunoscut, printre alții, pe Marcel Duchamp și
William Carlos Williams. Prima sa carte de poezii
Harmonium, a apărut în 1923, carte primită cu re-
lativă indiferență. Datorită acestei dezamăgiri,
Stevens a evitat ulterior publicarea cărților sa-le. În
1924, s-a născut fiica sa Holly Stevens, care a
publicat postum lucrările tatălui ei. Abia în anii '40,
opera sa lirică a fost recunoscută, primind mai mul-
te premii, inclusiv două premii naționale de carte și
premiul Pulitzer. În 1946 a fost ales în Academia
Americană de Arte și Litere. Wallace Stevens este
considerat unul dintre cei mai mari poeți din State-
le Unite, care a influențat mulți poeți de mai târziu,
printre care John Ashbery și Elizabeth Bishop.

prezentare: Maximilian Dengg

DANTE ALIGHIERI

(1265 – 1321)

La mijlocul vieții noastre ...

Pe când în mijlocul vieții am urcat,
Eram într-o pădure întunecată,
Căci de calea cea dreaptăm-am îndepărtat.
E-atât de greu să zugrăvești înfățișarea
Răsunetul acela dens, sălbatic și aspru
Care, gândesc eu, teama de violență renaște!

La moartea lui Beatrice

Plângeți iubiților, precum plânge Iubirea,
Și-ngăduiți-mi să deplâng durerea-i:
Amor* aude femei cum implorămilă,
În ochii lor amară e durerea,

Căci nemiloasă, moartea, cruzimea își arată
În nobila lor inimă,
Năruind tot ce-n lume lăudabil ar trebui să fie
La simțitoarele femei, cu suflet și onoare.

Ascultați, ce mare cinstire Amor le-a făcut:
L-am văzut bocind în persoană
Deasupra adormitei imagini triste,

Ridicândmereu privirea către cer,
Acolo, unde-i acum al ei spirit binecuvântat,
Iar aici, femeia care inima ne-a cucerit.

*Amor, Cupidon

versiunea în limba română: EugenD. Popin



CESARE PAVESE

(1908 – 1950)

Pisicile o vor ști

Ploaia va cădea iarăși
pe pavelele tale line,
o ploaie ușoară
precum o adiere, ori un pas.
Briza și zorile
vor înflori aievea
nestingherite sub pasul tău,
când te vei întoarce.
Între flori și pervazuri
Pisicile o vor ști.

Vor fi alte zile
Vor fi alte voci.
Vei zâmbi singură.
Pisicile o vor ști.
Vei auzi cuvinte străvechi,
cuvinte obosite și goale,
precum costumele avute
la sărbătorile de ieri

Și tu vei gesticula.
Vei răspunde cuvinte -
chip de primăvară;
Și tu vei gesticula.

Pisicile o vor ști

chip de primăvară;
și ploaia ușoară,
zorile de culoarea hiacintului,
care sfâșie inima
celui care nu mai speră,
sunt surâsul acela trist,
zâmbind însingurată.

Vor fi și alte zile
alte voci și alte deșteptări.
Vom suferi în zori,
chip de primăvară.

Durerea

Durerea nu e deloc un privilegiu,
un semn de noblețe,
o reamintire a lui Dumnezeu.
Durerea e un lucru bestial și feroce,
banal și gratuit,
firesc precum aerul.

Este impalpabilă,
scapă din orice strânsoare
din orice înfruntare; trăiește în timp,
e același lucru ca și timpul;
dacă are conflicte și țipete,
le are doar pentru a-l lăsa
lipsit de apărare pe cel ce suferă,
în momentele care vor urma,
în lungile momente când
savurează chinul trecut
și-l așteaptă pe următorul.

Aceste conflicte nu sunt
durerea propriu zisă,
ele sunt momente de vitalitate
inventate de nervi
pentru a face simțită durata durerii reale,
durata pustiitoare, exasperantă,
infinită a timpului-durere.

Cine suferă este mereu în stare de așteptare
- așteptarea conflictului și așteptarea noului



o floare trecătoare a poeziei,
care, în aceeași clipă în care mă bucur
și încerc să mă amăgesc,
simt cum fugi departe
tare departe,
pentru chinul sufletului meu,
chinul meu trist.
Când te strâng nebunește la inimă
și îți savurez buzele,
îndelung, neîncetat,
sunt trist, copilo,
căci îmi simt inima tare obosită
iubindu-te atât de mult.
Îmi dăruiești sărutul tău
și împreună ne străduim să bucurăm
dragostea noastră care nu va fi niciodată fericită
pentru că sufletul din noi este prea obosit
de vise deja visate.
Dar sunt eu, eu sunt lașul,
iar tu ești atât de sus
de, atunci când mă gândesc la tine,
nu-mi rămâne decât să mă topesc de iubire
pentru puțina bucurie ce-mi dai,
nu știu dacă din capriciu sau din milă.
Frumusețea ta este o frumusețe tristă
pe care n-am îndrăznit niciodată s-o visez,
dar, așa cum mi-ai spus, e doar un vis.
Când îți spun cele mai dulci cuvinte
și te strâng la inima mea
iar tu nu te gândești la mine,
ai dreptate, copilo:
eu sunt trist, trist și atât de laș.
Uite, tu ești pentru mine
nimic altceva decât o iluzie fragilă
cu ochi mari de vis,
care vreme de o oră mă îmbrățișează
și mă umple nemărginit
de lucruri plăcute, pline de regret.
Asta mi se întâmplă când ostenit
mă căznesc să cuprind în versuri ușoare
una din tristele mele patimi.
O floare trecătoare a poeziei,
nimic mai mult, iubirea mea.
Dar tu nu știi, copilo,
și nu vei ști niciodată ce mă face să sufăr.
Voi continua, micuță floare blondă,

conflict.
Vine momentul când se țipă fără a fi nevoie,
pentru a întrerupe curgerea timpului,
pentru a simți că se întâmplă ceva,
că durata eternă a durerii bestiale
este întreruptă un moment -
ca mai apoi să se intensifice.

Uneori vine
suspiciunea că moartea - infernul -
constă din curgerea
unei dureri fără conflicte,
fără voce, fără momente,
tot timpul și toată eternitatea,
neîncetat precum fluxul sângelui
într-un corp care nu va mai muri.

Moartea va veni și va avea ochii tăi

Moartea va veni și va avea ochii tăi -
această moarte care ne însoțește
de dimineața până seara, neostenită,
surdă, ca o veche remușcare
ori un viciu absurd. Ochii tăi
vor fi un cuvânt zadarnic
un strigăt tăcut, o tăcere.
Îi vezi în oglindă în fiece dimineață,
când te apleci deasupra-ți.
O, speranță dragă,
în ziua aceea vom ști și noi
că ești viața și ești nimic.

Moartea are pentru toți un chip.
Moartea va veni și va avea ochii tăi.
Va fi ca și cum ai renunța la un viciu,
cum ai vedea în oglindă
materializându-se un chip mort,
cum ai asculta o buză închisă.
Vom coborî muți în vâltoare.

Tu ești pentru mine o creatură tristă

Tu ești pentru mine o creatură tristă,



care ai suferit deja destul în viață,
să-ți privesc îndelung chipul care plânge
chiar și atunci când zâmbește
- oh dulceața tristă a chipului tău!
nu vei ști niciodată, copilo -
voi continua să ador alături de tine
mâinile tale gingașe, mlădioase
care au dulceața primăverii
și sunt tare dornice și parfumate
iar eu aproape că înnebunesc
la gândul că un altul le va iubi
strângându-le pe trupul său.
Voi continua să te ador,
să te sărut și să sufăr,
până ce într-o zi tu îmi vei spune că totul
va trebui să se sfârșească.
Și atunci tu nu vei mai fi departe
și nu-mi voi mai simți inima obosită,
ci voi urla de durere
și voi săruta într-un vis
și voi strânge în brațe
iluzia nevăzută.
Și voi scrie pentru tine,
pentru amintirea ta sfâșietoare,
câteva versuri dureroase
pe care nu le vei mai citi.

Dar pentru mine vor fi atroce
pironite în inimă
pentru totdeauna.

Lume care nu-nțelege

Sub copacii gării se aprind luminile.
Gella știe că acum mama ei se întoarce de pe

pajiști
cu șorțul plin. Așteptând trenul,
Gella privește iarba și zâmbește la gândul
să întârzie și ea, printre lămpi, să adune iarbă.

Gella știe că mama ei când era tânără a fost
odată în oraș: ea în fiecare seară, dimpreună cu

întunericul
și în tren își amintește vitrine oglindind
persoane care trec și nu te privesc în față.

Orașul mamei sale este o curte închisă
între ziduri și oamenii care privesc din balcoane.
Gella revine în fiecare seară cu ochii distrași
de culori și de pofte, plutind în tren,
își închipuiește, în ritm monoton, contururi clare

de străzi
printre lumini și coline străbătute de bulevarde și

de viață
și veselia tinerilor, sinceri în felul și în râsul lor.

Gella s-a săturat de plecat și venit, și de întors seara
și de trăit nici între case, nici în mijlocul viilor.
Orașul și l-ar dori pe aceste coline,
luminos, secret, ca să nu mai plece.
Așadar, e prea diferită. Seara își reîntâlnește
frații, care se întorc desculți de la hămăleală,
mama bronzată, și se vorbește despre pământuri,
iar ea stă în tăcere. Dar își mai aduce aminte
că, copilă fiind, se întorcea și ea cu un braț de iarbă:
numai că acelea erau jocuri. Iarmama care nădușea
să strângă iarba, căci de treizeci de ani
o culege în fiece seară, ar fi putut ca măcar odată
să fi rămas acasă. Nimeni n-ar fi căutat-o.

Chiar și Gella ar dori să rămână singură, pe pășuni,
spre a fi cea mai singuratică, măcar în păduri.
Așteptând seara și tăvălindu-se în iarbă
și în noroi ca să nu semai întoarcă niciodată în oraș.
Să nu faci nimic, pentru că nimic nu e de

trebuință nimănui.
Cum fac ele caprele când smulg doar frunzele cele

mai verzi
și-și îmbibă părul, transpirat și ars,
cu roua nopții. Întărind carnea, înnegrindu-se și

sfâșiindu-și pielea,
astfel că în oraș nu le mai vor. Gella s-a săturat să

plece și să vină
și zâmbește la gândul de a intra în oraș
desfigurată și descompusă. Câtă vreme dealurile și

podgoriile
nu vor fi dispărut, și va putea astfel să se plimbe
pe bulevarde, acolo unde erau pajiștile, serile, râzând.

(din “Lavorare stanca”, 1936)



Mănânc și privesc cerul - cine știe câte femei
mănâncă la această oră - trupul meu e liniștit;
munca și fiece femeie îmi tulbură trupul.

Afară, după cină, răsar stelele să atingă
pe câmpia largă pământul. Stelele sunt vii,
dar nu vor aceste cireșe, pe care le mănânc singur.
Văd cerul, dar știu că printre acoperișurile

ruginite
oarece lumină strălucește deja și că, dedesubt,

freamătă.
Un dumicat mare și trupul meu savurează

existența
plantelor și râurilor și se simte desprins de toate.
Ajunge un pic de tăcere și fiecare lucru se oprește
în locul său real, la fel cum nemișcat e trupul meu.

Fiece lucru este izolat în fața simțurilor mele,
care îl acceptă fără să șovăie: un freamăt de liniște.
Fiece lucru, îl recunosc și pe întuneric
așa cum știu că sângele meu străbate venele.
Câmpia este un mare flux de apă printre ierburi,
o cină a tuturor lucrurilor. Fiecare plantă și fiecare

piatră
viețuiește nemișcată. Ascult alimentele mele,

hrănindu-mi venele
cu tot ceea ce trăiește pe această câmpie.

Noaptea nu contează. Patrulaterul de cer
îmi șoptește despre toate rumorile, iar o stea

minusculă
se agită în gol, departe de alimente,
din case, altfel. Nu își este suficient,
și are nevoie de multe părtașe. Aici în întuneric,

singur,
trupul meu e fără griji și se simte stăpân.

versiunea în limba română: EUGEND. POPIN

Peisaj [VI]

Aceasta este ziua în care ceața se ridică din râu
în orașul frumos, în mijlocul pajiștilor și colinelor,
și îl estompează ca pe o amintire. Ceața năucește
tot verdele, dar totuși femei în culori vii
trec pe acolo. Intră în penumbra albă
zâmbind: pe stradă se poate întâmpla orice.
Se poate întâmpla ca aerul să te amețească.

Dimineața
se va deschide într-o tăcere largă
atenuând orice voce. Chiar și cerșetorul,
care nu are un oraș, nici o casă, o va respira,
cum soarbe paharul de tescovină pe stomacul gol.
Merită pedeapsa să-ți fie foame, ori să fi fost trădat
de gura ceamai dulce, doar pentru a ieși sub cerul

acela
regăsind în respirație cele mai delicate amintiri.

Fiece stradă, fiece colț camuflat al casei
în ceață, păstrează un tremur străvechi:
cine îl simte nu se poate abandona. Nu poate
abandona beția lui liniștită, compusă din lucruri
din viața evidentă, descoperite la compararea
unei case sau a unui copac, cu un gând intempestiv.
Chiar și caii mari, care vor fi trecut
prin ceața din zori, vor vorbi de atunci.

Sau poate un băiețandru fugit de acasă
revine chiar în astă dimineață, când ceața se ridică
deasupra râului, și uită toată viața,
mizeriile, foamea și credințele trădate,
pentru a se opri într-un colț, bând dimineața.
Merită pedeapsa întoarcerii, poate altfel.

Mania solitudinii

Mănânc puțin de cină așezat la fereastra străvezie.
În cameră e deja întuneric și se vede cerul.
Când ieși afară, străzile liniștite duc
după scurt timp, în câmp deschis.



WILLIAM BLAKE

(1757-1827)

NUNTA CERULUI CU INFERNUL

ARGUMENTUL

Rintrah* urlă și își agită focurile în aerul împovărător;
Nori flămânzi atârnă peste abis.

Cândva, blând și pe o potecă periculoasă,
Omul drept își urma calea prin
Valea morții.
Trandafirii sunt sădiți acolo unde cresc spinii,
Iar pe câmpia aridă
Zumzăie albinele.

Mai apoi calea primejdioasă a fost cultivată,
Câte un râu, un izvor
Pe fiece stâncă și mormânt;
Iar pe oasele albite
S-a ivit argilă roșie;

Până ce infamul a părăsit căile ușurinței,
Pentru a urma cărările primejdioase
Și pe cel drept în pustie să-l poarte.

Acum nemernicul șarpe se târăște
În blândă smerenie,

Iar cel drept odihnește în sălbăticie,
Unde dăinuiesc leii.

Rintrah urlă și își agită focurile în aerul împovărător;
Nori flămânzi atârnă peste abis.

Deoarece un cer nou a început și după a sa ve-
nire au trecut treizeci și trei de ani,1 acum eternul
infern va renaște. Și uite! Swedenborg este îngerul
care stă pe mormânt; scrierile sale sunt cearșafuri
de in împăturite. A venit vremea domniei lui Edom2

și întoarcerea lui Adam în Paradis: (vezi Isaia, Cap.
XXXIV și XXXV)
Fără contrarii nu există progres. Atracție și respin-
gere, rațiune și energie, iubire și ură, sunt necesare
pentru existența umană.
Din aceste contrarii se naște, ceea ce adepții religiei
numesc Bine și Rău. Binele suportă pasiv și se su-
pune Rațiunii. Răul este activ și emană energie.
Bunul este cerul. Răul este infernul.

1 . se referă la pronosticul lui Swedenborg, că în
1757 a începu ”o nouă eră”
2. un alt nume pentru Esau din Geneză. Odată cu
venirea unei noi ere, Blake anunță revenirea lui
Esau la moștenirea care i se cuvine.

* Rintrah este un personaj din mitologia lui William
Blake care descrie mânia îndreptățită a profetului.
Un profet figurativ de la sfârșitul secolului XVIII,
supărat, care „strigă în pustiu” despre starea deplo-
rabilă a lumii. De asemenea, putem să-l considerăm
pe Rintrah ca pe alter-ego-ul lui Blake, pledând
pentru o schimbare de gândire.

VOCEA DEMONULUI

Toate Bibliile ori codurile sacre, au fost cauza
următoarelor erori:

1 . Că omul are două principii reale ale existenței,
anume, un Trup și un Suflet.



2. Că Energia, numită Răul, provine numai din
Trup; iar Rațiunea, numită Binele, purcede numai
din Suflet.
3. Că Dumnezeu îl va pedepsi pe Om veșnic dacă
își va urma propria Energie.

Însă următoarele contrarii acestei teze sunt adevăr:

1 . Omul nu are Trup distinct de Suflet. Căci așa
numitul Trup, este o parte a Sufletului, pe care cele
cinci Simțuri, principalele intrări ale Sufletului în
această efemeritate, îl percep.
2. Energia este singura viață și vine din Trup, Ra-
țiunea este doar marginea, ori conturul exterior al
Energiei.
3. Energia este plăcerea eternă.

Cel care își suprimă plăcerea, face asta pentru că
este atât de slab încât consimte împilarea; iar opri-
mantul, sau rațiunea, uzurpează locul și domină pe
cel care nu dorește plăcerea.
Astfel restricționată, dorința devine treptat pasivă,
până ce nu rămâne decât umbra ei.
Povestea acestui lucru se găsește scrisă în Paradisul
Pierdut, unde tiranul, ori Rațiunea, se numește
Mesia.
Iar Arhanghelul originar, sau deținătorul conduce-
rii armatei cerești, e numit Demonul, sau Satana,
iar păcatul și moartea sunt numiți fiii săi. Dar în
Cartea lui Iov, Mesia lui Milton este numit Satana.
Pentru prezenta istorie au fost adoptate ambele
versiuni.
Rațiunii i s-a părut într-adevăr astfel, ca și cum
plăcerea ar fi fost alungată. Însă în versiunea De-
monului, Mesia ar fi căzut și apoi a format un cer
cu ceea ce a reușit să-și însușească din Abis.
Asta este atestat în Evanghelie, unde EL se roagă
Tatălui să-i trimită plăcerea consolatoare, astfel
încât Rațiunea să poată avea parte de Idei pe care
să poată clădi. Căci Iehova din Biblie nu este altul
decât Cel din flăcările focului.
Știm însă că după moartea sa, Hristos a devenit
Iehova.
Însă la Milton, Tatăl este Destinul, Fiul o noțiune
rațională a celor cinci simțuri și a Sfântului Duh,
vid.

Notă. Motivul pentru care lui Milton îi era penibil
să scrie despre Dumnezeu și Îngeri și a scris cu
atâta ușurință despre Demoni și Infern, este faptul
că era un adevărat Poet și, fără să o știe, era de
partea Demonului.

O APARIȚIE MEMORABILĂ

În vreme ce mergeam printre focurile infer-
nului, încântat de bucuriile spiritului, care pentru
îngeri păreau chinuri și nebunie, am adunat câteva
din zicalele lor. Gândindu-mă că așa cum zicalele
caracterizează un popor, tot la fel și zicalele
infernului dezvăluie natura înțelepciunii infernale,
asta mai bine decât orice descriere a clădirilor sau
îmbrăcăminții.
Când am ajuns acasă, am văzut în prăpastia celor
cinci simțuri, pe o pantă netedă și întunecată, un
demon viguros, învăluit în nori negri și plutind pe
marginea stâncii. Privind lumea prezentă el a scris
cu flăcări penetrante, următoarele sentențe, perce-
pute acum de mințile oamenilor și citite de ei pe
pământ:
De unde știți voi că nu fiece pasăre care brăzdează
calea aerului, este o lume imensă de plăcere,
interzisă vouă de cele cinci simțuri?

ZICALE DIN INFERN

În timpul semănatului învață; în cel al secerișului
instruiește-te; iarna bucură-te.
Cârmuiește-ți carul și plugul peste oasele celor
morți.
Calea excesului duce la palatul înțelepciunii.
Prudența este o fată bătrână, urâtă și bogată,
curtată de neputință.
Cel care dorește, dar nu acționează, zămislește
pestilența.
Viermele tăiat iartă plugul.
În râu se cufundă cel care iubește apa.
Un neghiob nu vede același copac pe care-l vede
un înțelept.



Vulpea se îngrijește pentru sine, Dumnezeu poartă
grija leilor.
Gândește dimineața. Acționează la prânz. Mănâncă
seara. Dormi noaptea.
Cel care ți-a îngăduit să-l înșeli, acela te cunoaște.
Așa cum plugul urmează cuvintele, tot așa recompen-
sează Dumnezeu rugăciunile.
Tigrii mâniei sunt mai înțelepți decât caii educației.
Așteaptă-te la otravă în apa stătută.
Nu poți știi niciodată ce este suficient, înainte să fii
cunoscut excesul.
Ascultă reproșurile neghiobului: este un privilegiu
regal.
Ochii foc, nările aer, gura apă, barba pământ.
Cel lipsit de curaj este excesiv de viclean.
Mărul nu întreabă niciodată fagul cum să crească și
nici leul calul cum să-și sfâșie prada.
Cine primește cu recunoștință, are recoltă din belșug.
Dacă n-ar fi fost alți proști, trebuie să fim noi.
Sufletul dulcei încântări, nu poate fi niciodată terfelit.
Când vei vedea un vultur, ai să vezi o parte a spiritu-
lui: ridică-ți fruntea!
Așa cum omida alege cele mai frumoase frunze pen-
tru a-și depune ouăle, la fel prezbiterul pune afurise-
nie pe cele mai plăcute bucurii.
Creația unei flori micuțe este truda veacurilor.
Blesteamă încătușarea. Binecuvântează descătușarea.
Cel mai bun vin este cel vechi, cea mai bună apă, cea
mai proaspătă.
Rugăciunile nu ară! Imnurile nu seceră!
Bucuriile nu râd! Întristarea nu plânge!
Capul demnitate, inima patos, organele genitale fru-
musețe, mâinile și picioarele armonie.
Precum aerul pentru o pasăre, ori marea pentru un
pește, la fel este disprețul pentru disprețuitor.
Cioara și-a dorit ca totul să fie negru, bufnița ca totul
să fie alb.
Exuberanța este frumusețe.
Dacă leul ar fi sfătuit de vulpe, ar fi viclean.
Regularizarea face drumuri drepte, drumurile cotite
fără îmbunătățiri sunt drumurile spiritului.
Mai curând ucizi un bebeluș în leagăn, decât dorințe-
le moașei.
Acolo unde omul nu e, natura e stearpă.
Adevărul nu poate fi spus niciodată astfel încât să fie
înțeles și să fie credibil.

Chipul care nu împrăștie lumină nu va fi niciodată
o stea.
Eternitatea este îndrăgostită de creațiile timpului.
Albina harnică n-are timp de tristețe.
Orele nebuniei sunt măsurate de ceas; cele ale
înțelepciunii de niciun ceas.
Toată mâncarea nevătămătoare este luată fără
plasă ori capcană.
Ia-ți număr, greutate și măsură în an de foamete.
Nici o pasăre nu se înalță prea sus, dacă zboară cu
propriile aripi.
Nici un cadavru nu se răzbună pentru nedreptăți.
Cel mai sublim gest este să-l puneți pe altul
înaintea voastră.
Dacă prostul ar persista în nebunia lui, ar deveni
înțelept
Nebunia este mantia imposturii.
Rușinea este mantia trufei.
Închisorile sunt construite cu pietrele legii, borde-
lurile din cărămizile religiei.
Mândria păunului este slava lui Dumnezeu.
Desfrâul țapului este mărinimia lui Dumnezeu.
Mânia leului este înțelepciunea lui Dumnezeu.
Goliciunea femeii este lucrarea lui Dumnezeu.
Excesul mâhnirii râde. Excesul bucuriei plânge.
Răgetul leilor, urletul lupilor, vuietul furtunii pe
mare și sabia nimicitoare sunt fragmente ale
eternității, prea mari pentru ochiul omului.
Vulpea dojenește capcana, nu pe ea însăși.
Bucuriile fecundează: suferințele nasc.
Lăsați bărbatul să poarte blana leului, femeia lâna
oilor.
Pasării un cuib, păianjenului o pânză, omului prietenia.
Prostul arogant și zâmbitor, prostul mohorât și
încruntat, amândoi trebuie considerați înțelepți,
asta, ca la nevoie, să poată fi bici.
Ceea ce acum e dovedit, a fost cândva doar închipuire.
Șobolanul, șoarecele, vulpea, iepurele caută rădă-
cinile; leul, tigrul, calul, elefantul țintesc fructele.
Cisterna captează, izvorul revarsă.
Un gând umple imensitatea.
Fi întotdeauna gata să spui deschis ceea ce crezi și
comunitatea te va evita.
Tot ce poate fi crezut, este o reflectare a adevărului.
Vulturul n-a pierdut niciodată atât de mult timp,
ca atunci când a vrut să învețe de la cioară.



Îndeajuns! sau Prea mult.
Poeții vârstnici au însuflețit toate obiectele sensibile
cu zei sau genii,
chemându-le pe nume și împodobindu-le cu însușiri-
le pădurilor, râurilor, munților, lacurilor, orașelor, na-
țiunilor și orice ar fi putut percepe simțul lor extins și
variat.

În mod special ei au studiat spiritul fiecărui oraș și ța-
ră, plasândul sub divinitatea lor mentală:
Până la momentul în care s-a format un sistem, de
care au profitat unii, care și-au aservit vulgul, încer-
când să conștientizeze divinității formă reală, ori să
abstractizeze obiectivarea lor: astfel apărând preoți-
mea, alegând forme ale venerării din narațiuni poe-
tice. Și proclamând în cele din urmă, că acestea au
fost poruncite de zei. Astfel oamenii au uitat, că divi-
nitatea sălășluiește în sufletul omului.

William Blake (1757-1827) poet, vizionar, pictor și
gravor englez. În mare parte nerecunoscută în timpul
vieții sale, opera sa diversă și profundă este astăzi
considerată esențială și semnificativă atât în istoria
poeziei cât și a artelor vizuale. Operă bogată în sim-
boluri care consideră Imaginația ca “trupul lui
Dumnezeu” sau “existență umană în sine”. Pentru
Blake, imaginația nu este sinonimă imaginarului în
înțelesul obișnuit al cuvântului, care înseamnă ceva
nereal, dimpotrivă, la fel ca și la Coleridge, reprezintă
realitatea supremă, viziunea divină sau putere crea-
toare a lui Dumnezeu. Adept al Bibliei dar ostil bise-
ricii engleze – și tuturor formelor organizate ale reli-
giei – Blake a fost influențat de idealurile și ambițiile
revoluțiilor franceze și americane, dar și de gânditorii
mistici precum Jakob Böhme și Emanuel Sweden-
borg. În ciuda acestor influențe cunoscute, unicitatea
operei lui Blake îl face greu de clasificat, ca orice
valoare autentică. Arta sa vizuală a făcut ca unul din
criticii contemporani de artă să îl proclame de depar-
te cel mai mare artist pe care Britania l-a avut.
A fost comparat cu Michelangelo, Dante, Dürer, dar
și cu Byron sau Walter Scott. Blake a ajuns sa fie con-
siderat una dintre primele și cele mai mari figuri ale

romantismului, unul dintre cele mai mari genii ale
lumii moderne. A fost ignorant însă în mare măsură
de contemporani, care îl considerau nebun, pentru că
era sincer și idealist. A trăit aproape toată viața în
sărăcie și a murit în timp ce încă lucra la gravurile ce
ilustrau Divina Comedie a lui Dante).

prezentare și traducere: Radu Popa
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putea fi o explicație care cel puțin pe moment mă
satisface. Nu știu dacă îl voi convinge și pe fratele
Bedros, care avea dubiile lui legate de cuvîntul
„carnasier”. Nu, nu am scris rîndurile acestea ca să
mă justific față de el, ci ca să încerc să înțeleg eu
care a fost mersul lucrului poetic.

Și mai cred ceva – și în acest punct, cred,
Bedros și cu mine ne aflăm cumva în poziții diferi-
te -, cred că poetul este un fel de proprietar al cu-
vintelor, un stăpîn al limbii, dar al întregii limbi.
Dar un proprietar nu are doar drepturi, ci și multe
răspunderi pentru cuvintele sale, pentru toate
cuvintele. Acestea sînt nu doar în posesia – nu mă
voi obosi să disting între proprietate și posesiune -,
ci și în grija lui. De asta este atent la cuvintele uitate
sau pe cale de a se pierde, nu va neglija cuvintele
trecătoare, istoricește vorbind, „ca nouri lungi pe
șesuri”, va apela la arhaisme și la cuvintele casei, va
reabilita slavismele alungate de puriști, va bine-
cuvînta clipa cînd soarta îi va înapoia un cuvînt
grecesc, unul din cele cîteva cuvinte maghiare sau
cuvintele idiș care îi inundau urechile în copilărie.
Își va aminti de „Domnul Aram și frumoasa sa so-
ție”, de Aaron și Rozica… Un poet are infinit mai
multe răspunderi decît un lingvist, mai ales din
pricina libertății sale, a faptului că el nu trebuie să
explice sau să argumenteze, este destul să vorbeas-
că pre limba sa, ale cărei legi sînt cu totul impalpabile..

Nu există surse recomandabile și surse inter-
zise de lirism, nu exsită cuvinte poetice și cuvinte
nepoetice, totul ține de „potrivire”, chiar dacă nu în
sensul arghezian, ci în cel de adecvare, care este în-
totdeauna contextuală, ține de împrietenirea cuvin-
telor. Cuvintele poetului sînt ele cele ale tribului? În
tinerețea mea, sub influența lui „Stephane/ pe care
juram”, credeam că nu. Fără îndoială, acum sînt
convins că sînt aceleași, doar că el are la dispoziție
toate cuvintele, și istoric, și sincron, în vreme ce
tribul se mulțumește – și nici nu are nevoie înde-
obște de altceva pentru a se înțelege – cu un idiom
simplificat. Pentru a SE înțelege, unii cu alții vreau
să spun, nu pentru a înțelege, a cunoaște. În acest
punct, nu doar poetul, ci și filosoful sau omul de
știință sînt pe propriul lor teren.

LIVIU ANTONESEI

Poetul și cuvîntul, poezia și cuvintele

                                                                  pentru Bedros Horasangian

Mă întreb de dimineață de ce mi-a luat ore
întregi găsirea unui cuvînt în locul altuia care nu-
mi suna, care mi se părea nepotrivit în poezia care
m-a vizitat ieri după-amiază. Cel dintîi nu mă mul-
țumea, cu siguranță, însă nu din motive de rimă,
„șifonier” rima perfect cu „cuier”. Și de altfel, deși
poezia are ritm – fără ritm nu există poezie -, n-am
căutat intenționat rime, nici nu voiam să scriu nea-
părat o poezie rimată. Nu există nici vreo motivație
realistă care să-mi facă nepotrivit primul cuvînt so-
sit. Faptul că nu există vreun „șifonier” în spațiul
evocat nu are nici o importanță, poezia își recreează
spațiile – și timpurile, de altfel – prin pura sa voință
de/ și reprezentare. Cred că totul pleacă de la sesiza-
rea inconștientă pentru început că „șifonier” e un
sinonim al celebrului „dulap” al lui Emil, acela și în-
drăgostit pe deasupra! Dar nu e singurul motiv, du-
pă cum aveam să-mi dau seama…

De ce au trecut ore destule pînă să sosească
„carnasier” , iarăși nu sînt sigur. Am încercat tot fe-
lul de cuvinte, care rimau desigur, pentru că nu
avea sens să stric rimele dacă tot veniseră. Simțeam,
poate chiar știam deja, că îmi trebuie un cuvînt care
să sugereze faptul că lumina, cel puțin uneori, dacă
nu mereu, mușcă din lucruri, mușcă lumea. Asta ar



mă răcoresc și văd și aud alături arabii vorbesc de
afaceri 9 milioane de euro zice unul 9 milioane de
euro zic eu și mă mir și mă gândesc la cei fără bani
fără casă la cei singuri mai ales la cei singuri în
postcomunism postmodernism postumanitate din
cinci în cinci minute sună sirena salvării pe calea
victoriei afacerile arabilor înfloresc europa hotel sir
hotel elis grand hotel

aici unde mă aflu e super e intim dar fumatul e
interzis trebuie să ies pe balcon să fumez și să beau
ăștia vor să facă din infern paradis sărind peste
purgatoriu jos în birt doi țigani se ceartă pe un
bilet de avion el vrea la londra ea la paris el își face
vânt cu evantaiul ea e grasă până peste poate își
flutură întruna poalele rochiei e o adevărată șatră
aici un spectacol fără

gypsy queen și iar se aude sirena salvării pe calea
victoriei din cinci în cinci minute se aude și mă
gândesc la cei fără mâini fără picioare la cei fără
cap fără suflet am văzut animale cu trup mai
frumos decât trupul omului mai inteligente decât
omul mai sensibile mai altruiste vai ironia noastră
cea de toate zilele vai răutăților noastre am văzut
păsări cu zbor mai frumos

decât zborul gândurilor noastre gândim din cinci
în cinci minute iubim din cinci în cinci minute și
ne urâm tot timpul și pe calea victoriei vine
salvarea din cinci în cinci minute vine e o
zăpușeală infernală aici e chiar infernul și mă
gândesc la cei plecați dintre noi la cei de sub
pământ la cei ieșiți din pământuri la cei înălțați la
cer dar lumina soarelui ne împiedică să vedem

lumina am văzut o femeie frumoasă care își
pierdea frumusețea am văzut femei urâte câștigând
frumusețe laudă generozității îmi vine să zic laudă
iubirii da calea victoriei este calea iubirii vino pe
calea victoriei vino pe calea iubirii cum? tu ne
chemi în infernul de pe calea victoriei întreabă
cineva da vă chem în infern în purgatoriu în
paradis altfel cum vreți să fiți

veniți pe calea victoriei doamnelor și domnilor sămergem

NICOLAE SILADE

calea victoriei

I

de ziua franței iată-mă în micul paris bucuros să vă
văd din nou să revăd vechile parcuri clădirile vechi
cișmigiu herăstrău lacul tei casa scânteii casa
poporului casele o iau pe magheru pe dorobanți spre
calea victoriei și iată doamnelor și domnilor calea
calea victoriei this way ladies and gentleman da pe
aici urmați-mă și vă voi arăta calea vă voi arăta totul
vă voi povesti totul

ești sigur că știi totul mă întreabă țiganca de la
magazinul din colț ești sigur că știi mă întreabă stând
ciuci pe un covor de semințe fumând havana și
scuipând semințe ești sigur că știi ce vorbești și despre
ce ne vorbești nouă care știm să citim în ghioc nouă
care știm să ghicim viitorul știu cum să nu știu dar eu
vă arăt prezentul i-am răspuns eu vă arăt calea

calea victoriei da ascultă din cinci în cinci minute
sună sirena salvării și mă gândesc la cei bolnavi la cei
răniți la cei morți la cei la care nu se mai gândește
nimeni e o căldură infernală aici mă așez la o masă pe
terasa belvedere și văd totul și comand (cine sunt eu
să comand?) o sticlă de fanta zic vine zice barmanul 9
lei zice e o căldură infernală aici e chiar infernul



la academie la parlament la președinție să mergem la
monarhie să mergem să trântim politichia în
boscheții din parcul gării de nord unde vine
prostituata să se culce cu tine tocmai când vrei să te
trezești și din cinci în cinci minute sună sirena
salvării pe calea victoriei vrea cineva să fie salvat? vrea
cineva să fie?

II

am spus că trebuie să ne întoarcem la natură înainte
ca natura să ne întoarcă în natură cum a făcut-o în
șaptesprezece septembrie douămiișaptesprezece când
ne-a trântit la pământ șandramaua pentru că nu mai
știm să prețuim frumusețea nu mai știm să prețuim
adevărul e de ajuns să se-ntrerupă curentul e de ajuns
să se oprească apa gazul internetul

și ne trezim rupți de lume ce ne vom face noi fără
curent fără apă fără gaz fără net în această beznă prin
care orbecăim cu lanternele telefoanelor descărcate în
această beznă în care așteptăm să răsară soarele și el
nu mai răsare și ne rugăm să răsară și el nu mai răsare
pentru că i-am ignorat răsăriturile și apusurile și am
uitat cu totul binefacerile lui doamne

dar lumina soarelui ne împiedică să vedem lumina și
în a opta zi în al cincilea anotimp trebuie să fii ca un
bebeluș care vine pe lume și lumea îl ridică în slăvi &
slava lui se pierde în lumea în care vine în ziua a opta
te vei vedea așa cum ai fost la facerea lumii și în al
cincilea anotimp îl vei vedea pe cel care ești și-l vei
cunoaște pe cel ce te cunoaște

să nu te temi de moarte nu pentru că moartea a murit
de mult și dacă ești viu ești viu pentru că trăiești într-
o țară moartă în țara uitării în țara nepăsării ce
importanță are dacă mori de moarte naturală sau luat
de uraganul irma sau ucis în nu știu ce război pentru
putere sau de o boală incurabilă sau împușcat din
gelozie mortul nu mai știe că e mort

păcatul nostru doamne iartă-ne e că nu vrem să știm
că există un timp al sosirii un timp al plecării nouă ne
place să zăbovim să zăbovim între timpul sosirii și
timpul plecării să chefuim să iubim să urâm să

ucidem dar din timpul zăbovirii să faci timpul
izbăvirii ehei din timpul zăbovirii să faci timpul
izbăvirii de timp asta e o artă doamnelor și domnilor

III

ce să-i mai spui acestei lumi care știe atât de multe dar
cunoaște atât de puțin că nu poți să nu te gândești la
nimic nu poți să nu simți aerul tare al dimineții de
vară cum îți inundă încăperile nu poți să nu vezi cum
se face ziuă între cinci și șase când ieși pe balcon la o
cafea dallmayr la o țigară sobranie nu poți să nu-i
spui că nimic nu se compară cu liniștea înviorătoare a
zorilor

și ce poate fi mai frumos după o noapte de dragoste
decât o zi care începe la fel ca prima zi a lumii ce
poate fi mai frumos după un concert de greieri decât
o liturghie de păsări migratoare sau sunetele de clopot
ale unei biserici elvețiene în duminica schimbării la
față a domnului ce poate fi mai frumos după ieșirea
din ape decât un răsărit de soare din mări la fel ca
întâiul

răsărit când nu te gândești la mișcarea de rotație a
pământului nici la întâia zicere a lui dumnezeu dar
începi să vezi pentru că se face lumină și începi să vezi
lumina începi să te luminezi și realizezi că ești singur
da la fel ca dumnezeu înainte de facere la fel ca
dumnezeu după apocalipsă începi să înțelegi de ce el
care ne vede pe toți el care se vede pe sine nu poate fi
văzut

nu poți să nu te întrebi dimineața de unde vine acest
aer curat după atâta poluare nocturnă de unde
liniștea asta înviorătoare după atâta forfotă a zilelor și
nopților te speli pe ochi pentru a vedea mai bine îți
speli ochelarii pentru a vedea mai bine dar creierul tot
îmbâcsit o mulțime de gânduri gândite de alții o
mulțime de gânduri negândite și negre și albe străine
mărunte

spală-te pe creier așadar scapă de gândirea inutilă de
conjugările lui a avea și a ști înlocuiește-le cu a iubi a
cunoaște a fi
aerisește-te în întregime înnoiește-te ca să poți iubi și



acum din noi înșine spre noi înșine spre monumentul
renașterii momentul despre care vorbeammai sus

V

hotel marconi padova piața san marco veneția și
patru anotimpuri într-o singură zi și toată viața într-o
singură clipă așa să trăiești spune un poet suedez cu
dorul ironic după o vecie ironică după lucrul în sine şi
materia indestructibilă cu ura împotriva prostiei
generale a statului şi a legilor cine să-l contrazică? fii
calm şi taci şi aşteaptă mai spune el gunnar ekelöf și
mai zice:
aşteaptă mântuirea ce vine când nu mai e vreun
izbăvitor […] când soarele va intra în pământ şi luna
în piatră da trebuie să speri sau să crezi sau
amândouă altfel e greu pe pământ cum spune bacovia
și viața ta nu e viață e moartea ce se ispășește trăind
cum a spus ungaretti dar să revin am pornit așadar pe
un drum singurul drum care duce din noi înșine spre
noi înșine

era primăvară când am pornit și am ajuns primăvara
după zece ani zece zile zece ore zece minute la fel ca
ulise cel de nota zece dar nu timpul nu el e important
aici nu timpul ci să ajungi la timp sau înaintea
timpului cu patru anotimpuri într-o singură zi zi de
toamnă ploioasă la szeged și iarnă de vis în slovenia
vară în piața san marco și ploaie de primăvară în
padova da

ai văzut cum ne culcă luna la pământ cum ne ridică
soarele din ape și dumnezeu din cuvânt spre
cuvântare și binecuvântare dacă ai văzut patru
anotimpuri într-o singură zi și ziua aceea e a opta zi și
anotimpul în care ajungi e al cincilea anotimp atunci
înseamnă că semnele s-au adeverit înseamnă că ai
înțeles neînțelesurile și mai înseamnă că ești cel care
trebuie să fie

și nu mai urmează decât învierea acea înviere despre
care toți vorbim acea înviere în care toți credem dar
nimeni nu vrea să o mărturisească să o încerce pentru
că e un excercițiu spiritual la urma urmei doamnelor
și domnilor și îți arde creierul îți arde sufletul în timp
ce trupul tău călătorește prin cele patru anotimpuri
padova sanmarco liubliana și szeged și calea victoriei

să te bucuri de iubire să poți cunoaște și să te bucuri
de cunoaștere
să poți să fii și să te bucuri de ființă altceva ce ce să-i
mai spui acestei lumi care știe atât de multe dar
cunoaște atât de puțin

IV

și iată-ne în bucurești doamnelor și domnilor iată-ne
în capitală pe calea victoriei da de la națiunile unite în
sus iată muzeul de istorie și istoria muzeelor și caru’
cu bere și biserica zlătari și banca comercială română
mai departe sens unic mai departe da intersecția cu
lipscani și magazinul victoria blocul rosenthal și raiffeisen
bankcentrulvechi și valearegilorunfacebookurban

cu taguri și taguri iată strada doamnei biserica doamnei
grand hotel boulevard și bulevardul regina elisabeta
fântâna sărindar și brd capșa capitol majestic iată palatul
telefoanelor și pasajul englez farmacii cazinouri terase
piața revoluției și palatul regal statuia ecvestră a lui carol
întâiul și memorialul renașterii (despre care vom vorbi
mai încolo) gucci athénée palace șimuzeul

literaturii române biserica albă și grădina eden și ne
grăbim puțin nu pentru că traseul nu e important ci
pentru că nu traseul acesta e cel mai important iată
casa monteoru palatul ghica casa vernescu palace
casino usr câteva clădiri urâte pe strada frumoasă o
scurtă oprire la magazinul de trabucuri la ted’s cofee
și iată-ne în piața victoriei la intersecția marilor
bulevarde

pe aviatorilor începi să te gândești la zbor nu-i așa? la
înălțare dar am înțesat destule simboluri aici pentru
un drum care a fost drumul brașovului și ulița mare și
podul mogoșoaiei drumul de poduri al lui constantin
brâncoveanu căci tot drum e și podul podul între tine
însuți și tine între cel care ești și cel care este dar
destule simboluri aici pentru un drum care a fost

drum de case boierești biserici hanuri prăvălii drum
luminat cu șomoioage de păcură stradă domnească și
drumul armatei române intrând triumfală în capitala
țării române și războiul de independență a fost tot un
drum și independența o cale calea pe care mergem



de. „Care popor? Ăla prost?” întreba cu mâna în bu-
zunar Sabin Gherman, care nu pridideşte să ne spu-
nă, la Look Plus, că-i sătul de valahi, că ardelenii îs
fruntea. Efectul? În anul Centenarului (ştire de presă
venită din Târgu Jiu, în 17 mai 2018), Universitatea
„Constantin Brâncuşi” îi acordă separatistului zelos
titlul de Doctor Honoris Causa.

Lauzi ca propagandist fenomenala industrializare
(exploatând Gospodăria de Partid ), ca apoi să spui
că-i morman de fiare vechi; ridici în slăvi „binefa-
cerile” socialismului, ca apoi să vorbeşti ritos de
dezastrul regimului Ceauşescu. Cel mai simplu e să te
justifici prin Kollectivshuld, ca şi cum tot una ar fi
fost să decizi sau să te supui deciziei ; să te laşi mânat
la manifestaţii de 23 august sau să aplauzi
socialismul din tribună.

La urma urmelor, nu-s mai profitabile stelele SUA de-
cât una singură, a Kremlinului? De ce n-ar fi cunos-
cut agitatorii, după „plinătatea” vieţii sub Ceauşescu,
„plinătatea” capitalistă? Profii de socialism ştiinţific
declaraţi atei au luat aghiasmă-n gură, trecând de la
codul eticii şi echităţii socialiste la cel creştin, ba
chiar la etica lui Toma d’Aquino (bonum homines),
ca prorectoreasa Elena Puha, de la noi din Ieş’. Să te
dai de-a dura de la omul nou la omul înnoit şi să ape-
lezi la trezvie a fost cale uşoară. Mai greu e de purtă-
torul de cuvînt al Patriarhiei,Vasile Bănescu, reclamat
la CNCD că i-ar fi discriminat pe atei, la Trinitas TV.
„Un om fără credinţă este un om capabil de orice”, pa-
rafrază după Hugo : „Cine nu crede în nimic e capabil
de orice.” Aferim!

Una dintre cele mai spectaculoase, uluitoare trans-
formări a cunoscut fondatorul GDS, Pavel Câm-
peanu (luptând sub pseudonimul Filipe Garcia
Casals). Pledoarie în trei termeni: întâi având ca
tânăr (ilegalist) iluzii egalitare, apoi înţelegerea că
teoria marxistă a fost distrusă de practică, apoi
construirea poziţiei elitiste. Numai că fostul comu-
nist tot comunist rămâne, dacă declară anticomu-
nismul tot o iluzie ori dacă susţine că la noi nu s-a
realizat comunism nici un pic. Doar că nealiniaţii,
cei abătuţi de la linia Partidului şi puşi la zid, tre-
buie izbiţi din nou în moalele capului.

MAGDA URSACHE

Temă la Conştiinţă

În poala lui Marx

Cei crescuţi în poala lui Marx câştigă teren pas
cu pas, schimbându-şi „nasurile şi obrazele”,cum ar
spune cronicarul. Political –thinkerii de la Academia
„Ştefan Gheorghiu”, ştefangheor- ghizii în democra-
ţie populară , după ce şi-au convins discipolii că
evanghelia marxistă e bine suprem (deşi Marx însuşi
se săturase să fie marxist, ba-i ieşiseră şi bube dulci pe
faţă când scria Das Kapital ) au trişat ideologic în fo-
los personal. Abia şterşi la gură de slana oferită de
Partidul - stat s-au vrut în podul disidenţei, cu slană
cu tot, ceea ce nu-i greu când ai putut intra în PCR la
19 ani şi încă unul, fără să te preseze nimeni s-o faci
sau când ai deprins de mic ştiinţa înaintării din Beo-
be (BOB) UTC în CC-UTC.Şi câţi nu s-au dat opo-
zanţi după căderea regimului roşu! După ce au luptat
anti-Occident din flancul Estului, şi-au schimbat
profilul şi au obţinut burse vestice ( cu recomandare
PCR şi Securitate, că altfel nu se putea), docu-
mentări la Aix-en Provence, Dijon, Anvers... Profilul?
Trebuia să spun profitul, bursa Soros fiind mai mări-
cică decât una Humboldt. Puii bătrânilor comunişti
fac rapoarte anti-comuniste, ţinându-se scai de Zeit-
geist-ul anti-naţional: să vrei şi să ceri capitală la
Bruxelles, nu la Bucureşti, opunându-te „elementelor
reacţionare, închistat naţionaliste”. Retorica stalinistă
revine. Să sperăm că nu se va uza şi de tactici şi meto-



judecaţi copiii după părinţi, că nu pot fi făcuţi vino-
vaţi ei pentru sângele vărsat. Îi răspund că, în comu-
nism, s-au judecat copiii pentru sângele nevărsat de
părinţi. Lui Nicolae Manolescu i-au fost arestaţi
ambii (a rămas doi ani şi jumătate fără mamă ). Ca
să-şi continue studiile, a fost înfiat, şi-a schimbat
numele tatălui. Arestarea părinţilor însemna pentru
studenţi exmatricularea. Erau „ chestii” comune
epocii, „obişnuite” în epocă, să fii scos, ca N.
Manolescu, în ’58-’59, din universitate şi să suporţi o
viaţă „zgaibele” din dosarul de cadre. Ion Iliescu l-a
ajutat atunci, anchetând cazul : tatăl său nu fusese
legionar, ci înscris la Tătărăscu, în ’46. Falsul îl
comisese rectorul Livescu, plecat la Bucureşti după
un scandal de bordel. Prin unchiul Andrei Oţetea, N.
Manolescu a ajuns cu jalba la Cornel Burtică,
secretar CC-UTM. Rezolvat: reînmatriculat la Facul-
tatea de Filologie. George Ivaşcu l-a adus preparator
la facultate, după 11 luni de şomaj (’62-’63 ), tot din
cauză de dosar. Deţinea, în acest timp, rubrică la
„Contemporanul”, fapt salvator. Şi se mai spune că
prima dată vin la judecată cărţile, apoi biografia.
Numai că biografia îţi punea condeiul în lanţ. Arşavir
Acterian a debutat ( cu volum) la 84 de ani; poemele
lui Crainic şi Gyr n-au mai văzut tiparul cât au mai
trăit autorii lor.

Constantin Eretescu narează, în Periscop, şedinţa de
exmatriculare din martie 1959. La prezidiu, Ion Ilies-
cu, alături de Athanasie Joja (tov Tăsică), Ghiţă Flo-
rea, Florian Dănălache, Ilie Murgulescu şi amara
Tamara Dobrin. Iar pe copilul lui Octav Bjoza l-au
scos din Academia maritimă, din cauză că tatăl a fost
deţinut politic. Cu greu, a făcut o facultate pe care nu
şi-a dorit-o.

Pe fiica lui Radu Gyr, Simona Popa –Gyr, n-au accep-
tat-o la universitate decât când Gyr a fost eliberat. O
eliminase Alexandrina Sidorovici, soţia lui Brucan,
tocmai când Simona Popa–Gyr aflase că tatăl său a
decedat, deşi nu decedase. Pentru pâinea zilnică, soţia
lui Gyr făcea nasturi de lemn. Măriuca Vulcănescu
povesteşte că tatăl ei, după 3 luni de Aiud, arăta „ca
Lazăr ieşit din mormânt”. La 18 ani a fost arestată, în
Săptămâna Mare, ca fiică a tatălui ei atât. Oana Orlea
afost închisă la16 ani, numaipentrucăeraoCantacuzino.

Cel mai aberant fenomen postsocialist? Vârfurile sta-
liniste considerate disidente. În dosarul de urmărire
informativă (DUI) al lui Dan Deşliu, se poate afla o
declaraţie a celui considerat în proletcultism „naş
Ieminescu”: „mai bine era pe timpul ruşilor, întrucât
pe atunci erau mai mulţi care trăiau bine”. Turciţii, de-
sigur, printre care se număra şi baladeurul lui Lazăr
de la Rusca (nume real : Lazăr Cernătescu ), extermi-
natorul anticomuniştilor din munţi. S-a dezis Deşliu
de „ eroul” său, căzut la datoria de a-i ucide pe rezis-
tenţii la colectivizare, dacă scria un alt De Profundis,
la un interval de zece ani? Are dreptate Ion Cristofor
în titlul său de poem, Istovitoarea profesie de om. Da,
e istovitoare. Însă profesia de activist PCR nu părea
prea istovitoare, dacă erai dotat cu pickhammerul
funcţiei, dacă şefeai într-o „unitate de cultură” (sau în
două –trei odată, tot ca la noi, la Ieş’, un fier de călcat
oameni şi scriitor-fruntaş în ideolitic, pe care nu-l mai
numesc; unii îi mai pupă şi acum mâna stângă cu ca-
re dădea BT autorilor atent cenzuraţi).

„Numai bou-i consecvent”, ne-a spus mie şi lui Petru
amicul George Pruteanu, trecut cu ce profit, în stil di-
sidenţial, prin trei partide, trei doctrine. Cel care cau-
tă folosul, oricât de intello ar fi, caută un protector
politic : Emil Hurezeanu îl consilia, în 2003, pe
Adrian Năstase, micul Boc li se părea multora mare,
un teolog se lăsa îmbătat de parfumul Elenei Udrea,
un fost jurnalist la BBC, nu la „Scânteia”, găsea în
Băsescu „ereticul care nu arde”, dar care i-a ars pe
mulţi. Acest ungurean l-ar fi omagiat, cum acuza
Andrei Bădin, şi pe Ceauşescu, cu prilejul inaugurării
Canalului Dunăre-Marea Neagră.

Interesele personale sunt justificate prin „salvarea Pa-
triei” din avion prezidenţial sau din curtea de la Nep-
tun, cum observă Dan Culcer. Totu-i să ai „simţul
descurcăreniei”, al optulea după Luca Piţu. Mai male-
abil, mai flexibil, mai relativist decât Georgică Prutea-
nu a fost Mihai Ralea, în continuu flirt ideologic: cu
PNŢ, cu liberalii, cu social–democraţii, cu Carol II, cu
Antonescu, cu masonii, cu Pauker...Ce mai contează
onoarea „nereperată”? Dictatura proletară i-a fost lui
Imoralea ultim paradis.

Tânărul meu prieten Daniel R. îmi spune că nu trebuie



– metaforic - sula-n coastă de partidele istorice şi-i
chema pe mineri să-l apere de aşa-zişii legionari. I-
am recomandat lui Daniel R. Moara dracilor, carte
scrisă în 1987 de Eugen Măgirescu, supranumit
„Românul” pentru că le cânta colegilor Doina ori
Trăiască regelele!, crime naţionaliste pentru Tribu-
nalul Poporului. A fost arestat în noaptea de 14-15
mai, 1948. I-au dat bătaie pentru că, fecior de ţăran
,a învăţat carte ,absolvise Dreptul. Sub tortura ree-
ducării, a cedat. Bătut crunt, a bătut. Cine -i de con-
damnat : el ori Ţurcanu?

Îmi aduc aminte că un gazetar cu aplomb l-a atins la
ziar pe V. Tismăneanu că şi-ar fi condamnat în Ra-
portul final tătânele, îngropat pe Aleea Comuniş-
tilor. Că ar fi fost gest imoral s-o facă, din postura de
fiu. Mie imoral mi se pare că a acceptat rolul de
raportor. Şi nu şi-a condamnat tatăl ,cum nu l-a
condamnat nici Petre Roman pe Valter: ba chiar,
liberalul fiu de luptător pe front spaniol comunist
nu conteneşte, televizual, să-l laude pe directorul
Editurii Politice, cu glas înalt şi sprâncene înălţate.
Oare copiii lui Ion Moţa, Gabriela şi Matei, ce soar-
tă au avut? Repede reintegrat ideologic, un decan
de-a pururi al Facultăţii de Filologie a Universităţii
cuzane declara în presa veche,dată ca nouă : „Mai
bine să fi fost cu Stalin decât cu Ceauşescu”, chit că
el fusese şi cu unul, şi cu celălalt. Am râs (Luca Piţu
propusese să-l depunem în Sala paşilor pierduţi,
vopsit în roz, cum au făcut cehii cu tancul sovietic),
dar nu era râsul nostru.

În ce-l priveşte pe L.Tismăneanu, căzuse din şefie
pentru că alesese tabăra necâştigătoare, Pauker –
Luca –Teohari. Iar copilul Marelui Mutilat pe acelaşi
front spaniol pentru internaţionalism proletar le
urmărea pe ilegaliste, nevestele Moghioroş, Chivu,
Rangheţ, chiar şi pe coana Leana Ceauşescu -bici-
clista, din zona de protocol înalt şi se visa la umbra
fetelor (două) în floare ale lui Leonte Răutu, cum
singur se mărturiseşte. Cu totul altceva narează
Ioana Vlasiu, nepoata părintelui Ioan Lupaş, isto-
ricul unionist întemniţat: că familia sa a fost scoasă,
cu miliţieni înarmaţi, dintr-o casă modestă şi arun-
cată într-o magherniţă cu pământ pe jos. Motivul?
Ai ei ar fi fost indezirabili în perimetrul CC-ului.

„Să nu fie ca-n comunism”, pledează Daniel R. Dar,
Daniel, îi spun, se procedează exact ca-n comunism:
am ajuns iarăşi la privilegiile nomenclaturii, dacă
părinţii ne-au tocat ideologic mintea cu socialismul
ştiinţific, iar copiii lor „raportează” în Procesul
Comunismului. Zice Paul Goma că Tismăneanu-
père a fost şeful Catedrei de marxism-stalinism, nu
leninism, cum precizează tot el. E normal aşa ceva?

Arhitecta Eugenia Greceanu mi-a povestit că i-au
amînat sine die, în regimul Ceauşescu, susţinerea
doctoratului pentru că a fost fiică de ofiţer (mort pe
frontul sovietic) şi pentru că s-a măritat „greşit” cu
istoricul Radu Greceanu. Mai era şi cumnata avia-
torului Tudor Greceanu, căruia nu i s-a respectat
jertfa: a murit într-un apartament din Ferentari (n-a
apucat să-şi recupereze casa naţionalizată), cu
piciorul amputat din cauza inumanului tratament la
care a fost supus în închisoare. Cât despre copiii ofi-
ţerilor superiori, judecaţi şi împuşcaţi fără vină, ei
nu au avut drept la pensie de orfan, ci drept de ur-
mărire ...operativă. Iar un fiu de general de Secu-
ritate era cât pe ce să acceadă la cea mai înaltă fun-
cţie în stat. E normal aşa ceva? „Să urmăm îndem-
nul Ne jugez pas!”, mă trimite Daniel R. la Pascal.
Dar a uita şi ierta „accidentele de libertate”, cum
numea amar-eufemistic Vladimir Streinu condam-
nările la temniţă fără probe şi fără judecată, o fi fap-
tă pe placul Domnului? Timpul dat de Dumnezeu şi
luat de comunişti nu se mai întoarce. Iar vremile
potrivnice au durat mai mult decât o viaţă de om. Şi
mă întreb dacă apare în Raportul final lista lui Nicol-
schi, cu 417916 „elemente duşmănoase”, recte lideri
de partide istorice, preoţi, parlamentari unionişti şi
rudele de gradul II, etc.,etc. Mergeau, însă, şi dincolo
de gradul II. Nu mai ţinem minte ce însemna să ai
un văr de gradul al treilea, evadat în Vest, cum te
presa Securitatea?

Culmea, cei trimişi la zidul infamiei nu sunt Dră-
ghici, Nicolschi, Pantiuşa, Teohari, ci cei care au co-
laborat, după decenii de teroare psihică, dar şi fizică.
În anii’80, povesteşte Octav Bjoza, un profesor de
franceză, fost deţinut, era chemat la Securitate şi
torturat. Îl înţepau cu o sulă în spate, să dea note
informative. Iar Ion Iliescu se plângea că i se pune



trebuie dovedit că n-avem valori, că românitatea
nu-i productivă, ca să nu mai avem nici identitate,
nici devenire: „ca să nu fim ai nimănui”, avertizează
incomodul preşedinte al Academiei, istoricul Ioan
Aurel Pop.

„Trebuie scos la lumină tot acest trecut ignorat al
României. Ne comportăm ca şi cum am fi orfani, ca
şi cum nu am avea părinţi spirituali, înainte mer-
gători în cultură”, îmi scrie Mircea Platon (e-mail
din 19 mai, 2018). Slăbiciunea, delăsarea, indiferen-
ţa, pasivitatea or să ne coste, e limpede. Ultima ame-
ninţare a domnului Florian, despre care am aflat de
pe blogul profesorului Ion Coja (joi ,17 mai 2018, de
Înălţare şi Ziua eroilor)? Cei care se îmbracă în port
popular, fără a fi ţărani, înseamnă că sunt legionari.
Ca să facem haz de prostia floriană, aş spune că-s
cam mulţi legionari, judecând că ia românească se
menţine în modă, dans le vent din SUA până-n
China, care-o şi produce. Numai că nu prea e de râs
când constatăm activitatea îndârjită a domnului
Florian, de a trage pe dreapta extremă şi de a-i san-
cţiona postum, pentru crima de a fi ţinut la ideile
naţionaliste, pe marii, adevăraţii opozanţi ai comu-
nismului. Copiii lor au avut trecut traumatic, iar
domnul Florian le asigură şi un prezent traumatic.

Totuşi, ca să închei în notă optimistă: aceşti copii au
trăit (supravieţuit) fără fisuri de caracter, refuzând
cu demnitate să se dezică de tatăl burghez, în
schimbul unei poziţii sociale în comunism, când -
rareori – li s-a oferit una. Lecţia lor: nu şi-au renegat
părinţii , deşi au fost forţaţi s-o facă. O s-o facem
noi, în libertate de conştiinţă, cîtă este? Ei, copiii, au
biruit moral asupra complicilor profitori: şi ai de-
mocraţiei populare ,şi ai democraţiei „originale”.
Această biruinţă morală va duce, sper, la normalita-
tea mult aşteptată. Cu condiţia ca trecutul netrecut
(mulţumesc, Sanda Golopenţia!) să fie cunoscut şi
înţeles. Şi aici trebuie să intervină istoricul nefic-
ţionar, pe bază de documente.

Istoria naţională nu încuie mintea. Dimpotrivă, o
descuie.

Cum? Să-i vadă din preajmă pe diriguitorii din Car-
tierul Primăverii, pe „mătuşile roşii” ale copilului Vova?

Am scris despre copilăria ca tortură psihică. Despre
copiii asistând la arestarea părinţilor, duşi cu duba
pe care scria PÂINE. De duba asta m-am temut şi
eu, toată copilăria. Membrii familiei erau scoşi din
locuinţe, cu confiscarea tuturor lucrurilor. O fetiţă,
Viorica Potârcă, fiica ministrului Justiţiei în
guvernarea PNŢ, nu şi-a putut lua din casă nici
păpuşa. „Jucării, nu!”. N-au ştiut nimic de taţii lor,
dacă mai trăiau. Nu i-au recunoscut când s-au
întors, iar cei mai mulţi nu le-au mai găsit nici
oasele. Luau note mari la mate pentru că exersau,
adunând anii de condamnare: peste 30, peste 70;
unii ajungeau la 125. Cât a luat tatăl tău? Numai 11?

Egalitatea socială promisă de Marx? Copiii de
deţinuţi erau lipsiţi de orizont intelectual. Iliescu şi
aparatul verificau dosare şi exmatriculau pentru „
omisiune biografică”. Au fost, cum am tot scris,
născuţi sacrificaţi, primind pedepse nemeritate doar
pentru că - repet - erau fiii sau fiicele unui ministru,
unui moşier, unui preot, unui chiabur, unui negus-
tor, unui liber profesionist. Proveneau din „mediu
nesănătos”, erau suspecţi, dubioşi. Au crescut cu
complexe de clasă socială; s-au salvat în exil, când s-
a putut.

Sunt atâtea cazuri de părinţi anticomunişti, extermi-
naţi cu copii cu tot. Nicolae Macavei, fost comisar de
poliţie, a fost împuşcat împreună cu fiica sa de 6 ani
(după istoricul Florin Dobrescu, secretarul Funda-
ţiei „Ion Gavrilă Ogoranu”) . Soţia acad. Dan Berin-
dei a născut–o pe Ruxandra în închisoare. Am pos-
tat pe Facebook cutremurătoarea istorisire a altui
copil născut în temniţă. Fata nu văzuse cerul, nu ştia
că existau flori, o speria vântul...

Nu n-o să facem la fel, n-o să-i pedepsim pe copii
pentru nedreptăţile comise de părinţi, deşi ne pe-
depsesc ei pe noi, dându-ne lecţii în limbaj re
–marxizat, re-leninizat, re-stalinizat. Ca domnul
Alexandru Florian, directorul Institului „Elie Wie-
sel”, care luptă contra vârfurilor culturii noastre,
ştiind că personalităţile sunt liantul istoriei. Or,



Cu toții au uitat să-și amintească

Nu te mai gândi la nimic, decât să te gândești
la omul meschin -
am renunțat la toate, pentru ca un străin
să mă-nsoțească de acum-nainte.
Favorurile bunăstării și a statutului -
păreau neimportante
față de stima anonimă -
creadă asta, cine poate.
Las casă, îi las pe cei dragi,
nicio privire naturii
raza de soare, furia furtunii,
toate le-am ignorat.
Las soarta mea, pietriș timid,
să cadă-n marea ta neastâmpărată
iubitule, verifică, dacă regret,
ori numai ție-ți aparțin.

1871

Planuri încrucișate

Noi vorbeam, cum o fac fetele,
sincer și îndelungat,
vorbeam de toate, doar mormântul
n-a fost niciodată relevant.

Dispuneam cu nepăsare de soarta tuturora,
de parcă noi eram cârmaciul,
iar Dumnezeu doar asociatul taciturn
în firma noastră.

Preferabil însă și mai sus,
și ce-am putea să fim,
și ce poziție, matură ca femeie,
de bună seamă vom ocupa.

Că ne vom scrie și devotate vom rămâne,
la plecare am convenit -
cerul însă s-a împotrivit,
chiar înainte să fi fost noapte.

traducere: Radu Popa

EMILYELIZABETHDICKINSON

(1830-1886)

Eu sunt un nimeni! Cine ești tu?

Eu sunt un nimeni! Cine ești tu?
Ești și tu un nimeni?
Atunci suntem în doi - nu spune nimănui!
Căci atunci ne-ar exila pe amândoi.

Cât e de monoton să fi cineva!
Cât de public, precum o broască
Să-ți strigi numele ziua toată
Admiratorilor din noroi!

1861

Călătoria lecturii

Nici o fregată nu ne duce - precum o carte -
în locuri depărtate,
nici cel mai sprinten cal, nu-i precum pagina
unde cuvintele poetului valsează.
Și cel mai nevoiaș călătorește făr' de cheltuială,
doar dacă ăst drum alege -
Cât de ieftină e, totuși, șareta
ce sufletul ni-l poartă.

1873



Poporul cărții, 2008, Clara Usón, Fiica Estului, 2012,
Goran Vojnović, Iugoslavia, lumea mea, 2012, Radu
Pavel Gheo, Disco Titanic, 2016 (am notat doar anul
apariției ediției princeps) - și probabil altele de care
încă n-am aflat. Războaie mai mult sau mai puțin
locale și agresiuni cu caracter bestial se petrec mereu,
pretutindeni în lume. Or, dincolo de trama epică pre-
cis localizată și datată, autorii tuturor acestor cărți
încearcă, explicit sau subtextual, să înțeleagă de ce
astfel de fenomene ce țin de primitivism sunt mai
frecvente în Balcani. Ei nu sunt primii acaparați de
complexitatea acestei întrebări, dar, după 1990, sunt
cei care încearcă să-i răspundă prin prisma tragediei
iugoslave, care, datorită mijloacelor moderne de
comunicare a afectat mult mai profund întreaga
Europă decât tragediile din trecut. Același domeniu,
dar cu totul alte mijloace, pornind de la impactul
invaziei otomane, l-a investigat și Ivo Andrić, în E un
pod peste Drina (1945), distins cu Premiul Nobel
(1961). Azi însă, în comparație cu romanele hardmai
sus amintite, acest admirabil roman istoric apare
învăluit în aura soft a poveștilor, inerentă mitologiilor
locale. Nu același lucru se poate spune, în schimb,
despre un extraordinar jurnal de călătorie ținut de un
tânăr hoinar englez, Patrick Leigh Fermor, care, la
începutul anilor 30 ai veacului trecut, străbate pe jos
drumul din Olanda până la Istambul. E, în felul lui,
un aventurier, dar unul foarte cultivat, înzestrat cu
acut simț de observație a esențialului și tipic umor
englez, pe care îl citez aici deoarece, cred că, în
însemnările sale din timpul traversării Balcanilor, se
găsesc reflecții dintre cele mai exacte și expresive
asupra acestui topos, iar ele vin în întâmpinarea
înțelegerii corecte a romanelor recente. Prima percep-
ție a Balcanilor, în Bulgaria, în târgul din Plovdiv, a
fost pentru Patrick Leigh Fermor, una olfactivă: „Am
tras adânc în piept aroma compozită care părea însăși
esența Balcanilor, alcătuită din sudoare, praf, corn
pârlit, sânge, fum de narghilele, băligar, slivo, vin, oaie
friptă, mirodenii și cafea, în care se amesteca o
picătură de ulei de trandafir și o boare de tămâie [...] ”
Lucrurile se precizează apoi din mici episoade ale
cotidianului. Unul dintre acestea, cu profunde
semnificații, hoinarul englez îl relatează din Târnovo,
unde l-a surprins o mare agitație entuziastă, delirantă,
a mulțimii. Află astfel că, la Marsilia, a fost asasinat

RADU CIOBANU

B a l c a n i i

Situarea geo-politică, mozaicata configurație
etnică și religioasă, istoria aflată în continuă ebuliție a
Balcanilor au determinat și apariția unui topos literar
aparte prin diversitatea și valoarea artistică și
documentară a operelor. S-a scris și încă se scrie mult
despre realitățile Balcanilor, cu accent, desigur, pe
realitățile umane, ceea ce, cum s-a mai spus, face ca o
operă literară să poată fi, în subiectivitatea ei, mai
elocventă în înțelegerea misterelor sau paradoxurilor
istoriei decât o operă științifică exactă și, pe cât
posibil, obiectivă. Este firesc, atâta timp cât scriitorul
caută să înțeleagă și să-și explice în primul rând sieși
tragediile în care se implică prin demersul său re-
creator. Iar în cazul Balcanilor, tragedia este înde-
obște lichidul amniotic în care se configurează opera
literară. O dovedește și interesul sporit pe care acest
cotlon al Europei l-a suscitat odată cu secesiunea
Iugoslaviei, soldată cu inimaginabile atrocități care
duc înspre ipoteza alarmantă a regresiunii tot mai
evidente a speciei umane înspre bestialitatea ances-
trală, care se produce în doi timpi: pierderea rațiunii
și resuscitarea instinctelor primare. A apărut în anii
din urmă o pleiadă de scriitori, de diverse origini,
autori ai unor romane excepționale, în care caută să-
și explice tocmai această sinistră ciudățenie: cum a
fost posibil și de ce cu predilecție în Balcani?: Dubravka
Ugrešić, Ministerul durerii, 2005, Slavenka Drakulić,
N-ar face rău nici unei muște, 2005, Geraldine Brooks,



ce mod autorul a sesizat de-a lungul tramei sale epice,
specificul balcanic în tot ceea ce se întâmplă.

L-a sesizat neîndoielnic și asta se vede la fiecare
pas al narațiunii, dar înainte de toate, în opțiunea
unui anume nucleu epic: un tânăr descoperă că tatăl
venerat este, de fapt, un scelerat, cu tot ce urmează de
aici. Tema se regăsește, mutatis mutandis, și pe alte
meridiane, dar prin recurența ei în literatura Balca-
nilor, se pare că îi este specifică. Astfel, în romanul
Ministerul durerii din 2005, Dubravka Ugrešić, scrii-
toare croată, introduce personajul episodic Uroš,
student bosniac, emigrat la Amsterdam, care „... spera
"să-şi revină" după coşmarul războiului, [dar] s-a
sinucis. De ruşine. După ce aflase că tatăl său fusese
deferit Tribunalului Internaţional de la Haga, pentru
crime de război.” Ideea autoarei a fost desigur conse-
cința sinuciderii reale, în 1994, a Anei Mladić, stu-
dentă medicinistă, după ce a avut revelația genoci-
dului comis de tatăl adorat, generalul Ratko Mladić.
Pornind de aici, de la un fapt real deci, scriitoarea
spaniolă Clara Usón, după o laborioasă documentare,
scrie Fata Estului, capodoperă a cărei performanță
constă în subtilitatea mixajului dintre realitate și
ficțiune, cu o puternică forță de mesaj-apel la rațiunea
care, se pare, rămâne elementul cel mai deficitar în
Balcani.

Și tot în 2012, presupun că fără a cunoaște încă
romanul Clarei Usón, dar optând pentru același tip de
nucleu epic, Goran Vojnović publică Iugoslavia,
lumea mea, în care protagonistul, Vladan, fiul trau-
matizat de descoperirea adevărului, cu tată sârb și
mamă slovenă, își caută tatăl care se ascunde pentru a
nu fi deferit Tribunalului de la Haga. În cele din urmă
însă, Vladan se surprinde căutându-și propria identi-
tate în lumea fostei Iugoslavii, lume de neînțeles încă
din școală, unde e coleg de clasă cu „șapte sloveni, doi
croați, trei musulmani, opt sârbi, un macedonean, un
șiptar [=albanez, nota RC] și câțiva poponari care nu
vor să spună cum îi cheamă pe tații lor și țin secret ce
sunt, ca să nu facă cineva mișto de ei.” Aceasta e
ambianța și atmosfera pe care, ieșind din adolescență,
le descoperă peste tot pe unde cutreieră în căutarea
tatălui, tărâm care nu mai e Iugoslavia, ci Balcanii. O
aserțiune din romanul din 2005 al Dubravkăi Ugrešić
se confirmă de-a lungul întregii narațiuni a lui Goran
Vojnović: „Iugoslavia a fost o ţară groaznică. Pe atunci

regele Alexandru I, Unificatorul, al Iugoslaviei. Entu-
ziasmul nu era provocat însă atât de atentatul
propriu-zis, cât de etnia asasinului perceput acum de
mulțime ca eroul ei: „L-au ucis pe regele Serbiei! Azi,
în Franța! Și cel care i-a venit de hac e un bulgar!” – îi
răspunde exaltat un ins din gloata isterizată. Nu
întârzie nici comentariul lui Leigh Fermor: „Dintr-un
motiv sau altul, bulgarii și-au detestat dintotdeauna
toți vecinii. Ura le ține de cald.” Din colajul unor
asemenea episoade, el își formulează apoi propria
opinie, cu caracter concluziv, asupra acestei bizare
părți de lume, iar ea rămâne și azi actuală și mereu
reconfirmată: „Granițele s-au schimbat neîncetat în
urma tuturor conflictelor care au urmat, iar fiecare
pas din aceste lupte a fost marcat de orori: ambus-
cade, asasinate, sate incendiate, epurări și masacre
care au lăsat în urmă blestemul fricii, urii, iredentis-
mului și setei de răzbunare [...] Aceste sentimente de
ură străvechi sunt la fel de intense și azi ca întot-
deauna [nota bene: suntem în 1934!] , e de ajuns să
auzi violența cu care este șuierat cuvântul grțki de un
bulgar sau cuvântul vúlgaros de un grec pentru a le
înțelege patima.”1

Patrick Leigh Fermor a străbătut doar Balcanii
de Est, dar nici în Vest situația și atmosfera nu sunt
diferite: aceeași endemică și irațională ură, deși confi-
gurația etnică e parțial diferită. Poate realitatea aceas-
ta devine mai evidentă decât în alte romane în cel al
lui Goran Vojnović, Iugoslavia, lumea mea, de curând
tradus și la noi. De fapt, am recurs la tot acest excurs
liminar pentru a schița contextul în care se plasează
romanul lui Vojnović, dar, cum se va vedea, și ceea
ce-i dă o tonalitate aparte. Fiindcă, deși fundalul cărții
e destrămarea sângeroasă a Iugoslaviei, ea evită epica
încăierărilor și insistența asupra atrocităților și, cum
remarcă doamna Rodica Grigore în prefață, se
configurează, pe de o parte, ca „istoria unei familii
nefericite care nu-și mai cunoaște punctele cardinale”
și totodată ca abordare a străvechii teme a călătoriei.
Aici însă, călătoria e obligată de o necesitate interioa-
ră, cea a recuperării unui tată enigmatic, care în cele
din urmă duce la aspirația disperată a lui Vladan,
călătorul, să se afle pe sine însuși, rostul și propriul loc
într-o lume demențială. Mărturisesc că nu tribulațiile
intime - previzibile și redundante - ale personajului
lui Vojnović m-au interesat cu precădere, ci dacă și în



toată lumea minţea, aşa cum face şi astăzi. Cu dife-
renţa că acum minciuna s-a divizat în cinci părţi.”
Altfel zis, Iugoslavia nu mai există, dar au ieșit la
suprafață din nou Balcanii, care stătuseră pitiți sub
autoritatea lui Tito și a sloganului ipocrit „Frăție și
unitate!” De-a lungul drumului pe care-l străbate în
căutarea tatălui, Vladan întâlnește o omenire răsco-
lită, divizată, disimulând sau exhibând o ură ances-
trală. Unii cultivă nostalgia Iugoslaviei comuniste,
alții o detestă, alții nu înțeleg, de fapt, ce vor, dar sub
atitudinile și reacțiile lor, Vojnović distinge peste tot
duhul Balcanilor. Rude sau prieteni ai familiei, mili-
tari, vameși, benzinari, camionagii dubioși, barmani
care mai sunt și altceva, adolescenți agresivi și
debusolați, bătrâni agonici, o lume fojgăitoare și grav
traumatizată, frustrată, cu idealuri – de va fi avut -
refulate și aspirații obscure, confuze, patetică și
sentimentală, este purtătoarea sindromului balcanic.
Goran Vojnović identifică chiar „sentimentul infantil
balcanic”, perfid și primejdios, deoarece la cea mai
mică incitare devine „un important condiment
pentru masacrul fratricid și dezechilibrat care se
săvârșește în locurile acestea, ca un ritual, la fiecare
cincizeci de ani”. De către cine? Tocmai de către
„emotivii ăștia balcanici, cei care aparent erau "băieți
buni" și care puteau să lăcrimeze în orice clipă la au-
zul unui cântec erau cea mai primejdioasă dintre
toate speciile de fiare pe care le puteam întâlni în
viață.” Goran Vojnović e un scriitor tânăr (n. 1980),
cu tată bosniac și mamă croată, trăitor ca scriitor în
Slovenia, în imediata proximitate a spiritului și civili-
zației europene, cu care se identifică. El distinge
corect sursa acestei permanente reactivări a urii: „Și
toate astea numai pentru că fiecare avea o poveste a
lui despre niște morți din vremuri de demult, cu care
nu se împăcaseră. Despre niște bunice și bunici de-ai
lor, despre peșteri și lagăre de concentrare.” Iar în
rostirile personajelor sale se regăsesc argumentele
fiecărei părți, năucitoare prin logica justificărilor și
fragmentele de adevăr. Iată-l pe Danilo, unchiul sârb
al lui Vladan, încercând să-i disculpe acestuia tatăl, pe
generalul Nedeljko Borojević, militar intratabil al
Armatei Iugoslave: „În armata aia a lui or fi fost și
unii militari adevărați, da' majoritatea erau oameni
obișnuiți, cărora înainte de asta le-au fost omorâte
familiile, li s-a dat foc la case. Au fost niște amărâți

fără speranță, niște copii nenorociți, lipsiți de tot și de
toate. Și acu' zi-mi și mie cum să le interzici oame-
nilor ăstora să se răzbune?” Și, pentru ca strădania lui
Vladan de a se vedea ieșit din acest labirint funest al
urii să fie și mai lipsită de perspectivă, survine în
cazuistica de fond a romanului și mărturisirea erupti-
vă, mustind de iugonostalgie a prietenului generalului
Borojević, militar și el, Emir Muzirović. Pasajul e
absolut antologic: „Ei, Vladan dragă... odată au fost cu
toții iugoslavi. Și toți au fost comuniști. P... mamii lor
de naționaliști. Știi, războiul ăsta n-a fost așa cum ne-
am fi dorit... dar nici altfel nu putea să fie, că noi,
umăr la umăr, am rămas în aceeași uniformă, atât cei
care au apărat Iugoslavia, cât și cei care au distrus-o
[...] Asta e... acum pot s-o spun și asta... niciodată,
niciodată n-au existat mai mulți bandiți naționaliști
ca în partidul comunist. Comunismul a căzut proba-
bil numai pentru că s-au jucat de-a comunismul niște
țărănoi îndârjiți care au văzut în el doar o nouă
biserică și niște preoți noi [...] Și la sfârșit și-au dat
mâna partizanii cu cetnicii, cu ustașii și mujahedinii
și s-au apucat să ne f... fiecăruia mamele [...] După
toate astea, cel mai rău îmi pare de ăl bătrân, care a
construit țara asta cu mâinile lui, și cel mai bine îmi
pare că a murit înainte să vadă pentru cine a ridicat
toate podurile, școlile, spitalele alea... la ce gunoaie a
lăsat toate astea...”

Confuzia e totală, iar Vladan se trezește singur,
împresurat de vârtejul „gunoaielor”, fără a-și putea
nici osândi, nici absolvi tatăl, care sfârșește el însuși
prin a se sinucide. Singura ființă pură, frumoasă, din
lumea sordidă a lui Vladan, este Nadja, fată cultivată
în mediul civilizației europene, care-l iubește dar într-
un târziu nu-i mai suportă zbaterile asupra căreia nici
dragostea ei nu mai are vreo putere calmantă, nu mai
rezistă și îl părăsește până va izbuti să-și descâlcească
singur sfâșierile lăuntrice. Iar el, cu sentimentul că e
captiv într-un cerc vicios în care „toți, în povestea asta
omorâseră și fuseseră omorâți”, rămâne cu, de-acum,
o singură curiozitate: „...ce rol avea să-mi fie destinat
mie în poveștile astea și în povestea cui aveam să
sfârșesc în cele din urmă?”

Vladan Borojević va purta mai departe numele
tatălui regăsit cu adevărat doar în cimitir. În el se
ascunde însă blestemul amintirii nu doar a destră-
mării familiei lor, ci și a grozăviilor din istoria străbă-



MARIAN VISESCU

Poemul iubirii

Iubirea ta
este poemul meu cel nou,
în care toate cuvintele
dulci
rămân.
Fiecare mângâiere
este o frază cursivă.
Fiecare sărut,
o propoziție
ce scoate în relief
o nouă definiție.. .

Speranță

Nu ne desparte decât distanța.
Distanța și timpul.
Tu visând la jumătatea ta,
eu încă așteptându-te.
Eu murind mai des decât tine,
tu trăind mai mult fără mine.
Noi așteptând următoarea viață
sperând în mai bine.
Lumea departe
dezlănțuită
și indiferentă.

tută de ură a Balcanilor din care a coborât și care e
atât de expresiv definită de Nedret, personaj bosniac,
musulman, din romanul Disco Titanic al lui Radu
Pavel Gheo: „Ne înțelegem, cum să nu? Suntem
prieteni, suntem rude. Ne căsătorim între noi, facem
petreceri și dansăm pe muzica sârbilor și pe a
croaților și pe a noastră. Mergem la meciuri și ne
îmbătăm împreună [...] Dar fiți atenți: nimeni,
absolut nimeni nu uită că el e sârb ori bosniac ori
ortodox ori catolic [...] Și atunci numai ce vin odată
diavolii ăia în ucenicie și ne îmboldesc și atunci nu
mai știm nimic altceva.” Referirea e la diavolii
zavistiei, ai destrămării și zădărniciei care bântuie
omenirea pretutindeni, dar acolo, în Balcani, își fac
cu predilecție ucenicia. În suita romanelor dedicate
războaielor balcanice, Iugoslavia, lumea mea aduce
noi și relevante nuanțe care depășesc subiectul
tragediei iugoslave, luminând din varii unghiuri
destinul tenebros al acestui încă obscur colț de
Europă, blestemat parcă a nu-și afla niciodată un
liman al concordiei.

____________________________
1.Patrick Leigh Fermor, Drum întrerupt. De la Porțile de Fier

până la Muntele Athos. Ediție și introducere de Colin Thubron

și Artemis Cooper. Traducere din engleză și note de Mariana

Piroteală. București. Humanitas, 2016, p. 37 ș.u.

2. Goran Vojnović, Iugoslavia, lumea mea. Traducere din limba

slovenă și note de Paula Braga Šimenec. Prefață de Rodica

Grigore. Cluj-Napoca. Casa Cărții de Știință. 2018.



FRANCIS JAMES

(1868-1938)

RUGĂCIUNILE SMERENIEI

RUGĂCIUNEA PENTRUMĂRTURISIREA
NEȘTIINȚEI

Coboară aici, aici jos, în simplitatea pe care
Dumnezeu o vrea!

M-am uitat la viespi, construindu-și cuibul în
nisip.

Tu, ca și ele, inimă firavă și bolnavă: fii blând,
Fă-ți munca cea de zi cu zi, încredințată ție de

Dumnezeu.
Am fost plin de trufie, motiv pentru care am

rătăcit în viață.
Am crezut că sunt altfel decât ceilalți:
Acum știu, o Doamne, că n-am fost altfel

niciodată,
Altfel decât cuvintele scrise, pe care oamenii le-

au născocit,
De când întâi Adam și Eva s-au trezit în paradis
Sub fructele, care înfloreau nemăsurat în lumină.
Și nu sunt altfel decât cea mai săracă piatră.
Uite acolo, iarba e liniștită, iar mărul se-nclină

greu

Împovărat la pământ, tremurător și-n fierbinte
dorință —

O, ia din sufletul meu, căci atâta suferință am
îndurat,

Falsa mândrie a făuririi este încă în ea.
Totuși nu știu nimic. Nu sunt nimic. Și nu vreau

mai mult
Decât să văd uneori, cumun cuib se leagănă în vânt
Pe un plop roșiatic ori un cerșetor care șchioapătă

pe străzi luminoase,
Anevoios, cu crăpături pe picioare care sclipesc

sângeroase în praf.
Doamne, ia de la mine această mândrie, care-mi

otrăvește viața.
Și fă-mă asemenea cu berbecii de pe pășunea

voastră,
Care pururea la fel, din tristețea toamnei, aplecați

umil,
Înspre sărbătoarea primăverii merg, împodobită

cu verdele pajiștii,
Dăruiește în scrieri noblețea mea:
Ca în sfârșit, să destăinui, că inimamea ecoul
Lumii îl repetă doar, iar tatăl meu cel blând
Doar rânduiala pruncilor m-a învățat.
Gloria e efemeră, Domnul și duhul, trudesc în

zadar -
Singur el o are pe deplin și oamenilor mai departe

o dă,
Dar ei, repetă mereu doar același cuvânt
Ca un roi de albine, care trec prin ramuri

înfrunzite de vară.
Dăruiește-mi aceasta, azi când în zori de la

pupitru mă ridic,
Eu la fel, cu cei care în duminica asta frumoasă la

tine vin
Și-n brațele bisericii albe, dinainte-ți îngenunchează,
Umilmărturisindu-și simplitatea și necunoașterea.

traducere: Maximilian Dengg



MARIAN VICTOR BUCIU

Contradictio in terminis artis (I. Negoițescu)

Condiţia şi expresia creaţiei artistice

Lui Ion Negoiţescu, creaţia artistică nu îi pare, la
modul general, umană, deşi nu poate spune nici că
este inumană ori trans-umană. Marele creator şi
omul obişnuit, văzut în afara creaţiei spirituale, diferă
prin raport la criteriul condiţiei sau condiţionării.
Deşi, şi geniul, este om, doar primul accede la clari-
tate, cel de-al doilea mai mult bântuie în obscuritate.
Paradoxal, geniul este normal, omul obişnuit este
straniu. Geniul este necomunul în comun. Omul de
rând este comunul în necomun. Geniul nu are obsta-
col. Omul, ca om, da. „Geniu e acela care nu poate fi
împiedicat în creaţia sa de nicio condiţie exterioară.” (s.
IN) – Însemnări critice, Ed. Dacia, Cluj, 1970, p. 352.
Omul, condiţionat, traversează „bizara aventură de a
fi om”, cum scrie M. Blecher, cărui îi dedică un studiu
– Engrame, Albatros, 1975, p. 127. Omul, nu geniul,
este supus al istoriei, societăţii, politicii. El, omul,
poate fi nominalizat oricând. Dar geniul? La întreba-
rea suspendată retoric.

Dar adaug faptul că un fel de Listă para-canonică
este descoperită în secolul 16, la Th. Dempster, un
învăţat scoţian. Dempster, pur şi simplu, „A născocit
titluri de cărţi care n-au existat niciodată cu scopul
de a spori gloria ţării lui.” (223) Iată, nu-i aşa?, un alt
„strămoş”, de un alt efect sau rost, patriotic mistifi-
cator – în spiritul istoriei ca poezie ori ficţiune – şi nu

literar, al lui M. H. Simionescu, dacă îl privim pe
acesta în partea mai personală a prozei sale.

Experimentul literar, ca înnoire convingătoare, îl
interesează, dincolo de modalităţile cunoscute. Nu
articulează, precum italianul Angelo Guglielmi, în
deceniul 6 al secolului 20, un concept de experimen-
talism, strict estetic, în diferenţă cu avangarda inter-
belică dusă la limita esteticului, de aparenţă sincre-
tistă, amalgamând totul, de la ştiinţă la ideologie.

Foloseşte rareori termenii, amestecaţi, experi-
ment, experimentare, experimental. Dar căutările,
orice fel de „experiment”, de personalitate sau origi-
nalitate, sunt vizate permanent. Largheţea categorială,
conceptuală, terminologică, se dezvăluie şi în acest
caz. Referirile, diferite până la incongruenţă, o dove-
desc uşor.

Notez câteva exemple. Iată, în Alte însemnări
critice. La Felix Aderca, indiferent de gen literar, reţi-
ne „continua reuşită a experimentului deplasat dintr-
o zonă formală într-alta, prin mobilitatea orizontu-
rilor şi egalitatea stilistică” (65). Tot la el, în „aria
experimentală a literaturii lui”, din Oraşele înecate,
„Din zona plăcerii naturalistice, erosul s-a degradat în
zona ordinei (sic!) mortale.” (69)

În critică, desprinde „experimentarea de noi şi
cât mai eficace metode” (266). Să menţionez, însă,
aici, că aspectul metodologic al criticii, în poziţio-
nările lui Negoiţescu, va fi urmărit într-un loc aparte.

Petru Popescu, cel remarcat mult mai bine ca
romancier, este citit, tocmai el, ca „un poet în fază
experimentală” (293). Ceea ce înseamnă nu descope-
rire importantă ori semnificativă, dar încă nesigură
tatonare a drumului, a „metodei”. De altfel, se convine
că experimentalistul este un scriitor important, însă,
aproape întotdeauna, nu şi un scriitor mare.

În Engrame, poetul Ion Gheorghe este privit ca
„inegal autor adesea tocmai din pricina temerităţii
sale experimentale” (268). Există o nesiguranţă cu
miză sporită, să constat, fără a uita că inegalitatea
autorului include şi (anti)experimentalismul realist-
socialist sau proletcultist.

Textualismul, care îi putea fi cunoscut criticului
şi pe filieră franceză, dacă nu pe aceea românească,
împrumutată şi – spectral – deviată, ca de obicei, este
ignorat. Accidental, termenul text, fără „concept”, îl
atrage, devreme ce-l extrage odată cu un scurt citat de



la Paul Valéry: „Virgile n’est pas un poète. C’est un
texte.” (Alte însemnări critice, 1980, p. 24.)

Muzica, atributul ei ontologic, nu doar artistic, îl
preocupă pe creatorul originar din Cercul literar. În
Însemnări critice, ajunsurile, dar şi neajunsurile, sunt
exprimate deopotrivă. Muzica este, mai mult decât
arta supremă ori cumulativ-sincretică – „socotesc
muzica prin definiţie barocă (inclusiv rococoul)”
(359) –, chiar şi supra-artă, întrucât, la J. S. Bach,
Negoiţescu decelează „muzicalul în ceea ce e mai
adânc decât esteticul” (350). Probabil că depăşirea
esteticului ţinteşte naturalul, cu care împarte acelaşi
nivel de existenţă. „Muzica e amorală ca natura”
(358). Marele, paradoxalul neajuns, rămâne acela că
„muzicalul nu poate exprima tragicul” (358).

Condiţionată prin ea însăşi, creaţia artistică se
(de)limitează tot în expresia autonomă. Numai că
principiul istoric afectează şi deturnează acest acest
principiu dinspre autonomismul creaţiei spre conjec-
tura conjuncturalului. Experienţa artistică şi critică
ajunge să fie filtrată prin experienţa biografică. În
cazul scrisului, bio-graficul este,pe de o parte, rupt, iar
pe de altă parte, răsturnat: scrisul este viaţă, scrisul
este secundarul dependent de existenţa primordi-
ală. Aflăm aici o teză, paradoxal, materialistă şi,
la rigoare, chiar dacă fără voie, marxistă.

2. Contradictio in terminis artis

Vorbind direct despre terminologia artei, în general, a
literaturii, în special, a genurilor acesteia, îndeosebi a
poeziei, aşadar despre terminologia definitorie care
circumscrie esteticul, criticul Ion Negoiţescu vorbeş-
te, cel puţin indirect, despre domeniul teoretic al
criticii şi al istoriei literare. Aici, el se găseşte, vreau să
spun în sensul că socoteşte că se află, pe un teritoriu
echivoc, aleatoriu, dificil, dacă nu chiar inutil. Aceasta
ar fi percepţia sa teoretică, în orizont general, alta,
vom vedea în alte capitole ale acestui eseu, decât
aceea din orizontul particular. Iau acum două
exemple. Primul, din Însemnări critice, 1970: „Termi-
nologia literară şi artistică poate fi nuanţată şi labilă,
uneori chiar răsturnată în sensurile ei, atât de
complex şi de puţin statornic e domeniul căruia i se
aplică.”(97) Ne aflăm pe nisipuri mişcătoare în termi-

nologia prin care ne apropiem şi apropriem arta, iată
ce se înţelege. Nesiguranţa se întinde până la inversa-
rea liniilor de deplasare (metaforizare) a sensurilor
termenilor fundamentali. Cele două cauze dau o ac-
cepţie explicativă contradictorie, amestecată, barocă.
Cea a complexităţii poate fi statornicită. Cea a nesta-
torniciei preponderente îi reduce orice şansă în aceas-
tă direcţie.

Iau al doilea exemplu, din Engrame, 1975: „Ter-
minologia poeziei moderne e liberă până la dezmăţ.”
(216) Aici, sugestia rămâne hazardul, fie şi unul diri-
jat. Câte capete apte de invenţie terminologică, tot
atâtea dicţionare la purtător. De primit sau nu din
partea celorlalţi.

Exemplele operaţionale sunt pe această măsu-
ră. Şi elocvente. Termenii majori, care definesc curen-
tele, sunt alunecoşi.
În Poezia lui Eminescu, ediţia a II-a, Ed. Eminescu,
1970, citim că undeva „viziunea – din romantică –
devine preţioasă, barocă” (197).

Aduc trei exemple din Însemnări critice.
1 . „Termenul <clasic> delimitează prea bine adeseori
un conţinut romantic” (97). Este adevărat, dacă pri-
mul fixează valori, de cunoscut în şcoală, la clasă. Şi
nu etichetări, suprafeţe, distanţe formale cu fond im-
propriu.
2. Există, se constată, şi „o tradiţie romantic simbolis-
tă” (332). Trei termeni, conceptual precişi, odată în-
şiraţi, se întorc de la orice sens propriu şi par că în-
chipuie o metaforă filată indecodabilă. Complexitatea
invocată, ca prealabilă, se dovedeşte fabricată de im-
presionismul ambiguu al formulării.
3. Spaţiul temporal şi creator este străbătut şi anihilat
fulgerător într-o astfel de „mânuire” a conceptelor:
„modernismul lui Perpessicius concordă cu <prero-
mantismul> structural macedonskian” (107), iar „Mi-
nulescu poate intra acum în acelaşi <preromantism>,
de genul Nopţii de mai” (108).

Din Alte însemnări critice, 1980, cu referire la G.
Călinescu, reiau un pasaj foarte cunoscut. Acolo sunt
prezentate trei curente importante, „clasicism,
romantism şi baroc, nu ca structuri obiective ale ope-
relor artistice sau fenomenelor de cultură în general,
pe care le observă la noi Blaga, ci ca atitudini umane,
structuri psihologice ale tipului clasic, romantic şi ba-
roc; şi se înţelege că aceste tipuri umane sunt totdeau-



na extrem de impure faţă de opere, ceea ce explică şi
amestecurile instabile dintre cele trei forme la care se
referă autorul Impresiilor asupra literaturii spaniole –
forme în afara perspectivei istorice” (88).

Evaluarea critică a volumului citat, despre care
previn acum că este negativă, o voi evidenţia atunci
când voi ajunge la raportul, unilateral, dintre Negoi-
ţescu şi Călinescu. Teoretic, însă, cum se vede şi de
aici, Negoiţescu îl adoptă pe Călinescu, nu pe Blaga,
altfel spus, pe el îl atrage amestecul, impuritatea, de
ordin psihologic, şi nu exactitatea şi esenţialitatea
artistică ori culturală. Omul, creator şi receptor,
rămâne deasupra operei, a fenomenului, asupra
căruia decide suveran. Puntea între creaţie şi public
nu mai există ca posibilitate a unui spaţiu sau măcar
ca punct de întâlnire. Cele două linii nu se întâlnesc,
dar sunt autonome.

Să observăm cum foloseşte Negoiţescu termenii
care identifică perioade şi curente artistice, prepon-
derent, cum este de aşteptat, literare. Pentru că terme-
nii nu dispar, ei apar chiar insistent.

În Engrame, 1975, el admite că există curentul
numit al „prototradiţiei” (108). Ce poate să însemne
aţa ceva, o supraconceptualizare? Devine straniu, la
cineva care amestecă, nu separă. Iar în acest caz,
singular, separă şi inseparabilul. Prototradiţia ar fi
vechimea vechimii sau vechimea de dinaintea vechi-
mii. Un conservatorism anticipat.

Tot aici, el ţine să se arate ferm cu un con-
servatorism etnic susţinut polemic, în acord cu G.
Călinescu, cel care ne fixa originea în geţi, dar şi cu
alţii, nu puţini, unii dintre ei antimoderni dintr-o
ignoranţă doctă, primar pamfletară. Împreună cu cei
sceptici, nu cu aceştia din urmă, Negoiţescu este,
totuşi, afirmativ şi încrezător, atunci când spune că
„Avem şi noi, românii, tradiţiile noastre!” (225).

Clasic, clasicism, clasicitate sunt termeni, să
spun aşa, curenţi, şi la el.

În scrisori (Un roman epistolar, 1978), la 15 iulie
1947, declară programatic: „Eu nu pot decât milita
critic (…) în fundamentarea clasicismului românesc.”
Cum clasicism istoric n-am putut avea, la modul sin-
cronic, european, recuperarea lui făcându-se cu o
tipică întârziere, el are în vedere întemeierea unui
clasicism anistoric şi „canonic”. Prevede ca atare o
fundamentare pe valori de creaţie. După Maiorescu,

joacă iar rolul de instaurator. Tot aici scrie că el
aşteaptă „o epocă clasică a literaturii române, cea care
să ridice dintr-o dată cultura noastră la importanţă
europeană”. Fundamentarea clasicismului ar fi calea
occidentalizării. Ceea ce devine cu totul altceva decât
sincronizarea şi diferenţierea susţinute de, totuşi,
mentorul său E. Lovinescu. Sincronizarea va fi găsită
drept o aservire de tip general, dincolo de operele
particulare. Iar diferenţierea, în lumina fundamentării
clasiciste, trebuie să-i fi părut o aşteptare nejustificată,
excesivă, chiar şi unui visător ca el, cum se mai
acceptă uneori.

Curând, la 7 august 1947, epistolierul devine,
prin exemplificări, unele nu consecvent susţinute,
lămuritor: „Cred că direcţia noastră de cultură literară
trebuie ordonată pe câteva planuri de clasicitate abso-
lută: bineînţeles, antichitatea greco-latină se cuprinde
aici în integralitatea ei, apoi marele secol francez,
Goethe-Schiller şi teatrul romantic german, romanul
englez şi cel rusesc, Shakespeare şi Cervantes, deci nu
conglomerare cosmopolită, ci purificare clasică, în
culmile-i absolute.” Îndeamnă, iată, la un mimetism
înalt, axiologic şi nu poetologic. Pură, absolută clasici-
tate, printr-o ucenicie necesară. Scriitorul român va fi
trebuind să devină, cum îşi va intitula un prozator
„târgoviştean” jurnalul, Ucenic la clasici. Obiectivul:
înscrierea în sfera de valori. Precum şi: accederea la
canonul occidental. Acesta fiind încă nepermis litera-
turii române, oricât de persecutată s-ar arăta unora,
după ignorarea de Harold Bloom.

După nici o săptămână, la 13 august 1947, citim
că, fiind comicul lui I. L. Caragiale „pur estetic, nu va
deveni niciodată clasic”. În ce sens clasic? Nu axiolo-
gic. Dar poetologic. Ca atare, blagian şi nu călines-
cian. Ceea ce înseamnă, fie inconsecvenţă teoretic-
aplicativă, fie gândire deschisă. Iar atunci, în comicul
lui I. L. Caragiale, moralul domină, impurifică esteticul.

În Însemnări critice, el observă că, pentru Tudor
Vianu, în cuvintele lui Negoiţescu, clasicism „înseam-
nă măsură, intelecţiune, valori tradiţionale integrate şi
ridicate la o nouă treaptă, deci tot atâtea forme reflec-
tând propriul său umanism” (145). Pare că întinde
acum o punte între creaţie şi creator, artistic şi psiho-
logic, Blaga şi Călinescu. Eventual, cu o anumită pre-
valenţă a psihologicului asupra artisticului, a omului
(creator, public) asupra operei.



Dacă admite în Engrame, deopotrivă cu nu pu-
ţini alţii, clasicismul lui Titu Maiorescu, Negoiţescu
este mult mai rezervat cu „clasicii” noştri. Poziţia nu
mai apare la fel de radicală ca în corespondenţă. El nu
mai impune o fundamentare, dar numai un fel de
revizuire sau refundamentare a clasicismului româ-
nesc, în chip axiologic, canonic. O face la imperativul
actualităţii, aceleia a literaturii române din sau de sub
comunism, despre care va spune că „revoluţia” din
1989 o va (re)revizui. Deocamdată, el doar o exaltă.
„Cu cât literatura noastră contemporană se dezvoltă
(vertiginos în unele sectoare!), cu atât perspectiva
asupra clasicilor trebuie să sufere modificări.”
(Răspuns la o anchetă literară, p. 249).

Cât de credibil, de măsurat, cât de, altfel spus, în
spirit clasic? Nu suficient, devreme ce chiar şi el află o
„relevabilă clasicitate” tocmai la un poet aservit
ideologic Alexandru Andriţoiu.

Criticul se întoarce, aproape scolastic, la tipolo-
gia specific artistică, atunci când constată că „În
teatrul lui Radu Stanca, simetriile constituie una din
componentele clasicismului său.” (118)

Acelaşi spirit, în expresie mai liberă, poate fi lesne
întîlnit în Alte însemnări critice. La George Coşbuc,
„clasicul”, în Gazeluri, criticul dezvăluie un „clasicism
formal şi afectiv remarcabil” (7). Pentru Ion Barbu,
clasicismul ajunge „narcisism”, o „perpetuă dăruire de
forme” (108). G. Călinescu îşi permite cu suficienţă
„imitaţii de modele clasice” (97).

Să trecem înspre baroc, la Negoiţescu un termen
frecvent, de multe ori doar presupus, dar nu şi lămu-
rit sub aspect teoretic. Întotdeauna îl aflăm cam cum
citim, de pildă, în Poezia lui Eminescu, ediţia a II-a,
1970, când îl reţine o „viziune barocă” (51). Ce ar fi
ea? Eminescian spus, o „enigmă n’esplicată”.

Rococoul post-baroc, extravagant, ţipător, afec-
tat, dubios, prin excesul coloristic ori asimetria de
linii şerpeşti (posibil legate la Negoiţescu şi de heral-
dica dragonului), de un rafinament vetust? Nimic din
toate acestea aici. La Tudor Arghezi, reflectă poetic şi
antifrastic moartea nicidecum infernală, „paradisul
extincţiei treptate, rococo ironică” (Însemnări critice,
p. 89)! La George Magheru, printr-o comparaţie
universalistă de tipul celor ale lui G. Călinescu, există
şi „rafinamentele cam rococo, stilistic, ale lui Jean
Cocteau” (169).

Actul 4 din piesa de teatru a lui G. Călinescu
Ludovic al XIX-lea „e o superbă alegorie în stil
rococo” (Alte însemnări critice, p. 86). Amestec inte-
resant, mai întâi, în formulă critică: vorbire indirectă,
alterată, dedublată, fabulă complicată în exces. Gustul
criticului se recunoaşte pe această linie oscilatorie.

Romantismul apare fundamental, la Mihai
Eminescu, dar mai ales în programul Cercului Literar,
al cărui inductor ori conducător se erijează a fi. Ion
Negoiţescu rămâne atent cu puritatea romantică. Pe
G. Călinescu, cel care se autodefineşte romantic-„im-
postor”, îl descoperă „deviind uneori spre parnasi-
anismul frenetic” (Alte însemnări critice, p. 74). Nu o
exaltare romantic, firească, nici ceea ce s-a spus a fi, la
Ion Barbu, în loc de parnasianism identificat de Via-
nu, expresionism. Dar o sonorizare vidă, sui-generis,
înfierbântată. Grandilocvenţă, retorism. Fantezism
exaltat.
Fauvismul trece din pictură în literatură, în poe-

zie. „Cerchistul” Ştefan Augustin Doinaş este „un
fauvist (poate cel dintâi şi desigur cel mai mare în arta
românească, subînţelegând şi pictura)” (Însemnări
critice, p. 275). Nu prea depărtat de rococo, până la un
punct, prin violenţa cromatică, dar diferit prin
esenţializare ori simplitate. De aceea mai apropiat de
naturalism, prin propensiunea spre concret.

Realismul îi apare într-o perspectivă laxă, atât
estetic, cât şi ontologic. Din Însemnări critice, se poate
extrage un realism poetic şi artistic, la Dickens. Iar
din Engrame, un realism ajuns până la limita fantas-
ticului, aflat la D. R. Popescu. Prin Bronislava Nijin-
ska, citată de Eugen Jebeleanu, criticul acceptă chiar şi
„un realism ireal” (280).

Naturalismul – iată o prezenţă obsesivă la Ion
Negoiţescu.

În tinereţea sa literară, el desfide naturalismul
deopotrivă cu suprarealismul, ambele învinuite că ar
fi dus la prăbuşirea naturalismului, de parcă noul
critic l-ar (men)ţine ca mentor pe N. Iorga şi nu pe E.
Lovinescu.

* (Din vol. Ion Negoițescu: singularitate și (l)abilitate,
în curs de apariție la Ed. Tracus Arte)



ALEXANDRU CRISTIAN

Poeziei

Am plecat de lângă tine
Iar versul l-am uitat.
În colț lângă mine
Frumos ai suspinat.

Pașii tăi răsunau pe astrul meu
Mirosul tău aruncă săgeți

Ca versurile nefericitului Orfeu
Oare cândva ai să mă ierți.

Un timp și lumea s-a oprit
Un zâmbet și vraja s-a rupt
Nu mă pot opri din iubit
Iar din amorul fugit.

Eu nu mai scriu nimic
Talentul l-am aruncat

Versurile mă fac tot mai mic
De când tu m-ai uitat.

Pe tine te caut dar
Mut și Orb sunt, iar

Stiloul nu poate scrie pe ziar
Versuri uitate pe o frunză de arțar.

Te-am aruncat în ocean
Tu ai dispărut

Te-am regăsit în van
Privirea ta m-a durut.

Imagine de țară

Plouă mult peste lume
Plouă mult peste tine
Cu stropi mari ce spală

Fața ta și ochii tăi ca o apă.

Plouă peste timp
Plouă peste griji

În tot acest răstimp
Eu uit.. .

Plouă peste satul nostru
Uitat într-un colț de țară
Trecutul e calea, al nostru

Popor ce nu mai poate sta afară...

Plouă peste oraș, cu picături
Ce îneacă vise, speranțe, șoapte
Și în ale mele ciudate visuri

Apa îneacă Universul și se face noapte.

Vers meschin

Lume ce te arunci în văpaie
Vorbe ce nu se sting, flăcări
Ce pe noi ne ating, gânduri
Ce rup inimi și vând suflete.

Am rupt tradiția, cultura
E cerșetorul tehnologiei

Zeul Internet ne-a pus pământ
În ochi, minte și pe frunte.

Unde ești tu scriitor
Ce din vechiul dor

Renaști și arunci steaua
Țării mele aruncând-o
În oceanul ce desparte

Lumea toată de mica țară.

Nu mai cânt, nu mai scriu
În mine se naște pustiu...
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Plouă mult peste tine
Cu stropi mari ce spală
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Uitat într-un colț de țară
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Plouă peste oraș, cu picături
Ce îneacă vise, speranțe, șoapte
Și în ale mele ciudate visuri
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Vers meschin

Lume ce te arunci în văpaie
Vorbe ce nu se sting, flăcări
Ce pe noi ne ating, gânduri
Ce rup inimi și vând suflete.

Am rupt tradiția, cultura
E cerșetorul tehnologiei

Zeul Internet ne-a pus pământ
În ochi, minte și pe frunte.

Unde ești tu scriitor
Ce din vechiul dor

Renaști și arunci steaua
Țării mele aruncând-o
În oceanul ce desparte

Lumea toată de mica țară.

Nu mai cânt, nu mai scriu
În mine se naște pustiu...

Acum

Acum scriu ce mai pot
Cu greu lumea o mai suport

Acum visez ce mai pot
Cu greu oamenii îi mai suport.

Acum te-am găsit pe tine
Cu greu te poți despărții de mine

Acum plec undeva cu tine
Cu greu mai poți să pleci de lângă mine.

Acum totul e trădare
Cu greu mai răsare
Acum un uitat soare

Cu greu lumea mai e mare.

Hai ninge

Fulgii mă acoperă
Viața se scurge

Greieri albi susură
Iar zăpada plânge

Pentru ultimul om
Al vremii de azi, ieri
Pentru ultimul domn
Al zilei de azi, de ieri.

Îngroapă trupul în zăpadă
Rece să uităm de el.

O veșnicie să uităm strada
Unde a fost aruncat un băiețel

Ce spera la povești
Pline de fantasme
La vorbe nebunești
Pline de spaime.

Hai ninge peste tot
Hai ninge peste pământ
Eu a scrie nu mai pot

Mă duc spre rece mormânt!

Necredința noastră

Am oprit gândul, am uitat sufletul
Puterea s-a dus din noi
Lupta am pierdut-o, răul
L-am instala! cu ochii goi

Citim poezii, articole și romane
Iar plini de mândrie dăm sentințe.

Greu și cu umilință ne apasă
Moștenirea noastră, noile ființe
Se uită spre cerul de pretutindeni

Toate li se par un cosmos plin de antologie.

Cheia

S-a închis ușa ce deschidea
Lumea noastră și sufletul

Plin de păcate și cuget neliniștit.
Am aruncat metalul care rupea
Bariera pământului nostru

Și am refuzat să cunosc misterul
Meu și al lumii.

Nu mai pot găsi drumul
Spre Tine și spre mine
Aruncată în prafuitat

Cheia s-a răsucit
Deschizând uși în pământ.

Viziune

Pulbere e lumea în care stăm
Praf e lumea în care visăm

Cenușă e lumea în care sperăm
Uimire e lumea din care plecăm.

Să refacem timpurile
Să așteptăm anotimpurile

Să construim zidul
Ce sprijină Templul

Unei lumi necunoscute !



DAN ANGHELESCU

Pavel Chihaia – supravieţuitorul
unei generaţii pierdute

S-ar putea spune că prin titlul romanului său,
Blocada, Pavel Chihaia îşi desluşise, oarecum premo-
nitoriu, imaginea – cumplit de nedreaptă – a propriu-
lui destin de prozator, destin care, din nefericire, nu
avea să fie numai al său, ci şi al unei generaţii întregi,
generaţia pe care am putea-o numi (cu o expresie pu-
să în circulaţie de Gertrude Stein) generaţia pierdută.
Seismul – pe care violentul articol intitulat Poezia pu-
trefacţiei şi putrefacţia poeziei semnat de Sorin Toma
la începutul anului 1948 – declanşase sinistra perioa-
dă a proletcultismului, perioada ce avea să-i spulbere,
pentru mult timp din literatură şi pe Pavel Chihaia cu
tot cu “Blocada” lui, dar şi pe alţi autori şi cărţi între
care trebuie să-i amintim pe Mihail Villara (pseudo-
nimul literar al lui Mihail Fărcăşanu) cu Frunzele nu
mai sunt aceleaşi; pe Dinu Pilat cuMoartea cotidiană;
se vor adăuga Sorana Gurian cu Zilele nu se întorc
niciodată, Oscar Lemnaru cu Omul şi umbra, sau
Petru Dumitriu cu Preludiu la Electra şi Euridice care
apăruseră la editura Fundaţiilor Regale. Dar, într-un
inventar al marilor pierderi şi perdanţi pe termen
lung şi foarte lung (în únele cazuri chiar definitive da-
că ne gândim la Constant Tonegaru, prietenul din
adolescenţă al lui Pavel Chihaia) nu va putea lipsi ex-
cepţionala carte – Ferestre zidite a lui Alexandru Vo-
na, după cum nu ar trebui să uităm vinovata şi im-
pardonabila tăcere prin care s-a încercat neantizarea

destinului de mare romancier al lui Lucian Blaga.
Dintr-o epistolie a lui Pavel Chihaia către Ion

Negoiţescu aflăm amănuntele “întâmplărilor” semni-
ficative carea au marcat debutul său de romancier.
Blocada, potrivit mărturiilor sale fusese scris în patru
redactări succesive între 1945 şi 1946 într-o vreme
când autorul era impiegat la Direcţia Generală a Tea-
trelor. În februarie 1947 Petru Comarnescu i-a redac-
tat o prefaţă şi, împreună cu autorul, cartea a fost pre-
dată lui Aristide Blank la Editura Cultura Naţională
unde a fost imediat trimisă la tipărit, chiar după ro-
manul lui Mihai Villara, Frunzele un mai sunt acele-
aşi, astfel că apariţia Blocadei a avut loc de Crăciunul
din 1947. Şi autorul relatează în amintita scrisoare:
“La începutul anului 1948 - când a avut loc înfeuda-
rea sovietică definitivă a României – au apărut despre
Blocada câteva cronici puţin convingătoare şi două
atacuri marxizante, ale lui B. Elvin şi Al. I. Ştefănescu,
care reproşau lipsa de combativitate a cărţii, absenţa
ideologiei în serviciul căreia se aflau cei doi critici.
Cei de la editură mi-au comunicat apoi că Blocada
fusese retrasă din librării şi topită, împreună cu alte
lucrări considerate indezirabile de către
nomenclatura comunistă.” (anexă la Blocada, ed.
Dacia, 1991, 349)

Habent sua fata libelli spunea un antic adagiu
latin. Iar, în adevărul profund al acestei rostiri, se va
întrezări întotdeauna un sclipăt de speranţă pentru
toţi autorii şi cărţile de autentică valoare cărora vre-
melniciile le-au pus sau le vor mai pune oprelişti abe-
rante. O ştim din istoriile noastre recente unde, nu
odată timpurile, o anume contemporaneitate ostilă
sau împrejurările neprielnice de care, cel mai adesea
nu am fost lipsiţi, au încercat, prin deloc inocente
luări de poziţie, să arunce în uitare (şi nu numai!) şi
oameni şi cărţi. Dar iată că după o lungă jumătate de
veac, atât Blocada cât şi autorul ei reintră – şi chiar
cu o strălucire aparte – în actualitatea literaturii ro-
mâne. Cei de azi, nu fără o anume uimire, îl redesco-
peră şi, citindu-l, se alătură părerii lui Dan Ciachir
cel care, fără ezitare, avea să spună că este "o carte cât
o operă".

Întins pe aproape 500 de pagini, romanul scris
la o vârstă (23-24 de ani) neverosimilă pentru un au-
tor, stârnise entuziasmul unui Petru Comarnescu.
Dar, aproape instantaneu avea să intre şi în colima-
toarele criticii marxiste, care cu o remarcabilă rapidi-



tate vor determina retragerea şi topirea cărţii. Şi totu-
şi, în efémera şi fulguranta “intrare-ieşire” din scena
literară, romanul a lăsat în urmă o impresie de-ne-
şters. La aproape şapte decenii de la apariţie, Blocada
impresionează, întâi de tóate, prin deplina maturitate
a scriiturii. Suflul epic de amplă respiraţie al prozato-
rului se vădise absolut frapant. Siguranţa frazei, scrii-
tura de autentic artist, stilul cu ample volute narative,
în fine, personajele conturate cu o siguranţă uimitoa-
re pentru un foarte tânăr care ambiţiona să-şi înceapă
cariera cu unul dintre cele mai dificile genuri literare.
Petru Comarnescu primul său comentator un ezitase
să se pronunţe spunând că “Lucrarea aceasta vesteşte
un destin literar neobişnuit şi aduce romanului româ-
nesc o cuprindere şi o adâncire de care rare ori a avut
parte, în cei 25 de ani de structurare semnificativă.” Şi
iată, vedem astăzi, că nici adversitatea acelor timpuri
de cumplită toxicitate şi pentru oameni şi pentru cul-
tură, nici trecerea timpului nu au putut diminua reala
calitate literară a acestei cărţi.

La o primă impresie, despre Blocada se poate
spune fără ezitare şi că este romanul unui anume loc,
al unor anume timpuri şi al unor oameni asupra căro-
ra scriitorul s-a aplecat cu o vizibilă tentă pasională,
încercând totodată să deschidă un orizont către mis-
terioasa şi inefabila amprentă a tuturor acestora.
Chiar dacă unii comentatori au considerat că aici s-ar
putea opera o apropiere de exotismul din cărţile sem-
nate de un Panait Istrati, de Europolis-ul lui Jean Bart
sau de acel Un port la răsărit al lui Radu Tudoran,
accentul spiritual pus de autor în tot ceea ce încearcă
să ne spună este de o natură cu totul diferită. El scrie
sub vraja de irezistibilă magie a întinderilor fără ca-
păt din stepele acelui tărâm din răsărituri, a întuneci-
milor din pământuri, dar şi a luminozităţilor solare
dintre cerurile şi ţărmurile ţinuturilor pontice. Sunt
peisajele despre care mărturisea mai târziu că l-au
“înzestrat cu o anumită privire asupra lumii”. Şi tot ele
au “constituit o permanenţă de-a lungul întregii vieţi”
(v.Pavel Chihaia, Hotarul de nisip, ed. Paideia, 2007,
p.277) Aşa se face că putem întrezări aici o scriitură
de factură aproape monografică unde ţinuturile din
preajma Tomisului capătă contururi de mare forţă
expresivă: “părea că soarele e mai roşu şi mai îndepăr-
tat./…/Pe aceste întinderi aride, nu cădea cu lunile o
picătură de ploaie şi numai la mari depărtări, se vedeau,

oameni plecaţi peste burdufuri, trăgându-şi chinuiţi
apa, din izvoarele adânci şi sărăcăcioase./…/aşteptau
sub căruţe domolirea pârjolului pentru a cosi la lumi-
na lunii./…/cirezi nesfârşite de bivoli şi cai, adăstând
parcă şi ele în răcoarea asfinţitului./…/Nopţile pontice,
ceţurile grele din luna noiembrie, adierile pline de tai-
nă ale porturilor Mediteranei, apoi ruínele cunoscute,
marmorele, zidurile de apărare care arătau veşnic lo-
cuitorilor îndârjirea de a rămâne pe petecul acela de
ţărm./…/ Aici nimic un te făcea să crezi că omul s-a
oprit vreodată în loc, dejugând carele, s-au că ar putea
lăsa o urmă a trecerii sale./…/Vântul se răsucea în voie,
domnea absolut, înfricoşând privirile din această poar-
tă a marei stepe răsăritene, între Asia şi Mediterana.”

În scrisoarea către Negoiţescu mărturisea: ”am
scris romanul doar dintr-o înflăcărată admiraţie a Do-
brogei şi a locurilor unde mi-am petrecut copilăria şi
adolescenţa.”

Să mai spunem că trimiterile la evenimentele
unui anume timp istoric (anii ’40, conflictul din Abi-
sinia sau barajul Bosforului de către turci) sunt amin-
tite cu o voită inconsistenţă, date puţine şi abia schi-
ţate. Însă, în acest vag, evident premeditat, întâmplă-
rile propriu-zise capătă fluidităţile fluctuante şi stra-
nii ale basmelor, ale unui “a fost odată ca niciodată” şi
ca urmare imprimă naraţiunii, ce se ramifică şi rătă-
ceşte mereu prin holmuri imaginare, un pronunţat
aer fantast. Din punct de vedere compoziţional, ros-
tul sugerat indirect al timpului pare menit să ser-
vească mai degrabă unor configurări de atmosferă,
devenită element mai mult de coloratură ce susţine,
într-o manieră de acompaniament sugestiv, atât volu-
tele narative cât şi credibilitatea – deloc banalelor fi-
guri ale – personajelor pe care le creionează, De fapt
– şi privitor la acestea, cât şi din perspectiva în care se
produc desfăşurările tramei – se poate vorbi despre o
foarte vizibilă tentă levantină. Iar povestaşul ţine să
ne avertizeze – şi nu o singură dată – că ne aflăm la
Porţile Orientului.

Să-l redescoperim pe Pavel Chihaia…Acesta era
titlul comentariului cu care Ion Negoiţescu se apropia
de romanul Blocada. Şi, chiar de la prímele rânduri,
oferea cititorilor portretul vestimentar al persanului
Hvaja al Wasiti, zaraful pe care romancirul îl constru-



LUCA CIPOLLA

Amvăzut luna topindu-se

poetei Antonia Pozzi

Am văzut luna topindu-se
căzând în cascadă
pe nemărginirea pământului,
o băltoacă devenind râu
mai apoi
torentul scurs în vale
încălzind cu apele sale
o inimă rece și neîngăduitoare
care deja de-acum
tânjea după ultimul vis.
Am văzut trandafirii, cimbrul și lavița,
stânci adolescentine
vibrând de viață
cu energia pe care viitorul le-o dădea,
dar fără acel scut,
întunericul înstăpânindu-se peste
aceste brațe
și peste tăcere, răpește cugetarea,
evocă vântul
ultimului anotimp în care,
semnele adunate,
le-am încredințat zăpezii în ultimamea urmă.

ise – spune el – “nerealist, deşi stilistic verosímil”
apelând la imaginea unei gravuri de Rembrand. De
fapt şi pentru alte personaje, chiar şi pentru eroul
principal, Hemcea, scriitorul apelase la gravurile,
picturile şi chiar autoportretele marelui olandez. “În
Blocada, spune cu subtilă înţelegere a naturii
demersurilor literare Ion Negoiţescu, anacronismul
un trebuie considerat o împietate faţă de realitatea
istorică, nici ca o sfidare a realului în sens oniric sau
fantastic./…/Chihaia e chiar fascinat de realitate, de
farmecele şi posibilităţile ei, de unde propensiunea sa
artistică spre pitoresc – până la extrem. Dobrogea lui
nu este nici invenţie literară nici mitologică, într-însa
amestecându-se doar vocaţia fabulatorie cu expe-
rienţa personală./…/ Asemenea Ciumei lui Camus
(apărută concomitent cu Blocada), ca şi altor romane
tipice pentru noua literatură a veacului nostr, Blocada
este o parabolă.” (anexă la Blocada, Dacia, 1991, 353)
Evident, destinul literar neobişnuit pe care Petru
Comarnescu il prevestise în urmă cu decenii lui Pavel
Chihaia s-a împlinit!



ca și cum aș fi în amiază
e un loc îndepărtat în mine
funcția antifonică a vegetalului
pădure tăcută sub reactoare

transcend opresiunea ploii
nu mai e sentimentul că derizoriul
plouă peste un oraș
cu persistența că imagini de siliciu
deșertifică imaginarea imaginii ploii
nu mai pot imagina imaginea ploii
picătură din dreapta căzând peste
picătura căzută și suspend în auz
către umăr o percepție chinestezică
umbre asimetrice ca să pot distinge
zborul meu peste Valea Șaeșului
inventez propoziții
prin nesemantizarea direcției
exist foarte vag cuprins de imagini
îmi lipsește sentimentul când plouă
și n-am dorit decât această imagine:
scări acoperite de draperii pâlpâitoare

Mă așez.
Cu dreapta în mâna dreaptă și cu stânga
În mâna rămasă liberă/
Mă așez în creștetul unei pietre
Care devine astfel la marginea unei ape.
A-nceput râul să curgă în direcția mâinilor mele
râul e-un sistem de-a curge la îndemână
o metaforă a privitorului
descompunere fără denivelări de sens peste
bulboane și cataracte
Îmi ordonez ochiul pentru o suprafață în cadru
Când am fugit până la această imagine:
Eu așezat peste o piatră cenușie
Se odihnește în imaginea efortului uman
eliberată între stânci

„...Eu orbul Homer
Voi arde pentru dumneavoastră
Stimați cititori și-mi fumez țigara
Cu Nostalgia lui Andrei Tarkovski...”

DAN LOTOȚCHI

(1953 - 2019)

Experiment cu o înserare

am văzutînălțimea într-o dimineață de octombrie
erau câțiva plopi pe acolo și nu
am crezut că voi mai scrie încă fie
lumina ce cade într-o gheretă pustie
e desprinsă de mine și m-am așezat
cum poți așeza bucurie atâta cât
lucrurile sunt culoare și mustinde de umezală
acest lucru întreg se deosebește când e întreg
în amfiteatrul cu hârtii umede și frunze murdare
am primit cu ochiul e simplă cuprinderea
ca un cap ce se lasă-ntr-o doară pe un umăr
părăsit de acțiunile privirii
am privit în timp
primirea aceasta de către mine
a unei înălțimi de frunze pe călcâiul pantofului

E deja amiază acest loc ales
am pășit până aici m-am expus
în poetica păianjenului
ani de zile și striații ale luminii
acopăr pagina cu fose nazale
nu ești râpă, nu ești copac nu
colonade ale vegetalului
pentru că ești nici o semnalizare
și pentru acest deja



ce în toată masa sedimentării, semnificarea prin in-
terstițiile vorbirii.

Ca și cum aș încerca să fotografiez cerul pe par-
cursul drumului meu ca să-l reconstitui apoi din
mărturiile rămase.

Ca și cum aș încerca să am vigoarea naturii întin-
zând crengi înflorite în loc de mâini înmugurite.
Carsticul e acest reliefal mărturiei.

„Ca și cum” devenit structură ce proliferează in-
voluntar într-o circularitate simbolizantă ca o îmbă-
trânire concentrică din miez spre scoarță.
Deprimarea lui acum: fosilizările sunt uzate de știință.

(Bătrânelul demn de o viață ce-și bea cu suculen-
ță berea pe sub mustață îl fotografiez într-o lumină a
sensurilor suprapuse geologic, aureolat ca un sfânt de
roata gurii paharului).

Oricât aș încerca să văd acum cerul într-o mișca-
re spre locul unde scriu, parașutarea lui spre miezul
povestirii mele continuă printre forme cumulus sta-
ționate în sepia - revelatorul era cam vechi - .

Veneam spre birt, nuanța de consum o păstra și
pe cea de castel, cu Robin Hood, Țepeș Dracula în va-
rianta justițiară autohtonă, când valea se umplu de
rădăcini inverse. Solarizările din nimbus reduc din
infraroșu.

Poligrafiez un act de memorie.
Oricât aș încerca să fotografiez moartea bătrânului

valuri de bere spală această falie temporală în care pă-
mântul local e prada rădăcinilor, comesenii încreme-
nesc prin unghere Bruegel ară prăbușirea lui Icar, tra-
ctorul e adăpătoare de corbi, Evul Mediu se înrădăci-
nează în ovalul feței ca o imagine răsturnată a cerului.

Și această ficțiune multiplicată oricât nu este mai
puțin reală decât procesul de mărire și copiere.
Rama în care culeg imaginea: pământ dezgolit de
zăpadă cu ierburi arse la suprafața oricărei încercări
de fototropie activă.

Violent într-o lume fără violență vizibilă.
Rama determină violent tabloul: un cadru de re-

prezentare activă: ca un drum de făcut încoace.
Un cadru de reprezentare activă: bătrânul cule-

gând vreascuri. El vociferând vesel în buza paharului.
Autorul a trei copii ce-și continuă drumul spre
marginea incendiată. Parașutat în pustă a început să
urle ca lupul de frica foamei. Imagine recurentă a fo-
cului: vreascurile raționalizate au fost aprinse cu pra-

Juxte cu nori

A urmări norii (ca în acel text al lui Julio Cortázar)
nu poate fi un act de contemplare pură. Unii cunosc
teama de a-și explica propria operă scrisă. Dar nu pot
să încetez să fiu consternat de acest provizorat al textu-
lui. Această fuziune a textului cu realitatea. Dacă a
semnifica înseamnă a trăi urmăresc norii urmând că
referința textuală ne pretrăiește ceea ce trăim ca urma-
re a. Spre o purificare. Teamă, consternare, spre direcții
de semnificare. Condiții meteo ceață semnificare non-
distrugeri de referențialitate. Nu pot trăi logica semni-
ficării ca un eveniment. Într-un centru indestructibil al
textului ca miezul unui copac conglomerări de semne
un șoc de neînțeles, lovitura cu butucul putrezit, masa
lemnoasă transformată geometric în mediu ambiant.
Parfumul pădurii în masa de scris. Această geometri-
zare a informului, a neputinței de expresie, mă încarcă
senzual de o lume pe care o transform încercând să o
explic. Iată:

orice încercare de a povesti pornind de la a urmări
realul ca o structură logico-temporală acreditează eșe-
cul. Numesc eșec acea onestitate funciară ce refuză
nominalizarea caleidoscopică a tropismelor dintr-un
câmp practico-social ce conservă preeminențe de lim-
baj: constelația gemini pe cerul ficțional în amiaza
mare.

structuri ale eșecului meu - nu-l pot vedea încă pe
bătrân - au devenit o parafrază a celui plural: așteptând
rândul la bere, experiența răbdării abdică de la o ordi-
ne a importanțelor: muște peste etichete degradate, co-
roziuni ale butoaielor calcifieri de praf, zugrăveli în roz
ale direcțiilor ocl, sanitară etc, nu servim ebrietatea, ce-
lebritatea, sănătatea, onestitatea, demnitatea, salubrita-
tea, constelația gemini o urmărește pe cea a fecioarei
într-un grai ușor dezarticulat dialectal pectoral râgâit
longitudinal pe zincul tăbliei de bar, grotescul e un
limbaj proeminent.

dacă a percepe reificarea este o experiență la înde-
mâna oricui și-a propus o contemplare nemediată a
vieții, o adevărată muncă ( sudoarea este o secreție ce
probabil înnobilează mâna dar aureolează și tâmpla)
norii aceia revin circular în acest proces de înmagazi-
nare a limbajului ca o cristalizare într-un mediu alca-
lin. Răbdare pentru zgomotiri: simbolizarea se produ-



prind? - ceea ce curând uit. Rezist în această lumină
spectrală fără nicio fixație fotonică. Existență a ceea
ce nu se fixează fără cuprindere.

Mărturisea că a fost cuprins de existență. Că
mitralia imagini înstrăinate de el însuși. Că ieșise
lângă moara de vânt și-și răcorea picioarele umflate
de umblat și rătăcire într-un șir de zile și nopți fără
șir în sălbăticia fără identitate a copacilor și a fiarelor.
Că a văzut siluetele mișcându-se repede și caschetele
reflectând paletele metalice ale vântului. Că a pândit
apoi cu un picior în apa aproape înghețată ore în șir
orice altă mișcare. Că anihilase un pluton și că-i era
sete. Că mușca peretele lemnos al morii și lemnul
dulce devenea o înflorire sau o înfloritură - autoiro-
nia funcționa intactă - ca un drum sau ca o regăsire a
drumului pe care venea acum încoace.

E bătrân și mărturisirile par încrucișări de dru-
muri epice.

Mult mai târziu aveam să aflu că fusese ultima
bere în gloria birtului. Căzuse în tăcere și în umbra
curții unde trăia singur peste stiva de trunchiuri de
brad rămasă nefolosită de la plecarea ultimului fiu. În
cădere, lovindu-se fatal în tâmplă, răsturnă rama pe
care copiam ultima imagine: lemnul jignit de
bătrânețea inimii ce dirijează totul spre scoarță, ca
spre un cer seren, o mișcare inocentă de nori.

Sighișoara, 25 martie 1981

ful de pușcă din magazia încărcătorului.
Acestea erau povestite ca un drum încoace.
De-o parte și de alta aceeași supoziție a primăverii.

Noi suntem ascultătorii liniștiți când norul e proiectat
peste umbra mâinii ce construiește pădurea.

Acolo se adăposti câteva săptămâni. Frontul era o
amintire intercalată în crispări ale feței, riduri tranșee
până la avansarea din frunte, spre școala de aviație
occipitală.

Nu poți ieși din uman cu mijloace parietale.
Încercarea de frondă fu sesizată ca eroism și urmă
parașutarea. Era alb ca varul. Varul ce era stropit pe
câmpurile de cadavre stropi și decorarea lui după
recluziunea silvestră.

Iar aceasta fu pauza, cezura de povestire în care eu
intercalez un text în timp ce el își soarbe ultima bere.

Proiect pentru păduri în spațiul mâinii.
Aduc imagini cu mâna. Un spațiu de interceptare a

primăverii, un cadru fără argumente topografiate
uniform. O aducere aminte. Presez cu o dimensiune
nouă o înseninare de imagini din parcursul amintirii.
Evoc o neputință de a sta cu presiunea din ierbar.
Presez pagină cu pagină mă constrâng să existe fără
memoria mea. Nu-mi explic permanent existența
lucrurilor ca toate împreună. Nu deci o activitate de
colecționar. - Mă acopăr într-un spațiu liniar cu
mâna. O funcție textuală de acoperire ca a-mi aduce
justificări fără acoperire juridică. Acest acoperiș
piramidal acoperit de tremurarea unui prim- plan de
campanule și verzeala zidurilor. - Exist o singură
dată.

I-a prins bine. Proiect pentru pădurile din spațiul
diasporei. A prinde, cuprinde, întreprinde, cuprin-
dere de aer, întreprindere de respirat când aerul a
devenit irespirabil în relația de supraviețuire cu mâna
ochiul cuprinde cu privirea ceea ce mâna întreprinde
cu ceea ce ea își face. Tufișuri, hățișuri, așezări provi-
zorii de vegetație paremiologică pe o palmă de pă-
mânt. O așezare provizorie - o staționare pe pământ
puncte de stație joase, staționare în umezeală temporar.

Ligamente temporare de iarbă umedă, sânge
coagulat pe cioturi. Localizări de culori într-o dungă
joasă de lumină. În raport cu lungimea vieții ceva ce
trăiește imediat instituind o relație vegetală. Gândirea
mea ulterioară acestui moment: irizat de lumină
printr-o direcție de mișcare (a mâinii) am prins - dar



această parte este inutilă străinilor, femeilor și italie-
nilor de azi.

Intenția acestei interpretări, este de a afirma
că oricine înțelege cât de cât limba noastră modernă
(de secol XIX, n.n E.D.P), îl poate înțelege pe Petrar-
ca, totuși nu doar citind neglijent, căci în secolul
acesta nu se poate face imposibilul, ci acordând mă-
car atenția obligatorie citirii articolului despre modă
din ziare. O numesc interpretare, pentru că ea nu
este un comentariu ca și altele, ci aproape o traduce-
re din rostirea veche și neclară, într-o rostire moder-
nă și limpede, deși nu barbară, și se aseamănă puțin
cu interpretările latine care se găsesc în edițiile clasi-
cilor, denumite in usum Delphini. Nu intru nicioda-
tă în dispute; dar acolo unde comentatorii sunt dis-
cordanți, încerc doar acea interpretare care mi se
pare reală, ori pe care am preluat-o de la unul din ei,
ori pe care mi-o imaginez eu. Când două sau mai
multe interpretări, ale altora, sau cele proprii, ori
chiar una proprie și una alta, îmi par, de asemenea, a
fi verosimile în același loc, le preiau imediat pe toa-
te. Câteodată urmez un comentator, uneori altul,
adesea niciunul, întotdeauna însă opinia mea. Nu
evit nici o dificultate, nici atunci când toți comenta-
torii o fac. Ofer pe scurt, dar clar, toate informațiile
istorice necesare pentru a înțelege bine textul. În
principiu mă abțin să explic detalii precise, pe care
după aceea, pas cu pas, le omit, căci eu cred că, el,
cititorul, prin această lectură trebuie să dobândeas-
că câteva cunoștințe și practică în limba veche și în
maniera rostirii lui Petrarca. Intenționez totdeauna
să scriu pentru femei și pentru străini: dacă s-a în-
tâmplat ca oamenii și literații italieni, prin această
modestă interpretare, au ajuns să înțeleagă bine și pe
de-a-ntregul vreun pasaj, neînțeles, ori rău înțeles,
vor avea prilejul să repete ex ore infantium et lacte-
rium (lat. din gura copiilor și a sugarilor), sau altce-
va spus în acest sens.

nota bene

Dat fiind faptul că acest text este cuprins în lucrarea
lui Baldassarre Lombardi, L'Inferno di Dante Ali-
ghieri, Firenze, 1842, mi s-a părut interesant să ală-
tur și textul privirii sintetice asupra Infernului lui
Dante, din perspectiva lui Baldassarre Lombardi

GIACOMO LEOPARDI

(1798-1837)

INTRODUCERE LA CANZONIERUL
LUI PETRARCA

COMENTARIU

Nimeni în Italia de astăzi, în afară de literați
(am vrut să spun în afară de foarte puțini literați)
cunosc, pot înțelege cu ușurință, limba italiană ve-
che. Cu toate acestea italiencele, precum și un nu-
măr important de străini, vor să-l citească pe Petrar-
ca, poet foarte dificil chiar și pentru persoane erudi-
te și exersate în lectura și limba scriitorilor noștri
clasici. Acum, din moment ce femeile și străinii îl
citesc pe Petrarca, mi se pare că n-ar face rău să-l și
înțeleagă: dar eu știu sigur că nu-l înțeleg, pentru că
nici chiar literații italieni nu-l pot înțelege fără vreun
comentariu; iar comentariile pe care le avem despre
Petrarca sunt partea cea mai neclară a textului, și to-
tuși inutile tuturor; în parte foarte lungi, și totuși in-
utile femeilor și altor câtorva care nu cred că e bine
să irosească o oră pentru un sonet; și până în cele
din urmă toți trec sub tăcere, unii o jumătate bună,
iar ceilalți cel puțin două treimi a locurilor neclare,
și totuși sunt inutile, asta măcar străinilor, femeilor
și tuturor acelor oameni cărora le este frică sau nu
sunt deprinși a merge prin întuneric. Mai mult, deși
nu toți comentatorii lui Petrarca stăpânesc limba
italiană veche, oricum ei presupun cu toții că, citito-
rii o știu foarte bine: așa că, în general vorbind și



Aceste umbre transmit mereu gemete și suspine, nu
simt o durere trupească, alta decât a spiritului, și cel
mai mare chin al lor, este să spere mereu la eternul
bine, zadarnic însă.

Cântul V

Cercul secund, care-i cuprinde pe luxurioși, și care
sunt mereu agitați și transportați de ici colo de vâr-
tejuri de vânt.

Cântul VI

Cercul terț, care include păcătoșii lacomi cufundați
în noroi, și expuși în permanență la un potop de
ploaie, de zăpadă și grindină.

Cântul VII

Cercul cvart, unde sunt risipitorii și avarii, osândiți
să întoarcă unul împotriva celuilalt greutăți conside-
rabile; de aici trece în Cercul cvint v. 100 și 105 –
destinat irascibililor și leneșilor în mlaștina Stige 1,
aceștia lovindu-se și ciuntindu-se cu dinții, bucată
cu bucată, v.114, iar aceste prăzi ajung în nămolul
întregii mlaștini, v.121 .

Cântul VIII

Dante aflându-se totuși în cercul cvint, iar dacă tot a
ajuns la porți, a fost preluat într-o barcă de Flegias și
navigând în jos îl întâlnește pe Filippo Argenti; apoi
poeții ajung în orașul Dite, în care voiesc a intra, iar
la serata lor vin câțiva demoni.

Cântul XI

Cercul sext: intră in orașul Dite, unde sunt pedepsiți
ereticii în câteva gropi arzând necruțător.

(1717- 1802), teolog, literat și critic literar italian,
preluată din ediția Romualdo Zotti. Romualdo Zotti
fiind, poate, cel mai bun exeget ai lui Dante din
toate timpurile. Și asta pentru a ilustra cât de com-
plexă poate fi lectura unui text scris cu peste șase se-
cole în urmă, chiar și pentru vorbitorul nativ.

DESCRIEREA INFERNULUI
DUPĂ DANTE

PRELUATĂ DIN EDIȚIA ZOTTI *

Cântul III

Spațiul de la poarta infernului până la râul Acheron
(originea lui sunt lacrimile cretanilor – detaliu în
Cântul XIV, râu situat in Epir, regiune din NV Gre-
ciei.) se împarte în două părți: în prima sunt suflete-
le celor care au trăit fără renume, adică păcătoși jos-
nici, lipsiți de suflet și curaj, care au dus o viață apa-
tică fără viciu și fără virtute, și sunt de aceea îmbol-
diți de tăuni și viespi, care le sărăcesc chipul de sân-
ge, cântul III, versul 66, grăbind înapoi spre un semn
care duce necontenit în jurul cercului, versul 52. În
a doua parte sunt toți regii care se grăbesc să treacă
râul Acheron în barca lui Caron Demonul, versul
109.

Cântul IV

Limbo: aici începe primul cerc. Împărțirea infernu-
lui este exact în nouă cercuri concentrice care se mic-
șorează și coboară în formă de spirală, ca și o pâlnie.
Așadar Limbo-ul formează primul cerc, care cuprin-
de toți pruncii decedați fără botez și toți bătrânii ca-
re au trăit după legea naturii și care nu l-au întâlnit
pe Iisus Hristos, și și aceștia se împart în două clase:
cei care nu s-au făcut cunoscuți prin vreo faptă ieși-
tă din comun, și al căror nume nu mai există pe pă-
mânt, sunt la mijlocul tenebrelor. Oamenii mari dim-
potrivă, care au câștigat o mare reputație, se află pu-
și separat într-un palat superb între pajiști ispititoare.



Cântul X

Continuând în orașul Dite, vorbește cu Farinata
Uberti și Cavalcante Cavalcanti. Farinata îi preves-
tește exilul său, și ajunge mai apoi pe marginea
înaltă a ...

Cântul XI

Cercul sept, care se împarte în trei cotituri. Prima
îi cuprinde pe cei care au folosit violența împotriva
aproapelui lor, luându-le cu forța bunurile acesto-
ra; aceștia sunt cufundați într-un râu de sânge.
Cântul XII, v. pag.47
A doua îi cuprinde pe cei care s-au dat pe sine
morții, din disperare, sau pentru că și-au ruinat
toate bunurile. Primii au fost transformați în pro-
tuberanțe și trunchiuri groase, unde harpiile își fac
cuibul, v.10, cântul XIII, iar următorii vor fi însoțiți
de cățele negre și lacome, de la v.125 la 129 din
cântul XIII.
A treia cotitură este un câmp nisipos fierbinte, un-
de sunt pedepsiți cei care au uzat de violență împo-
triva lui Dumnezeu, împotriva naturii și artei, și
sunt expuși unei ploi de foc, v.29 a cântului XIV.
Primii sunt culcați pe spate, cei de-ai doilea aleargă
neîncetat, iar cei de-ai treilea stau adunați în ace-
iași poziție și loc, v.22, 23, 24, același cânt XIV, așa-
dar acolo, între violenții împotriva lui Dumnezeu,
spune Capaneo.

Cântul XV

Între violenții contra naturii Dante îl recunoaște pe
maestrul său Brunetto Latini, căruia îi prezice exi-
lul său.

Cântul XVI

Dante, ajuns acolo unde auzea susurul râului care
cădea într-al optulea cerc, întâlnește câteva suflete
corupte de viciul amintit mai sus în cântul XV.

Cântul XVII

Descrie imaginea lui Gerione, iar Dante va fi în-
cunoștințat de cea de a treia manieră a violenților;
adică cei care sunt violenți împotriva artei; și apoi
pe mâna aceluiași Gerione coboară prin aer în cer-
cul al optulea.

Cântul XVIII

Cercul octav. Descrie locul și forma cercului octav,
numit Malebolge, al cărui fond se împarte în zece
bolgii (despărțituri), în care vor fi pedepsite zece
maniere de necinstire.
În acest cânt sunt tratate două: una a celor care au
păcălit o femeie ca să-i facă pe plac altuia, iar ca
pedeapsă sunt biciuiți de demoni; iar cealaltă este
cea a lingușitorilor, care sunt condamnați înăun-
trul unui bălegar puturos.

Cântul XIX

A treia bolgie, unde sunt pedepsiți comercianții de
bunuri spirituale, puși cu capul în jos în anumite
găuri, dar cu gambele afară și tălpile deasupra de
flăcări nemiloase, unde se află câțiva pontifi.

Cântul XX

A patra bolgie, care cuprinde prezicători, astrologi
și vrăjitori, iar pedeapsa lor este de a avea fața în-
toarsă spre spate, și de a umbla de-a-ndoaselea.

Cântul XXI

A cincea bolgie, unde sunt pedepsiți misiții, adică
aceia care vând și cumpără dreptatea, care sunt cu-
fundați într-un iaz cu smoală clocotind, păziți de
demoni cu coarne, nemiloși și flămânzi.



Cântul XXII

În acest cânt continuă întreaga materie, și anume a
celor care, aflându-se în raport onorabil față de Dom-
nul, își oferă harul, și unde se amintește de unul care
le dă vești despre alții, povestind la urmă viclenia ba-
nală a acelui spirit care păcălește toți demonii.

Cântul XXIII

A șasea bolgie, unde sunt afurisiți ipocriții, îmbrăcați
cu pelerine grele din plumb, aurite pe dinafară, și care
mărșăluiesc mereu în jurul bolgiei

Cântul XXIV

A șaptea bolgie, aici sunt pedepsiți hoții de șerpi veni-
noși și fetizi, în care unii sunt în mod ciudat transfor-
mați.

Cântul XXV

Urmând aceiași bolgie, îl vede pe Caco sub înfățișarea
unui centaur cu nenumărați șerpi de apă pe șolduri și
un dragon pe spinare. Întâlnește trei florentini, doi
dintre ei transformându-se în modmiraculos.

Cântul XXVI

A opta bolgie, în care sunt pedepsiți consilierii necin-
stiți între nesfârșite flăcări de foc, fiecare conținând
câte un păcătos, una dintre flăcări născând din ea do-
uă coarne, adăpostind acolo doi, pe Diomede și Ulise.

Cântul XXVII

Urmează următoarea pedeapsă, unde poetul s-a în-
tors către altă flacără în care era contele Guido, care îi

povestește cine este el, și pentru ce e condamnat la
pedeapsa aceea.

Cântul XXVIII

A noua bolgie, unde sunt pedepsiți provocatorii de
scandaluri, schisme, erezii și certuri. Autorii de religii
noi sunt desfăcuți în două de la bărbie până la brâu:
apărătorii ereziilor au chipul împărțit în două; aceia
care prin sfaturi rele au stârnit războiri între principi
și supuși, au limba tăiată; iar cei care au semănat dis-
cordie între familii, au mâinile schilodite; și cei care
au pus fii să se ridice împotriva părinților, își duc în
mână țeasta separată de trunchi.

Cântul XXIX

A zecea bolgie, unde sunt pedepsiți falsificatorii, îm-
părțiți în patru clase. Alchimiștii erau chinuiți de
molime și boli nesfârșite, și acoperiți de lepră, și prin-
tre aceștia îl pune să vorbească pe Griffolino d'Arezzo
și Capocchio di Siena.

Cântul XXX

Vorbește despre alte trei clase de falsificatori: despre
aceia care s-au dat a fi alți, și sunt pedepsiți să alerge
și să muște pe cei care au falsificat monede și sunt din
categoria a treia și sunt pedepsiți să fie umflați și îm-
boldiți de sete. Ultima clasă este a celor care au falsifi-
cat vorbirea, și zac unul peste altul, chinuiți de febră
aprigă. Iar mai apoi introduce să rivalizeze maestrul
Adam și Simon din Troia.

Cântul XXXI

În sfârșit cel de a nouălea cerc, care e dispus în patru
perimetre de forma unui puț, aflat exact în partea cea



mai de jos a Infernului, unde sunt osândiți trădătorii.
Dar Dante găsește în acest cânt numai câțiva giganți,
adică Nembrot, Efialte și Anteo, care au ajuns cel mai
adânc. Trădătorii sunt de patru specii.

Cântul XXXII

Se vorbește de primul perimetru, sau locul numit Ca-
ina, unde sunt pedepsiți trădătorii fraților lor, cufun-
dați în gheață până la țeastă; și vorbește în partea a
doua a perimetrului, numit Antenora, unde sunt pe-
depsiți trădătorii de patrie, iar lacrimile lor sunt acu-
mulate pe ochi de gheață.

Cântul XXXIII

Povestește moartea contelui Ugolino; iar mai apoi de-
scrie al treilea loc, numit Tolomea, unde sunt pedep-
siți în gheață cei care și-au trădat binefăcătorii, iar
printre aceștia se află fratele Alberigo.

Ultimul cânt

Descrie cel de al patrulea perimetru, unde sunt pe-
depsiți în gheață cei care și-au trădat binefăcătorii,
dar într-o formă mai elevată, și se numește perime-
trul lui Iuda, Iuda Iscariotul, iar aceștia sunt complet
în gheață.

Infernul este, așadar, împărțit în zece părți mari, care
la rândul lor, sunt împărțite alte zece mai mici.

Versurile celor trei Imnuri însumează 14230 de ver-
suri, anume, 4720 Infernul ; 4752 Purgatoriul; și 4758
Paradisul.

Stige- Styx - râul urii în mitologia greco-romană

Flegias – personaj din mitologia clasică, fiul lui Marte
și Crise, cel care a incendiat templul lui Apolo din
Delfi, pentru că Zeus i-a sedus fiica.

În Divina Comedie, Dite este orașul infernal unde se
află cel de al șaselea cerc al Infernului

Capaneo este un erou din mitologia greacă, fiul lui
Ipponoo și Astinome, prototipul omului care are în-
credere în sine

Gerione monstru demonic, cu chip uman, labe de
leu, corp de șarpe și coadă de scorpion, care-l condu-
ce pe autor la Malebolge.

Caco, descris de Virgiliu (Eneida VIII, p. 184-275) ca
și o ființă gigantică și monstruoasă cu trei capete care
scuipă foc, hoț de animale și locuia într-o peșteră pe
muntele Aventino, murdară de sânge și plină de cra-
nii umane.

Capocchio di Siena, alchimist din Siena

versiunea în limba română: EUGEND. POPIN



NICOLETA DABIJA

râul

ochii uluiți de ape
s-au scăldat și-n recele partnach
râu mai frumos n-au văzut
râu mai crud n-au văzut
râu mai alb n-au văzut
nici mai grăbit... spre moarte
spre moartea unei trecătoare prin chei.
scufundarea ei vie
doar o clipă
și-un colorit ușor de roză
a tulburat laptele înghețat
apoi nimic

seara la fereastra cu trandafiri galbeni
o altă femeie din întâmplare
vede cummuntele
mai naște un duh fabulos
de dăruit curând cerului

1 iulie 2019, Garmisch-Partenkirchen

iluzie

doamne, atâta dragoste și nu-i pot vindeca un ochi
ce iluzie ne vinzi în loc de viață?

23 iulie 2019, în avion, spre Italia

bătrânul

există o bancă în parcul copou,
una singură,
pe care în fiecare zi
soarele se aşază
un pic altfel.

bănuiam că în acel triunghi,
la o oră a amiezii,
dumnezeu însuşi
îţi poate surâde.

dacă ai ochi să-l vezi.

ieri, un chip bătrân
încercat de boală şi îngeri
murmura ceva.

o rugăciune, mi-am zis.

și mi-am înghiţit zâmbetul.
bătrânul nu mă vedea.
de fapt, cred,
nu mai vedea demult oameni.

venise vremea unei alte priviri.

în plină amiază, într-un parc,
un bătrân se roagă
să moară.
iar dumnezeu
luat prin surprindere
rămâne fâstâcit
într-un tremur uşor,
ca o fecioară
la prima întâlnire,
neştiind cum se cuvine
să se poarte.

extazul

extazul
o facere de lume pe dos
cu zeii la vedere



de-aș putea

de-aș putea rămâne în căldura
visului de noaptea trecută,
în suflul acela plin al iubirii,
temperatura la care se scrie poezia.
am fost ca o mănușă întoarsă azi,
m-am gândit la dăruirea totală.
femeile își deschid mai ușor coapsele.
bărbații mi-ar zâmbi acum complice,
însă ei când vor învăța să spună:
uite, acesta este trupul meu, fă ce vrei cu el.
(o, fiți liniștiți,
nu scriu un poem feminist,
femeie sunt, dar nu pedepsesc.)
un tip m-a oprit pe stradă,
vreți să ținem legătura, m-a întrebat
nu, îmi pare rău, i-am răspuns
însă abia în a doua secundă mi-a părut rău,
avea ochi albaștri,
părea condamnat, aș fi putut fi eu
gura de aer înainte de a lua el o decizie.
înapoi, pe furiș, în clipa aceea din amintire
când m-a lăsat să fac ce vreau cu trupul lui
și extazul n-a mai contat,
generozitatea singură îmi golise ființa.
am rămas atunci într-o margine de mine,
într-o margine de viață,
poate de propria-mi viață.
visul de noaptea trecută
mi-a amintit
că am trăit înainte să visez
și a trișat la cărți timpul,
și am trecut ca proasta peste...
și când, unde, la cine
se va întoarce dăruirea aceea?
se va întoarce?

25 ianuarie 2019, Iași

de-ar avea sufletul

de-ar avea sufletul
elanul trupului în extaz
dumnezeu n-ar șovăi să existe

o călătorie

soarele își iubește toți copacii
singuri, în pâlcuri, făcuți păduri,
îi înflorește pentru mine
cu toate că vara e pe sfârșite
iar eu gonesc printre betoane
într-un mercedes alb.
am sufletul aplatizat
sunt bara de aluminiu
care desparte autostrada
de domeniul soarelui
și mă întreb
ce i-o fi trebuit omului
darul gândirii
să construiască
atâtea și atâtea betoane
atâtea și atâtea mașini
ca apoi să le cheme civilizație.
cei de pe-aici nu mă-nțeleg
ai tu sufletul slav
vrei să trăiești prea mult
dar nici măcar nu fac zgomot
trăiesc în tăcere
și pe dinăuntru
într-o viață ce se devorează pe sine
de foame, de plictiseală.

1 august 2019, spre Padova

noiembrie

fântâni de extaz
țes cămașă de forță
iubirii târzii

s-a zdrențuit cerul
ca un vagin
în hohotele morților

10 noiembrie 2018, Iași



fata mării

ia aminte, marea, soarele, măslinii, fericirea,
toate vor dura, în vreme ce eu
poate curând nu voi mai fi.
era prima noastră seară pe insulă și
nu m-am întristat, credeam încă
în dragostea ce aduce nemurirea,
totuși mi-am imaginat ochii mei, ochii tăi
privind marea pentru ultima dată,
fără rest. un trup fără iubire,
fără tine, e un trup mort, am răspuns,
iar învierea în mare poate nu va fi reală,
poate nu va fi posibilă,
poate nu va mai fi.

extaz de arbore retezat de umbre,
extaz de iarbă proaspăt tăiată,
extazul limbii dansând sirtaki,
extaz de egee, extaz de medee.

legământ de vorbire cu piatra mea galbenă,
acolo, în marginea plajei,
legământ de moarte cu marea cretei,
aici, în capătul opus al plajei.
drept și încruntat, privind neclintit valurile,
așteptai.. .
m-ai îmbrățișat ca un copil la întoarcere,
până ne-am bucurat amândoi că exist.

piatră, mare, măslini, amurg,
trei păsări în zbor
ca trei fete fluturându-și rochiile,
lumini șovăind în noapte,
gânduri în bătaia brizei,
toate iau forma inimii mele.

sunt un da pentru libertate,
sunt golanca mării,
spun ne pentru a exista în limba copiilor,
unde totul devine posibil.
sunt fata cea mică a mării,
fata mării, cum m-a numit mama,
și-mi închipui ce a fost în sufletul ei
când a trebuit să renunțe la a rosti fata mea.

marea își vântură pletele ca o amantă nesățioasă,
în ce limbă vuiește oare?
în ce limbă s-o cuprind în brațe?
sărut gura sărată a pietrei mele,
adio thalasa mu, adio petra mu.
luna, subțire ca o nimfă, ne luminează
ultima noapte în paradis,
o tăcere densă, îndepărtată,
îmi înnoadă largul egeei de suflet.

insulă, poem cu mângâieri sărate...
după plâns vine mereu singurătatea,
pe care înveți să o trăiești,
cum ai învățat să înoți, să faci dragoste,
să fii fericit.

în creta nu există oameni triști,
în creta nu există tristețe.

verzi și roșcate sunt pietrele spălate de mare,
noi luăm culoarea timpului, devenim uitare,
și egeea va spăla nepăsătoare alte trupuri
și alte trupuri își vor urla extazul în hoteluri, pe

plaje,
zadarnic cântăm apusul de soare și răsăritul

coapselor
în creta veșnică, insula zeilor și poeziei,
fericirea nu ține cât moartea,
fericirea nu ține cu moartea.

19 august-2 septembrie 2019, HersonissosVillage, Creta

poate

poate mă voi rușina mâine
de splendoarea fericirii mele

azi, furtuna din trup
rostogolită din coasta ta verde
nu crede în viitor

13 aprilie 2019, Iași



te diferite, de la dramatism la ironie și umor, de la re-
flexivitate la evocare nostalgicaă, peste tot și peste
toate insinuându-se o undă de lirism de cea mai pură
esență. Și nu e pacat că un astfel de prozator, care este
și un pictor remarcabil, traiește izolat într-un con de
umbră de atâția ani? Ba bine că nu! – merge bine la...
3 lei. Acesta e prețul autorilor români, din păcate, în
zilele acestea sărace. Poate doar vedetele să se vândă
ceva mai bine, știu eu?

***

L-am sunat pe primarul din Dragomirești, popă orto-
dox răspopit, om de afaceri prosper dupa izgonirea
din cin – a vândut piatră, marmură și altele de acest
fel, inclusiv alor săi, puși pe ridicat biserici și mănăsti-
ri într-o veselie... E un personaj, fără îndoială, merită
să revin la el. Zice că a primit cartea, pe care am reușit
să o editez sub o presiune enormă înainte de plecare –
o culegere de studii pe teme religioase, istorice, ling-
vistice, politice, de etnografie și folclor prezentate la
un Simpozion anual organizat de el la primărie, pus
sub egida Academiei! – și e mulțumit.

Un poem despre relația dintre rostitele și nerostitele/
precum valurile// unduirea mării/ sub norii tăcerii/ e
ca și cum, viu fiind,/ m-aș pogorî în mormânt. De in-
clus în Tăceți!, desigur. Acesta va fi titlul volumului
final al Trilogiei ligure.

Un vis: se făcea că oamenii participau la înmormân-
tarea tatii în biserica satului. Nici unul dintre ai noștri
nu era la ceremonie. Sătenii comentau stupefiați
absența noastră, dar noi eram acasă, cu toții – frați,
rude apropiate – lângă tata suferind, dar în viață.
Eram deranjați de atitudinea sătenilor și încercam, în
același timp, să-i alinam suferința moșului. Eram în-
tre, carevasăzică. Între oprobriul oamenilor și suferin-
ța tatălui. Straniu vis... Apoi visul s-a transformat într-
un poem: era o pitică uscată,/ cu niște ochi rotunzi,/
care părea să spună/ căci nu-și deschidea gura –/ &
quot; Ce te uiți la mine?/ Cândva eram drăguță,/

MIRCEA PETEAN

JURNALGENOVEZ II
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M-a sunat Ghilia. Zice că a terminat noua varianta a
Piramidei, capodopera lui. Va apărea la Institutul Eu-
ropean. Foarte bine, pentru că mie nu îmi va fi ușor
să „scap” de Manuscrisul arestat, chiar dacă e însoțit
de prefața ilustrului șefal Academiei. Nu suntem sin-
guri pe cărare, celălalt roman al său apărut la mine
acum vreo doi ani, pe care îl prezentam pe coperta
IV cam așa: Alecu Ivan Ghilia este un romancier de
mare forță, al cărui suflu patetic nu și-a pierdut o iotă
din intensitate. El a excelat cel puțin în două zone ale
epicului, și anume în aceea a utopiei de coloratură
creștin-ortodoxă și a familiei concepută ca un univers
în care relațiile dintre membrii ei cunosc tensiuni și
conflicte de un dramatism extrem, dar și momente
de armonie și triumf excepționale, care le conferă o
aură de mit. Așa se întâmplă și în acest nou roman al
său unde întâlnim o fiică abandonată de soțul ei
american cu puțin timp înainte de nașterea fiului lor
într-un București haotic, o mamă devotată, capabilă
de cele mai mari sacrificii pentru a crea un climat de-
săvârșit pentru fiica și nepotul ei, un tată singur,
după două căsnicii ratate, pendulând exasperat între
imperativul datoriei paterne și cel al creativității, un
prieten de familie pe cât de generos, pe atât de exi-
gent ș.a.m.d.
Romanul este o autoficțiune elaborată în registre foar-



Toată noaptea a tunat și a fulgerat, apoi a plouat cu
găleata. Acum e 6 dimineața și canonada continuă...

Circulă o listă „canonică” de poeți. Se pare ca nu figu-
rez. Atâta paguba! Habar nu am cine a facut-o.
Probabil tot Manolescu cu ciracii lui. De la Revoluție
încoace face mereu crize de autoritate. La cât respect
am față de criticaștrii noștri, m-aș fi simțit jignit să
figurez. Și apoi, să fii canonizat în viață fiind! Câtă
vanitate la scriitorii români! Mi-am exprimat uimirea
și contrarietatea într-un schimb de mesaje pe mail cu
Jean. Și el zice că sunt atat de relative listele de genul
acesta, dar mai mult ca sigur că și-a adus mica lui
contribuție... Mâine va veni încoace: Florența și Tori-
no. Vom fi aproape, dar adevărul e că depărtarea e
cheia relației noastre...

Ana cu trupa au plecat la cumpărături: bicicletă pen-
tru Robi, cearceafuri și invelitori de plapumă de la
Ikea pentru noi etc. Rămas acasă, am copt vinetele
cumpărate aseară de la Basko și am făcut o salată la
marea artă… M-am dușat, apoi am pregătit masa.
Lângă salata de vinete, voi pune șuncă, mozarella, ro-
șii și vin roșu. Va fi o masă de duminică pe cinste.
Ciorba de varză gătită ieri de Ana, minunată, va ră-
mâne pentru mâine la amiază.
Nu voi fi fiind eu poet pre-supus canonic, dar bun om
de casă cu siguranță sunt!

Excelentă cronica Mioarei Bahna la Nerostitele, din
revista Urmuz. După dezastruosul text al lui Titu Po-
pescu, din Discobolul, care nu a priceput chiar nimic
din cartea asta, comentariul Mioarei este reconfortant.

Am copmpus pentru Robi un text ludic în care mi i-
am imaginat pe membrii unei fanfare, substituiți de

poate chiar frumoasă, nici acuma nu-s urâtă&quot;//
am fugit și/ în cădere/ am doborât grătarul încins
/lângă care își găsise de lucru// când m-am trezit/ căr-
bunii erau deja stinși /iar în gură am simțit gust de
cenușă//fusese chiar dumneaei – moartea…

E sâmbătă dimineața. Ne-am împărțit, de astă dată.
Fiecare cu drumul lui. Ana le-a însoțit pe Ștefi și Da-
ria la coafor. Luca și Robi s-au dus în Parcul La Vetta,
iar eu bineînțeles ca ca am luat-o spre balconul meu
de deasupra mării. Ajuns acolo, nu m-am simțit deloc
în apele mele pentru că spațiul era în bună parte ocu-
pat de un pescar care își plantase cele două undițe fix
în centrul terasei. Am zăbovit totuși oleacă, dar am
părăsit iute locul căci nori amenințători se buluceau
pe cer. Era și din ce în ce mai frig căci bătea un vânt
rece. Am luat-o spre Galeria Artiștilor. Doi pescari
tocmai își strângeau sculele. Am făcut câteva poze și
am definitivat textul conceput în dimineața asta, pe
care l-am postat pe fb. Apoi am zorit-o spre casă căci
a început să cadă o ploaie măruntă, dar caldă, o mă-
zăriche, cum se zice pe la noi.

Plecat ieri cu treburi în Irlanda, undeva lângă Dublin,
Luca a sosit acasă după miezul nopții. Noi dormeam
duși cu toții. M-am trezit de vreo două ori căci mi-a
fost cumplit de sete dupa pizza de la cină... Adevăra-
tul călător de profesie el este, Luca al nostru!

Vizita cuscrilor, Gianni și Pina. M-a impresionat Gia-
nni, mult împuținat: se mișcă greu, vede rău, de parcă
lucrurile ar fi ondulate – zice –, nu are poftă de mân-
care, căci nu mai simte savoarea bucatelor, dar nu și-a
pierdut simțul umorului... Când nu vorbește, are
gura atât de tristă! La plecare a ținut să-i laude pe cei
doi fii ai săi, care, în timpul spitalizarii, i-au fost
aproape. Pina a plâns în hohote înainte de a părăsi
locuința noastră.
E, pe bună dreptate, foarte îngrijorată...…



instrumentele lor, în ipostaze din cele mai hilare. Ne-
potul meu are un simț al umorului foarte dezvoltat, că-
ci s-a amuzat copios, îndeosebi la versurile: trompetele
înfulecă tot ce apucă,/ trombonul cască și adoarme
instantaneu,/ cornul se răsucește în jurul propriei axe,
/ toba mică se odihnește pe toba mare// tuba iese din
rând/ pășește alungul țărmului/ plimbându-și prin
gură țigara stinsă.

După două zile și două nopți în care cerurile au fost
răscolite până la răvășire, în dimineața aceasta o lu-
mină răcoroasă a pus stăpânire pe lumea noastră. E 6
mai, ziua in care Robi împlinește 6 ani. A primit o bi-
cicletă nouă-nouță și o minge de baschet cu însem-
nele echipei Chicago Bulls, sponsorizare de la bunicii
din România. Ștefi ne-a răsfățat culinar cu pasta sfo-
glia, lasagna și un tort de înghețată extraordinar, fă-
cut de fetele de la Alba, cea mai bună gelatteria din
ținut. Robi a pozat fericit, chiar cred că a fost fericit,
căci l-am răsfățat cu toții în fel și chip. I-am cântat La
mulți ani pe românește, i-am urat să fie sănătos, să
crească mare, să fie isteț și frumos și am ciocnit un
pahar de șampanie. O petrecere frumoasă.

M-am intersectat cu o zăludă care trăgea după ea un
cățel jigărit strigând: Andiamo, c’e la fine del mondo!
Evident că am prins-o într-un poem: obsesia cano-
nului macină creierii/ unor sceptici scuturați – la in-
tervale regulate – / de crize de autoritate// liste albe
sau negre/ topuri și clasamente/ înghesuială mare ca
la talcioc// &quot;haideți&quot; – aud vocea nebunei
orașului/ care trage dupa ea o jigodie/ &quot;sfârșitul
lumii e aproape&quot;/ dar fiara greu se lasă dusă/
iar eu grăbesc pasul

În sfârșit, singur, doar cu lantana și cactușii, care au
înflorit în cinstea mea, se pare, în balconul de deasu-
pra mării. Nu mă incomodează nici pescarii, nici în-
drăgostiții, nici imigranții, nici autohtonii, doar po-
rumbeii și vrăbiile apar, ca să dispară deîndată, prin
preajmă.

O vestă galbenă vâslește cu spor într-o barcă pe cana-
lul din fața balconului meu de deasupra mării. Oare
ce va fi făcând dl. Macron la ora asta?

O, ce lumină dumnezeiască! Piscurile din jur au coro-
ane de zăpadă. Aș accepta exilul aici pentru o zi ca
aceasta...Ai grijă ce-ți dorești, zice Ana.

Poate că ar trece drept un tip inteligent, de nu ar face
atâta pe deșteptul.

O pereche de adidași purtați atârnă deasupra trecă-
torilor pe o sârmă întinsă între clădirea gării din Pegli
și cea de peste drum, din prejma Bisericii Adormirea
Maicii Domnului...

În sala de sport, Daria joacă baschet, dar se mișcă de
parc-ar fi pe scenă: dansează... Scumpa!

xxx

De două zile dorm de amiază (de fapt, mai mult mă
prefac, ca să-l îmbii pe el la somnic…) în camera lui
Robert. Trag salteaua întinsă pe un grătar de sub pa-
tul lui, îmi aștern plapuma îndoită sub mine, cu cea-
laltă parte mă învelesc, îmi pun perna sub cap și mă
întind cât sunt de lung pregătit pentru somnul de du-
pă-amiaza. Nu adormim nici unul înainte de o scurtă
conversație. Azi am făcut bilanțul aniversării lui de
ieri. Îmi place sa-i mângâi obrajii cu podul palmei și
să-i spun vorbe dulci înainte de culcare... Se uită la
mine cu niște ochi!... că-mi vine să plâng.

xxx

Robert joacă baschet, sau, mă rog, ceva care seamănă



cu acest sport. Nu e deloc agresiv și, în plus, nu prea
știe unde să se plaseze, dar, când are oportunitatea de
a da coș, nu ratează, căci e înăltuț și știe să arunce.
Seara, una din bucuriile lui e să mă ajute să fac patul.
A făcut-o și aseara. Apoi, cea mai mare bucurie a lui e
să se întinda alături de mine pentru că știe că ne vom
juca ba de-a întrebările și răspunsurile, ba de-a silabe-
le, ba cu rimele, ba cu literele, ba de-a transpozițiile.
Aseară a ținut să-mi spună că el știe că cutare coleg e
cel mai bun la baschet, cutare e aproape la fel de bun,
dar el ar fi undeva lângă ei. Nu-i nimic, i-am spus, că
la baschet nu ești pe locul întâi, cel puțin deocamdată.
Uite, la toamnă te vei duce la școală și acolo vei învăța
multe lucruri extraordinare, vei descoperi multe lu-
cruri care te vor uimi și îți vor îmbogăți viața. Învăță-
tura, Robi dragă, am adăugat, e mai importantă decât
baschetul, fotbalul sau mai știu eu ce. Dacă vei învăța
bine, va fi bine de tine, căci astfel vei ajunge departe,
vei putea face ce vei vrea tu și vei ajunge cineva. Da, a
zis el, voi deveni... faimos!

Un nou poem se adaugă celor din ciclul Tăceți: plouă
pe mare/ corabia năierului arde la țărm/ploaia pare să
întețească focul/ în loc să-l potolească/ necum sa-l
stingă...ș.a.m.d.

A treia după-amiază dorm în odaia lui Robert. De
fapt, nu dorm, căci îmi dă ghes balada năierului. Am
încheiat o primă versiune. Ca de obicei înainte de a
adormi, Robi mi-a cerut să-i povestesc ceva și atunci
i-am rezumat subiectul baladei. L-am întrebat dacă i-
a plăcut ce am gândit eu, iar el mi-a făcut semn cu
degetele că nu. Apoi a zâmbit a râde spunând că glu-
mește... Mare pișicher!

Noapte de coșmar: Ana nu a știut cum să se mai așe-
ze din pricina unor cumplite dureri. S-a chinuit în-
grozitor căci au durut-o toți mușchii și toate oasele. E
limpede că e în plină criză de sciatică. S-a ridicat de
nenumarate ori din pat, patruland prin odaie și pe

coridoare, a revenit încercând să se întindă cu picioa-
rele la cap, la un moment dat a stat în genunchi, eu
am crezut că stă în cap. Plânge, urlă, roagă-te, numai
fă ceva, că nu mai pot, am zis exasperat. Am masat-o
la tălpi, pe pulpele picioarelor, pe șira spinării, pe
umeri, i-am ținut palmele în palmele mele, i-am ținut
gleznele între labele picioarelor mele, m-am făcut că-
rămida fierbinte în spatele ei, așa cum procedam în
copilărie lângă bunica dinspre tata... Iar când, în sfâr-
șit, am ațipit amândoi, un zgomot îngrozitor ne-a tre-
zit: căzuse o carte... Și nu orice carte, ci chiar Amin-
tirea luminii/ Die Erinnerung an das Licht, antologia
mea germană pe care Ștefi o pusese în picioare pe
unul din rafturile bibliotecii...

Am fost în La Vetta. Singur. Am urcat pe viale Meli-
notto, am traversat pădurea de pini, stejari și salcâmi
până la casa tărănucului ligur din deal, am revenit pe
același drum, coborând pe salita Rapallo. Păduricea
de mai an a devenit o pădure în toată regula; m-am
furișat printre trunchiurile de pini mediteranieni pâ-
nă într-un luminiș unde mi-am copt oleacă trupul
transpirat la soare...

Suferința e un concept. Durerea e o suferință atroce.

Ieri după-amiază am fost cu Robi pe plaja noastră
preferată, cea din proximitatea Galeriei Artiștilor. Am
construit, bineînțeles, Corabia piraților. El e Căpitanul
Robinson, iar eu sunt secundul Rollinson. Am dotat-o
cu tunuri – inclusiv unul uriaș – ba chiar și cu o mi-
tralieră. Am umplut-o cu provizii: miei din Sardinia,
paste, lapte și brânzeturi italienești, cârnați, slănină și
șuncă din Ardeal, găini, pui, rațe, gâște, curci din Bal-
cani, butoaie cu vin franțuzesc, lăzi cu whyski irlandez
și rom jamaican, bere nemțească, apă de baut si altele
asemenea... Am creat si o celulă unde vom ține prizo-
nierii; prizonierii noștri sunt Mili-Mili Dancilă si
Clock-Clock Dracnea. Îi vom duce și îi vom aban-
dona pe o insulă pustie din Pacific. Am zis! Apoi am



Un poem făcut din sunetele care compun muzica vie-
ții cotidiene…

M-a sunat George Achim să mă invite la o întâlnire
cu doctorii și doctoranzii lui în Litere, pe care a pro-
gramat-o pentru vinerea asta. Nu voi putea fi. Sorry.
Ar fi fost bine în vederea demarării colecției sale –
EIDOS (cu litere grecești) se va chema, până la urmă.
Vor mai fi ocazii. Să sperăm...

M-a sunat Nicu Iuga. Azi va fi lansarea cărții lui des-
pre Maramureș și Rusia subcarpatică la Asociația Ma-
ramureșenilor din Cluj. În absența mea, din păcate.
Omul a priceput cum stau lucrurile. I-am spus, ca și
altora, că s-a amânat ceremonia de Prima Comunio-
ne a Dariei și de aceea ne vom prelungi șederea aici.

Daria a fost în excursie la Torino, ieri. A văzut Muzeul
Egiptean. O mică parte: sarcofagul lui Kha, arhitectul
lui Tutankamon, o statuie a nu știu cărei zeițe, în for-
mă de șarpe, protectoarea mormântului lui Ramses,
parcă. Ne-a povestit cum Kha, ca să-și protejeze mor-
mîntul, l-a construit la o oarecare depărtare de mica
piramida lui dedicată. A savurat și cea mai bună în-
ghețată din lume, după părerea ei, nu doar din Tori-
no, cum se spune. Nu au avut timp să se plimbe și în
parcul central al orașului, din păcate. Așa se întâmplă
mereu: nu există călătorie fără suspinuri, fără decepții,
fără regrete…

scris o baladă pe care le-am citit-o în mai multe rân-
duri, lui și Dariei, îndeosebi versurile, în care e vorba
de Mili-Mili Dancilă, trasă parcă pe tocilă, și de și de
șeful ei mai ortoman, Clock Clock Dracnea ot Teleor-
man, au stârnit aplauze și colosale hohote de râs, spre
imensa satisfacție a baladinului.

Un nou poem al Anei: crescu un pin/ urmăresc firul
respirației tale/Ana/ prin ravenele scoarței// în cate-
drala din auz e liniște –/ accesul la tăcere strict inter-
zis! Căci și Tăceți va cuprinde un ciclu final de Poeme
ale Anei, ca toate cărțile mele…

O nație de politicieni hipercorupți și de poeți de du-
zină. Nu-i de mirare că sute de inși trec zilnic granițe-
le țărișoarei. Ce hilar! Se va întâmpla că poeții le vor
citi politicienilor poezii la schimb cu discursurile aces-
tora!... Presa –jurnaliști, critici literari – e aservită, to-
tul sub oblăduirea preoților rapace, atoateiertători. Ce
tandemuri hilare! Manolescu moare de gât cu Cărtă-
rescu, Alex Ștefănescu se duce la fund cu Gălățanu,
Ion Pop cu Adi Popescu, Cis cu Muri etc.

A plouat strașnic azi-noapte. Ana zice că i-a plăcut
atât de mult cum cade ploaia încât nu a mai simțit
durerile cumplite care o chinuie de mai bine de o săp-
tămână. Acum e soare. Eu mi-am făcut turul de ono-
are: balconul, passegiata, zona Galeriei Artiștilor.
Marea e liniștită de parcă ar fi obosit sub biciul ploii.
Doar bălțile de pe trotuare mai amintesc de ea. M-am
trezit de cel puțin cinci ori în noapte ca să văd cum se
simte Ana după calmantul băut aseară cu destulă fri-
că. A dormit mai bine ca nopțile trecute. O dată m-a
rugat să o șterg de transpirație, altă dată mi-a mulțu-
mit că-i sunt în preajmă. S-a trezit mai energică decît
altă dată, a mers singură la baie, fără cadru, și a luat
micul dejun în bucătărie. Ce progres! Ce bucurie! A
înviat!



UMBRA

Un nefericit și-a vândut umbra
ca să fie, în fine, singur cu sine,
cu tatuajele care îi decorau pieptul,
cu toată liniștea viselor din zori.
Ce poți să cumperi în schimb?

O melodie îndepărtată umple golurile,
foșnește ca o bancnotă – un cântec
bărbătesc, un cântec de dragoste,
de muncă, de amintire, dor și uitare.

Plictiseala este un păcat de moarte,
acum știi, în împărăția zilelor,
aceste daruri poate nemeritate,
blesteme sau lumini artificiale
trecute prin ochii clarvăzătorilor
și a pictorilor de frescă, uneori.

Un nefericit și-a vândut umbra
ca să nu își mai calce pe inimă.

COAME

Copacii se înclină înțelepți, poveste
repetată mereu – viața ca plutire,
ca ușă interzisă – privești împrejur
și intri, nevăzând pe nimeni. Acolo
îți va trece foamea și setea.

Verdele rămâne afară, culorile cărnii
par mai prețioase – prieteni, veniți
la cinematograful secret al serii,
ședeți pe scaunele stacojii plușate,
numărați faldurile aurorei.

Din copilărie se tot prelungește
un coridor cu oameni și gesturi
printre coloane, tablouri și lustre,
păsări mute și atâtea întrebări.

Așteptând actorii abia mai ai vreme
să privești împrejur, să auzi foșnetul.

DAN DĂNILĂ

PIANISTUL

Mi-a spus: viața este doar imitația
unui film de aventuri pe care îl văzuse
demult – era foarte cărunt, înțelept
și l-am crezut chiar fără să înțeleg.

Mișcarea mâinilor deasupra clapelor
mi se părea infinit de duioasă,
absolut impecabilă – apoi, la un pasaj
mai lent am văzut clar petele cafenii
de bătrânețe, ședeam prea aproape
dar cineva trebuia totuși să întoarcă
foile partiturii. Lângă un senior
să nu te simți niciodată stingher.

Este întotdeauna aproape – îngerul,
spunea bunica, îl porți mereu pe umăr,
dar el respiră atât de ușor – sau poate
nici nu mai respiră – și nu vei simți
nici o boare pe ceafă, nici o atingere,
nici o povară sau ușurare. Cinstește vinul
turnat dacă vrei să rămâi tânăr – iar
pata de cafea se întindea lent pe covorul
armenesc, ca în romanul acela polițist
al lui Edgar Wallace – un deja vu precis,
cu miros și culoare. Atunci credeam
fără să înțeleg, acum înțeleg fără să cred,
dar poate filmul meu este puțin altfel.

Nu merg la cinematograffără armură,
în întuneric orice pare posibil.



INVENȚIE

Am descoperit ceva nemaivăzut:
portretul copilului la senectute.
De abia născut, eu știu cum va arăta
la optzeci de ani – dar nu-i voi spune
pentru tot aurul din lume. Ar fi
niște fotografii îngălbenite de care
te temi, le ascunzi în sertare adânci.

Pot vedea cum va fi pomișorul
acesta peste un secol, tencuielile
suprapuse ale caselor din oraș,
cum se îngroașă cocleala pe statui.

E doar vina mea, poate că e mai bine
să uiți ce ți-am promis – poți uita
o culoare, o paloare, orice. Deci
șterge aceste rânduri. Prefă-te
că nu m-ai cunoscut, îmbătrînește
liniștit, fără să aștepți un miracol.

OGLINDĂ

O mână oprită din mângâiere
ca un țurțure cristalin, un timp
înghețat printre oamenii aceștia
parcă nerăbdători să dispară.
Doar absențele lor conservate
aproape neglijent, o dantelă deșirată,
buchetul de la balul antebelic.

Dans în memorie, șuvița din părul
mamei – s-a pierdut, acum rădăcinile
sunt la putere, dar hrănite cu lacrimi.

Depărtarea înțelege orice limbă,
cicatricea ei este noblețea pură,
oglinda înghite totul, inocentă.
Toate iubitele mele zâmbesc
ca la fotograf. Eu sunt fotograful.

SEPTEMBRIE

Cântă păsări printre morminte – ce știu ele,
vor pleca în curând atrase de un magnet,
vor pleca fără memorie, fără regrete,
lăsând inimile goale în măruntul oraș.

Noi, cu istoria și păcatele, ele cu toate celelalte,
mai ales cu stele și cer. Iar pietrele reci
cu care numărăm pașii nu vor răspunde
la singura întrebare: mai este cineva pe aici,
printre amintiri și copaci, printre murmure?

Vine toamna sau este doar o bătrânețe
a clorofilei, un zbucium repetat
pentru albumul vechi cu frunze presate?
Mergi pe alei și nimeni, nici un om
nu îți iese în cale,
doar umbre încordate, gata să sară.

Ți-e frică? Regele foșnetelor se ascunde
acolo unde numai vulpile dorm.
Printre crengile copacilor cântă stelele
și te temi să nu se oprească vreodată –
se spune că este doar visul cel mai vechi
visat odată cu nașterea, cu tainica istorie.

Cântă liniștea printre mormintele serii.
Vom adormi legănați de brațele vântului,
vom ajunge acolo unde întrebările au răspuns.

Dan Dănilă - Ab ovo - Acril pe pânză



ADRIAN ȚION

Semne

Câteva săptămâni în şir Nic simte gustul de mâl
fetid al acelei zile nefericite. Săptămâni ieșite din mat-
ca lor firească. Peltea dezgustătoare, gelatină slinoasă,
lipicioasă, greu de desprins de pe mâinile murdărite
involuntar. Mâini de inocent nătâng prins în vâltoarea
hazardului. Zile tapetate cu noroi și zgură, cu smoală
și rutină cotidiană stupidă. Mocirlă mediatică întreți-
nută de jurnaliști zeloși, agitaţie, interviuri, procurori
cu prestanță și priviri severe, iscoditoare, reci, declara-
ţii, hărţuieli despre care nici nu vrea să-şi aducă amin-
te. Le alungă mereu din gând, dar se țin de el ca scaiul.
Cioturi de zile strâmbe, schimonosite grotesc, cu timp
prea puţin pentru liniştea lui interioară. Zile negre,
pocite, târâte prin ape întunecate, ape ieșite din albie.
Oricât s-ar zbate să se elibereze de ele nu poate. I-au
înnegrit sufletul. Îl afectează, dar refuză să recunoască
adevărul faţă de el însuşi. Curenţi dubioşi îl poartă
spre direcţii necunoscute, momeală plutind în derivă
ca o frunză de salcie până când hidoase rădăcini și
crengi alungite din malul abrupt îl acaparează și-l de-
ţin ca pe un corp inert, captiv, devenit proprietatea lor
absolută şi a apelor tulburi, mocirloase, duhnind a
mucegai și pucioasă. Capcane viclene care îi îngră-
desc accesul spre limpeziri. El e cadavrul prins în vâl-
toare!

Nimic bun nu se întrevede pentru Nic, deși după
două săptămâni tracasante s-a instalat liniștea. O liniș-
te relativă, seacă, bolnavă, agonizantă. Am scăpat ! își
spune totuşi în sfârșit, răsuflând ușurat, deşi simte că
acalmia nu va ţine prea mult. Traseul de rutină casă –
serviciu – casă devine oroarea lui zilnică, după ce ani

de zile se acomodase cu el, îi fortificase firea molicioa-
să, transformându-l într-un om de nădejde pentru
familie. Imediat după apariția lui pe postul local de
televiziune, colegii au tăbărât numaidecât pe el: cum
a fost? cum arăta cadavrul? ce crede că s-a întâmplat?
Vecinii din bloc s-au mirat foarte mult de cele întâm-
plate, dovadă că toți stau seara cu ochii lipiți de tele-
vizor și comentează cu o plăcere diabolică știri înspăi-
mântătoare ca aceasta, în care, iată, e implicat şi veci-
nul lor, om așezat, normal, nu prea vorbăreț, e drept,
dar politicos, cumsecade, familist la locul lui. Iată că
nu numai în America râncedă, în Siria sinucigașă sau
altundeva pe glob, departe de bătătura casei au loc cri-
me oribile şi vendete, ci și aici, sub nasul lor. Șușoteau
când trecea pe lângă ei sau numai lui i se părea. Cum
de a ajuns el să descopere așa ceva? Ce căuta acolo? Îl
priveau ca pe un virtual suspect şi nu le venea să crea-
dă. Cel găsit la locul crimei e primul suspect, după an-
chetatori, așa că se poate aștepta la orice. Lumea îl între-
ba despre cadavru cu plăcerea de a degusta zilnic por-
ții babane din meniul groazei. Voiau amănunte expli-
cite: ce urme avea pe corp și alte tâmpenii de acest fel
de parcă el ar fi fost medicul legist investigator.
Mare lucru nu s-a putut afla din presă despre identita-
tea cadavrului găsit în Arieș, de aceea lumea comenta,
inventa, acuza. Ca să nu influențeze mersul anchetei,
s-a comunicat oficial doar atât: mortul se numea Ni-
cula Ioan, avea 31 de ani și era necăsătorit. Moartea a
survenit în urma unor lovituri puternice în cap și se
pare că bărbatul s-a luptat mult pentru viața lui până
să închidă definitiv ochii. N-a fost moarte prin îneca-
re, a fost aruncat în apă fără suflare după aceea, sinu-
ciderea a fost exclusă din start. Cam atât se știa, atât
au declarat criminaliștii. Totuși s-a mai aflat un amă-
nunt, nemenţionat în presă, poate un zvon. Mașina pe
care a auzit-o Nic demarând era o furgonetă care a in-
trat în bază să încarce fân. Posibil ca şoferul ei să fi
fost în cârdășie cu portarul și intrase ilegal, de aceea
nu era înregistrată. O mică afacere între cunoștințe
apropiate. Desigur, portarul îngâmfat, bine înfipt în
spațiul tarlalei, fusese prins pe picior greșit. Șoferul, se
spunea, și-a adus un ajutor la încărcat fânul, ins a că-
rei idenditate nu fusese dezvăluită, ca de altfel nici a șo-
ferului. Maimult nu s-a aflat sau n-a fost dat publicității.

( *Fragment din romanul în pregătire Ape salmastre )



MARKÓ BÉLA

Altundeva
(Máshol)

Noi erammaghiari, nu încăpea nici o îndoială,
nu eram, de pildă, români,
şi asta fără dubii se putea deduce şi din faptul
că părinţii, bunicii, mătuşile, unchii mei
aşa-i suduiau pe români cum pe sine însişi
omul, fireşte, nu se înjură,
însă erammaghiari într-un fel foarte bizar
şi a trebuit sămădumirescdespre asta relativrepede,
pentru cănoi ne aflamaici, Ungaria era în altă parte,
şi când porneam la amiază radioul,
atunci din altă parte venea la prânz îndemnul
trăiască libertateamaghiară, trăiască patria,
de aceeami-era destul de dificil să înţeleg
de ce nu-i patria unde suntem noi
şi de ce nu suntem acolo unde se află patria,
apoi în o mie nouă sute cincizeci şi şase,
în anul acela despre care la început
încă nu se putea sub nici o formă bănui
că şi peste o jumătatedeveacvafi tot cincizeci şi şase,
spre deosebire de cincizeci şi cinci ori cincizeci şi şapte,
despre care nimeni numai ştie nimic,
deci s-a descoperit brusc că nu numai noi,
dar nici libertateamaghiară nu-i în Ungaria,
deşi timp de câteva zile, chiar şi la cinci ani, am simţit
că-n preajmamea se crede altfel,
se părea că, în sfârşit, totul se află la un loc,
dar apoi sentimentul acesta a dispărut repede,
iarăşi ne aflam în altă parte noi, maghiarii,
şi-n altă parte era Ungaria,

altundeva libertatea maghiară,
şi iar au trecut unul după altul anii în care
am încercat să înţelegem cumva lucrul acesta
care, sincer vorbind, e aproape de neînţeles.

Lumi
(Világok)

Nu aveam nevoie de un Einstein
ca să ştim că există multe feluri de lumi,
că doar şi părinţii mei pomeneau adesea
lumea românească veche de dinainte de război
şi mai des lumea maghiară,
care n-a durat decât câţiva ani,
a venit apoi lumea comunistă,
şi-n plus, pe la noi, prin anii cincizeci,
în lumea comunistă a existat şi o lume haiducească,
o lume se ascundea în cealaltă
ca o păpuşă Matrioşca mai mică
într-o Matrioşca mai mare,
Pusztai, Dézsi şi Jeges erau dezertori din armată,
ani de zile s-au ascuns prin satele din jur,
băteau pădurile cu puşca pe umăr,
tata a văzut o dată de departe lucind
ţeava puştii în lanul de porumb,
dădeau adeverinţă despre ce confiscau,
alimente, haine, bocanci, din astea,
zicând că în cealaltă lume, atunci când vor veni
americanii, îşi vor plăti datoriile, au împuşcat
doi miliţieni într-o curte la de la o margine de sat,
pentru că aceia au vrut să-i legitimeze,
apoi, mai târziu, şi miliţienii l-au împuşcat pe Pusztai
într-o seară întunecoasă, în timpul fugii,
apoi şi pe Dezsi deasupra gardului,
Jeges a rămas singur multă vreme,
l-au căutat şi-n gaură de şarpe şi în sfârşit
l-au împresurat într-un sat,
s-a ascuns într-o curte în coteţul găinilor,
cel puţin aşa a povestitmamaprietenuluimeuK.R.,
care lucra în vremea aceea la partid,
printre urmăritori alerga, cel mai în faţă, un ţigan,
a deschis uşa coteţului
şi a început să strige asurzitor,
Jeges l-a împuşcat în abdomen cu pistolul-mitralieră,



vreunui câine sătul va mai pâlpâi, ticăi, semnaliza
cel ce

am fost pentru tine. Dar cine am fost? Ştiu?
Îl ascunzi în creierul meu? Îl împroşc pe jos,
să-l lingă pisicile, să-l care şobolanii,
să-l rupă furnicile-n bucăţi invizibil de mici.
Sau e-n inimă totuşi? Ca o componentă
artificială a valvei inimii, ori precum
luciosul electrod al unui pacemaker ceresc
scufundat în sângele meu, ghidat de sus
cu fine descărcări electrice în muşchiul inimii?
O arunc şi pe ea în foc, s-ajung în pipota ciorilor,
viespi să-mi soarbă-n bătaia soarelui de vară
măduva, căci e posibil să se afle acolo?
Poate-i acolo? Multe miliarde de iconiţe
pe monitoare, ce contează aceasta una? Te-aş

reteza
cu foarfecele cum tai unghiile de la degetele

picioarelor
şi te-aş arunca în sifonul de scurgere. Dar e-n

zadar, dacă
te mai ascunzi încă în mine. La crematoriu, un

capăt
de sârmă, o bucată de tinichea, aşa ceva. Nu te pot

ucide,
pentru că eşti un obiect mort, pe care viaţa l-a

învăluit
de jur-împrejur. Care stea ar trebui s-o sting ca să
pot fi liber, şi totuşi să trăiesc în continuare?

traducere deKOCSIS Francisko

dar miliţienii l-au ciuruit şi pe el,
a spus tanti K., ea a văzut
cadavrul întins la postul de miliţie,
până şi tălpile bocancilor erau pline de gloanţe,
asta îmi aminteam întotdeauna când iarna
băteam în tălpile bocancilor noştri
cuie striate cu cap rotunjit
ca să nu alunecăm pe gheaţă,
cu cuiele acestea puteai scăpăra grozav
când trăgeam energic tocurile pe pietre,
deci aşa s-a sfârşit lumea haiducească la noi,
şi dacă mă gândesc mai bine, au avut dreptate
Pusztai, Dézsi şi Jeges,
pentru că până la urmă chiar că au venit americanii,
deşi între timp au trecut vreo patruzeci de ani,
şi dacă n-ar fi făcut atâta tărăboi,
n-ar fi dezertat din armată,
ci ar fi aşteptat răbdători,
atunci la vârsta de şaizeci şi ceva de ani
puteau s-apuce şi ei lumea asta nouă.

Psalm păgân
(Gonosz zsoltár)

Imediat după ce i-au implantat sub pielea din zona
gâtului un microcip cu datele lui de câine,
saltă la fel de vesel ca şi mai înainte,
pentru că nu ştie că a fost marcat,
sau poate tocmai de aceea, pentru că aşa
nu se mai poate pierde sub nici o formă,
nici dacă se va rătăci departe de casă,
micul dispozitiv va transmite fără întrerupere
spre ecranul umbrit uneori de nori de deasupra

capului,
unde ţi-ai amplasat cipul de urmărire, Doamne?
Îmi spintec un glob ocular şi-l arunc,
oare a fost în acesta? Sau în celălalt?
Îl scot cu cuţitul şi pe acesta. Încă nu
s-a întrerupt semnalul? Sau poate e-n degete?
Le retez pe toate. În ficat?
În testicule? Unde l-ai ascuns? Nu-l simt,
şi totuşi ştiu că funcţionează. Mi-arunc trupul câinilor
vagabonzi, să-l sfârtece, să fugă departe cu cipul,
poate te voiputeapăcăli, pentrucănumai în stomacul

Badminton. Poezii oportune si inoportune 2008-2015



totdeauna excepții. Într-un oraș, poeții buni sunt mai
rari decât bisericile.

(3). Poezia modernă în sens larg a spart concep-
tul de poezie clasică (prelungit în timp până la noi
sub diferite forme) și l-a reconfigurat în trei mari ti-
pologii sau ideologii poetice diferite și opuse: poezia
estetică sau autentică, poezia generaționistă și poezia
poeticilor individuale strict subiective.
Poezia modernă estetică sau autentică exprimă con-
ceptul poetic estetic universal-modern, ea fiind prac-
ticată de toți poeții moderni de valoare; poezia gene-
raționistă este poezia produsă (născocită) de genera-
țiile și curentele literare alături de poezia estetică, iar
ea subîntinde peste o sută de concepte sau arte poe-
tice generaționiste și de curente poetice moderniste
diferite și contradictorii; și, în fine, poezia poeticilor
individuale exprimă un număr nesfârșit de arte poe-
tice strict subiective, care sunt practicate doar de că-
tre poeții în cauză.

Dintre cele trei tipologii sau ideologii poetice,
poezia estetică sau autentică este singura poezie via-
bilă și oarecum stabilă în conceptul ei, în timp ce atât
poezia generaționist-„curentistă”, cât și poezia poeti-
cilor individuale strict subiective sunt modeste estetic
și într-o permanentă schimbare de concept, de artă
poetică.

De fapt, poezia generaționist-„curentistă” și
poezia poeticilor individuale strict subiective nu au
un singur concept, ci mai multe concepte diferite și
opuse unele altora, mai multe arte sau canoane poe-
tice, așa încât născocirea și aplicarea unui nou con-
cept poetic înseamnă abandonarea și negarea tuturor
celorlalte.

(4). Dacă dintre cele trei tipologii sau ideologii
poetice ale poeziei moderne în sens larg poezia auten-
tică sau estetică este singura ofertă poetică de valoare,
înseamnă că evoluția unui poet sau a poeziei, în gene-
ral, nu se poate produce decât de la poezia generațio-
nistă și poezia poeticilor individuale strict subiective,
la poezia autentică/estetică. Această unică țintă a evo-
luției poeziei arată că profesorul tău de poezie este, de
fapt, poezia estetică. Să ascultăm ce ne spune ea.

(5). Nu te amăgi să crezi că poezia estetică se face

VIRGIL DIACONU

TRATAT DE POEZIE
sau Îndreptări pentru poetul tânăr

(1). Nu am crezut niciodată în școala de poezie,
din simplul motiv că harul nu poate fi înlocuit de
învățătură, iar daimonul inspirației ține de zestrea
genetică. Însă atunci când poezia este plină de scrieri
tremurate, neglijente sau chiar antipoetice, câteva
îndreptări asupra acestora sunt binevenite și chiar
necesare. În cele de mai jos mă voi strădui să
dezvelesc calea către poezia autentică sau estetică,
așadar orizontul poetic pe care trebuie să-l atingi.

Poezia modernă în sens larg, așadar de la ro-
mantism (1800) și până azi, pune două mari proble-
me: prima este aceea a modului ei de a fi, deci a artei
sale poetice, a conceptului sau a canonului pe care îl
întrupează și exprimă, iar a doua este aceea a evaluării
și promovării, deci a destinului ei în lume.

I. Conceptul sau arta poeziei moderne

(2). Nu tot ce se oferă sub numele de „poezie”
este cu adevărat poezie. Ceea ce numim astăzi în ge-
neral „poezie” este, de fapt, un amestec de poezie de
valoare și de poezie modestă, iar în acest melanj cali-
tativ poezia modestă este dominantă cantitativ, în
timp ce poezia de valoare, estetică sau autentică este
rară, extrem de rară. Cărțile bune de poezie sunt în-



(7). Realizarea poeziei ca viziune poetică, deci
ca viziune insolitată și tensionată existențial, liric și
poetic, originală, surprinzătoare și verosimilă, unitară
ideatic și stilistic, coerentă (inteligibilă), nonprozaică,
simbolic-metaforică și desăvâșită formal, este condiția
estetică sau standardul artistic al poeziei. Acest statut
artistic este chiar arta poetică modernă a genului poe-
tic. Creezi poezie în măsura în care discursul tău lin-
gvistic exprimă această artă poetică estetică, așadar
caracteristicile-trăsăturile-normele poetice care com-
pun arta poetică estetică, în general.

(8). În mare, poezia modernă estetică, autentică
sau de valoare se recunoaște prin aceea că ea înlocu-
iește faptul banal, nesemnificativ, biografismul apăsat,
aspectele rutiniere și manelistice ale existenței, auto-
matismele creatoare, ficțiunile vide, deci ficțiunile
dezamorsate liric și poetic, care bântuie cele mai mul-
te creații „poetice” postmoderniste contemporane, cu
o viziune poetică insolită și tensionată existențial, liric
și poetic, cu o viziune imprevizibilă, stranie, uimitoare
și în același timp verosimilă... Poezia de valoare este
întotdeauna surprinzătoare, stranie, ea uimește prin
ideile și lumea pe care o creează, deși ea spune ceva
despre ființa noastră lăuntrică autentică.

Ai încredere în imaginația, în viziunea ta poeti-
că, și fă în așa fel încât poezia ta să își surprindă lecto-
rul, să îl uimească, pentru că uimirea te ferește de dis-
cursul comun, uzual, banal. Dar caută ca poezia ta să
uimească cu lucrurile simțite și adevărate din orizon-
tul ființei, al existenței umane destinale, iar nu cu fic-
țiuni goale, deci cu fantasmagorii, absurdități sau
suprarealisme de buzunar.

Lasă-l să vorbească pe cel care se bucură sau plân-
ge în tine, pe cel care strigă sau urlă în tine. Nu îți as-
cunde bătăile inimii, ci găsește-le locul în paginile ta-
le. Scrie, așadar, lucruri simțite, fremătătoare, vibrante!

(9). Poezia poate fi înțeleasă, firește, ca fiind o ex-
primare-ilustrare a temelor ei existențiale. Dar nicio
temă existențială nu salvează prin ea însăși poezia. O
poezie nu devine mai bună pentru că este morală, re-
ligioasă, de atitudine socială, de dragoste etc., pentru
că este scrisă în vers clasic sau în vers liber, pentru că
aparține unei generații poetice sau alteia, pentru că
este antică sau modernă, românească sau străină, ci

din nimic. Substanța poeziei este chiar existența sau
viața noastră. Caută să dai glas vieții, existenței, modu-
rilor ei fundamentale de a fi, așadar suferinței și bu-
curiei, tragicului și eroicului, erosului și spaimei de
moarte, sacrului și profanului, deznădejdii și visului,
comuniunii cu lumea și înstrăinării de lume, care
compun cu toate existența destinală.

Așadar, atunci când scrii poezie, deschide por-
țile ființei. Ia seama la prințesa care te ține de mână,
pentru că mâine toate vor fi pulbere. Nu te fă că nu
vezi minunea lumii și nu îi întoarce spatele. Cine, da-
că nu tu, să mărturisească despre ea?

Și tot așa, nu te fă că nu vezi ce se întâmplă în
stradă. Dar nu te mulțumi cu filmările și cadrele pe
care le iei de la distanță, ci fii acolo și aleargă cu Re-
volta pe străzi. Și cere-ți, în cuvântul tău, drepturile.

Nu te fă că nu vezi apocalipsa politică și nu-i
întoarce spatele. Extrage din timpul tău adevărul, cu
nerv cu tot! Dă glas adevărului, pentru că doar adevă-
rul are viitor. Spune adevărul și nu vei putea fi înfrânt în
tot timpul care va veni după tine. Lucrează, așadar,
pentru viitor.

(6). Toată această lume, exterioară și interioară,
nu devine însă poezie decât atunci când este supusă
rigorilor poetice, așadar artei poetice estetice, care este
arta poeziei estetice sau autentice, în general, configu-
rată de câteva norme sau trăsături poetice estetice,
așa încât poezia creată va întrupa și exprima tocmai
aceste norme sau trăsături/caracteristici poetice. Iată
câteva dintre cele mai importante trăsături poetice:
caracterul insolit și tensionat existențial, liric și poetic
al conținutului de viață prezent în operă, caracterul
surprinzător-imprevizibil, neașteptat și totodată vero-
simil al ideilor, unitatea ideatică și unitatea stilis-tică a
discursului, coerența sau inteligibilitatea, non-prozais-
mul, originalitatea, caracterul simbolic-metaforic al
discursului și poeticitatea expresiei sau a formei.

În temeiul acestor norme sau trăsături poetice
estetice putem aprecia că poezia estetică sau autentică
este o viziune poetică asupra vieții (realității, lumii,
existenței, propriei ființe), așadar o viziune insolită și
tensionată existențial, liric și poetic, originală, surprin-
zătoare și verosimilă, unitară ideatic și stilistic, coeren-
tă (inteligibilă), nonprozaică, nu de puține ori simbo-
lic-metaforică și eficientă din punct de vedere formal.



„Arde cerul în lumânare, cu stea cu tot”;
„Da, eu băiat m-am născut.
Rând pe rând apoi, o fată, o creangă,
pasăre-am fost, pește mut:
și săream peste unde în larguri”;
„Dumnezeu este ziua și noaptea,
iarna și vara, războiul și pacea,
îndestularea și foamea” –
sunt puțin lucru? Dar este știut că numai poeții auten-
tici au capacitatea de a vorbi prin metafore, simboluri
sau parabole, deci prin limbajul poetic/metaforic. Pe
de altă parte, știm foarte bine că poezia nu este un
limbaj metaforic în sine, ci o viziune care se exprimă
prin acest limbaj.

(12). Ceea ce numim „poezie de valoare”, esteti-
că sau poezie evoluată se constituie din poezia indivi-
dualităților sau personalităților poetice care confirmă
prin poezia lor conceptul de poezie estetică, iar nu
din poezia generațiilor și curentelor literare, care are
un alt concept poetic decât cel estetic.

Performanța poetică nu aparține, așadar, nici
generațiilor literare, nici curentelor literare, ci doar
acelor poeți care exprimă conceptul de poezie estetică
sau autentică. Acești poeți pot proveni, firește, și din-
tre poeții generaționiști, mai precis dintre poeții gene-
raționiști care și-au depășit conceptul de poezie gene-
raționistă.

(13). Există un paradox al frumosului, deci și al
poeziei estetice sau autentice, iar acesta stă în faptul că
arta estetică a poeziei este una singură, în timp ce
aplicarea (concretizarea) de către fiecare poet autentic
a acestei arte poetice unice este „diferită”.

Așadar, același unic concept al frumosului poe-
tic se manifestă în poezia poeților de valoare în mod
diferit; dar într-un mod diferit care nu neagă estetica
poeziei, spiritul ei, deci conceptul de poezie estetică, ci
îl confirmă într-un mod individual, specific, original.
Acest mod diferit, adică original, de întrupare a
conceptului poetic estetic în poezia unui poet autentic
sau altuia, este stilul poetic de autor.

(14). Prin poezia lor, toți poeții autentici expri-
mă același concept poetic estetic universal, același ca-
non poetic, aceeași artă poetică estetică, însă într-un

pentru că ea reușește să trateze poetic, deci prin arta
poetică estetică, ce este universală, temele pe care le
exprimă. De aceea, orice temă care urmărește să
devină poezie trebuie să confirme în desfășurarea ei
ideatică normele estetice ale poeziei, trăsăturile ei
fundamentale, de gen poetic modern, în sens larg,
deci trăsăturile artei estetice a poeziei.

(10). Nu căuta un limbaj neapărat obscur,
cifrat, suprarealist sau absurd. Vorbește pe înțeles,
pentru că numai prin propoziții care sunt înțelese
poți să exprimi o viziune tensionată existențial, afectiv
și poetic asupra existenței, a lumii, în general. Pentru
că numai printr-un discurs inteligibil poți să produci
uimirea poetică și poți seduce. Nu confunda, așadar,
limbajul obscur, contorsionat, sibilinic, rebusistic,
absurd cu poezia. Poezia nu este un astfel de limbaj.
Poezia este un limbaj inteligibil. Poezia de valoare a
marilor poeți, precum Baudelaire, Rimbaud, Trakl,
Rilke, Arghezi, Eminescu, Bacovia, Blaga, M. Sorescu,
poate și N. Stănescu, este o poezie inteligibilă. Ceea ce
nu este inteligibil este în afara poeziei, este poezie
ratată.

(11). În același timp, nu te feri de vorbirea în
simboluri, metafore sau parabole, care se constituie ca
limbaj poetic, pentru că acest limbaj este chiar felul de
a fi al poeziei. Limbajul poetic are capacitatea de a
insolita lumea pe care o creezi și pui în pagină. Cine,
dacă nu poezia, ar trebui să fie metaforică? Proza, re-
portajul, cartea de chimie?
Nu crede că poezia are datoria să omoare metafora,
pentru că metafora însăși este poezie. Metafora este o
poezie în câteva cuvinte. Poeziile care nu transportă
metafore, simboluri, parabole nu fac acest lucru prin
voința expresă a autorului lor, ci din neputința lui de a
crea metafore, simboluri, parabole, din lipsa lui de
imaginație poetică. Ți se pare că aceste versuri meta-
forice –
„Aud materia plângând”;
„Și tare-i târziu, și n-am mai murit”;
„Nu credeam să-nvăț a muri vreodată”;
„Tu: copac, stea, piatră!”;
„Eu te iubesc din tălpi până la steaua”;
„Mâinile mele sunt mâinile tale,
rănile tale sângerează în mine.”



șează, rescrie, reciclează sau chiar plagiază poezia
altor poeți, români sau străini, de azi sau de ieri; scrie
ca ei, deci cu vocabularul, ideile, expresiile și viziunea
lor. În fond, mimetismul poate avea două obiecte di-
ferite: realitatea și realitatea scripturală, lumea exte-
rioară și poezia altor poeți. Poeții postmoderni mino-
ri practică una sau alta dintre cele două poetici.

(17). Obiectivul oricărui poet trebuie să fie poe-
zia estetică sau autentică. Poezia estetică există dina-
intea noastră. Ea trece printr-o parte a poeziei antice
(Epopeea lui Ghilgameș, Geneza, Psalmii, Ecclesias-
tul, Cântarea cântărilor, Iov, Plângerile lui Ieremia,
epigramele mortuare grecești, rubaiatele lui Omar
Khayyam etc.) și printr-o parte a poeziei poeților
moderni (Baudelaire, Rimbaud, Benn, Bertrand, Ril-
ke, Trakl, Eminescu, Bacovia, Blaga, Arghezi, M. So-
rescu, N. Stănescu…), și ajunge la noi, în poezia
câtorva poeți de astăzi.

Firul poeziei estetice este astfel neîntrerupt.
Descoperă acest fir! Citește-i pe marii poeți. Dar nu
pentru a-i copia sau pastișa, ci pentru a vedea pe viu
cum este, cu adevărat, poezia.

Nu te amăgi, așadar, să crezi că poezia începe cu
tine. Înaintea ta s-a creat o poezie uimitoare. Numai
să ai ochi să o vezi! Numai să nu o confunzi cu
sclipitoarea și șocanta poezie generaționist-
„curentistă” la modă, care i-a smintit pe cei mai
mulți. Citește-i pe marii poeți, tocmai pentru a vedea
la ce cotă valorică a ajuns poezia; pentru a te raporta
la nivelul ei de performanță și pentru a-ți găsi propria
voce poetică.
Și totuși, dacă grăuntele de har îți lipsește, o mie de
cărți citite nu îți vor folosi la nimic. Instrucția
culturală îți este de folos doar atunci când harul deja
lucrează în tine.

(18). Calea poeziei trece prin spiritul întregii
poezii estetice/autentice, de ieri și de azi, care este
una singură, iar nu prin spiritul poeziei genera-
ționiste, care își schimbă arta poetică (conceptul) la
aproximativ zece ani. Virusul generatitei te poate dis-
truge.
Fii în/întru spiritul universal al poeziei!
Dacă spiritul tău nu este sensibil, el dispare.
Dacă spiritul nu este creativ, el nici nu există.

mod diferit, specific, original, deci într-un stil poetic
propriu. Aceasta înseamnă că toți poeții de valoare se
aseamănă prin arta poetică estetică pe care poezia lor
o întrupează și exprimă, și totodată că ei se deosebesc
unii de alții prin stilul poeziei lor. Diferența dintre
poeții de valoare nu este, așadar, conceptuală, ci sti-
listică. Toți poeții autentici practică aceeași artă poe-
tică estetică, însă în stiluri artistice diferite.

(15). Poezia generaționistă se naște ca o revoltă
împotriva poeziei existente, în special a poeziei este-
tice, și de aceea toate generațiile și curentele poetice
moderniste creează, născocesc o poezie diferită
conceptual de poezia estetică, deci o poezie nouă, cu
un concept poetic generaționist propriu, diferit de
conceptul poeziei estetice. Dar deși toate generațiile
și curentele poetice moderniste lichidează normele
poeziei estetice, visând la o poezie nouă „fără norme
poetice”, ele sfârșesc prin a-și crea o poezie cu pro-
priile norme, diferite de cele ale poeziei estetice și
chiar împotrivite acestora; vezi în acest sens poezia
avangardistă, în special, dar și cea mai mare parte a
poeziei postmoderniste contemporane.

Obsedată de noutate, fiecare generație poetică
urmărește să schimbe poezia estetică și toate poeziile
generaționiste, cu propria poezie generaționistă.
Poezia începe și se termină cu poezia noastră, pare că
spune fiecare nouă generație poetică, ce apare în
lumea literară aproximativ la zece ani.

(16).Poezia care domină cantitativ poezia con-
temporană este poezia postmodernistă, iar ea
practică două arte poetice diferite, și anume: poetica
hiperrealistă și poetica pastișei. Poezia hiperrealistă
configurează prozaic, știristic-reportericesc, realitatea
imediată, cotidiană, aspecte și tablouri autenticiste,
biografii prozaice atomizate, obsesii pornografice,
banalități și stupizenii de tot felul, jocuri lingvistice,
în timp ce poezia pastișei rescrie, reciclează sau
plagiază poezia altor poeți.

Aceste două poetici postmoderniste se manifes-
tă alături de poezia estetică și de poetica ei, deci ele
sunt poetici modeste, ineficiente estetic. Dacă vrei să
îți omori poezia, atunci intră în cochilia poeziei con-
temporane postmoderniste și scrie fie o poezie
hiperrealistă sau autenticistă, fie o poezie care pasti-



construiește destinul poeziei.
Marea luptă care se dă astăzi în poezie nu este

lupta pentru crearea unei poezii de valoare și
conturarea prin ea a unei arte poetice estetice univer-
sal valabile, ci este lupta pentru promovare, pentru
atingerea celor mai înalte poziții în ierarhia poetică.
De aceea, alături de o poezie puternic diferențiată
calitativ, epoca actuală produce și cele mai neaștep-
tate evaluări și promovări. Produce cele mai neaștep-
tate situații destinale ale operelor.

(24). Cea mai bună modalitate de evaluare și
promovare a poeziei este, cel puțin teoretic, critica
literară. Dar critica nu este un corp unitar de critici
literari, ci este compusă din critici mai mult sau mai
puțin competenți din punct de vedere literar, deci din
critici care au principii de evaluare diferite, fie
adecvate, fie neadecvate, așa încât evaluările lor vor fi
întotdeauna contradictorii, mai precis corecte sau
false.

De altfel, de-a lungul epocii moderne în sens
larg (1800 - azi) s-au conturat două critici evaluatoare
diferite și opuse calitativ: o critică estetică sau compe-
tentă, care evaluează poezia corect, și o critică pseudo-
estetică sau incompetentă, care evaluează poezia defor-
mat, incorect.

Critica estetică sau competentă recunoaște atât
valoarea poeziei estetice, cât și precaritatea estetică a
poeziei minore, și în acest chip ea construiește ope-
relor poetice de valoare un destin literar benefic meri-
tat, iar operelor poetice modeste valoric un destin lite-
rar precar (negativ) meritat, în timp ce critica incom-
petentă sau pseudoestetică subevaluează poezia esteti-
că și supraevaluează poezia minoră, construind astfel
operelor poetice de valoare un destin literar precar
(negativ) nemeritat, iar operelor poetice minore un
destin literar benefic nemeritat.

Așadar, critica literară competentă (estetică) și
critica literară incompetentă (pseudoestetică) con-
struiesc atât poeziei de valoare, cât și poeziei minore,
destine literare contradictorii. Cele patru mari situații
destinale construite de critica literară contribuie
(alături de alți factori) la făurirea destinului în lume al
poeziei, și de aceea putem spune că cele două critici
evaluatoare sunt critici literare de destin.

(19). Nu scrie pentru un om, ci pentru umanitate.
Scrie pentru acest timp, ca și cum ai scrie pentru

viitor.
Dacă nu scrii pentru viitor, poezia ta nu va ajun-

ge în viitor.
Toți marii poeți de ieri pe care azi îi recunoaștem

ca mari poeți au scris pentru viitor.

(20). Nu toată poezia modernă (contemporană)
este de valoare și nu toată poezia antică este mediocră,
după cum se crede în general. Poezii de valoare și poe-
zii mediocre se găsesc, deopotrivă, în ambele poezii,
antică și modernă. Poezia de valoare antică și poezia
de valoare modernă formează un singur corp poetic
estetic, după cum poezia modestă antică și poezia
modestă modernă formează corpul poeziei modeste
sau minore.

O parte din poezia veche, precum Epopeea lui
Ghilgameș, Geneza, Psalmii, Ecclesiastul, Cântarea
cântărilor, Iov, Plângerile lui Ieremia, câteva dintre epi-
gramele mortuare grecești sau rubaiatele lui Omar
Khayyam etc. fac de râs cea mai mare parte a poeziei
contemporane, care este minoră.

(21). Un roman de condiție medie poate să trea-
că drept un roman bun, însă o poezie de valoare medie
este în mod vizibil o poezie proastă. Poezia nu este con-
siderată ca fiind poezie, decât atunci când este perfor-
mantă, când este de excepție. Starea mediocră o exclu-
de din rândul poeziei.

(22). Nu publica imediat tot ce scrii și nu arunca
o carte în lume oricum. Fii exigent! Revino asupra
cărților tale și perfecționează-le până să le dai tiparului,
pentru că după publicarea unei cărți nu mai poți re-
trage niciuna dintre greșelile pe care le-ai făcut. Scrie
în așa fel încât poemele tale să poată sta alături de
poemele celor mai mari poeți.

II. Evaluarea, promovarea și destinul poeziei

(23). Promovarea poeziei se face mai cu seamă
prin critica literară și prin premiile pe care anumite
instituții de cultură le acordă poeților. Pe aceste două
căi, dar și prin lectura de care se bucură sau nu se bu-
cură cartea de poezie în rândul masei de cititori, se



(25). Începând cu epoca modernă, activitatea
critică s-a intensificat în mod vizibil. Astăzi mai toată
lumea face critică literară, după cum mai toată lumea
face poezie… Producția critică și producția poetică
sunt la liber, și numai cine nu vrea nu devine astăzi un
criticator „respectabil” sau un poet „de marcă”…

Epoca contemporană este mai cu seamă una a
criticii literare, mai precis a criticii literare modeste,
incompetente, care pe de o parte supraevaluează poe-
zia modestă, acordându-i titlul de „poezie de valoare”,
iar pe de altă parte subevaluează, minimalizează sau
ignoră poezia de valoare. Oricum, critica incompe-
tentă evaluează poezia pe dos. Și de aceea această cri-
tică mai poate fi numită critică pe dos.

Mulțimea evaluărilor elogioase pe care critica
literară incompetentă le face masei poetice minore ne
arată că atitudinea curentă, dominantă, pe care critica
noastră (incompetentă) o are, este aceea de protejare
și încurajare a poeziei minore. Prin supraevaluarea
poeziei minore, critica literară incompetentă ține în
viață în mod artificial o poezie moartă poetic, pe care
ne-o vinde ca fiind chiar poezia. Vezi în acest sens cel
puțin poezia unor poeți ca Mircea Cărtărescu, Ion
Mureșan sau Liviu Ioan Stoiciu, pe care critica incom-
petentă o consideră ca fiind cea mai importantă
poezie de la Revoluțiune încoace, când în realitate ea
este doar o poezie minoră bine promovată, deci făcu-
tă poezie „de valoare” doar de marketingul literar.

(26). Așadar, chiar dacă ești un autor modest,
critica literară te poate face poet, fie pentru acest se-
zon literar, fie „pe viață”. Dar poeții de astăzi au învă-
țat să își facă singuri imagine. Și este de observat că
poeții minori, care sunt ahtiați după premii literare,
fac totul pentru a fi vizibili în epocă, sunt productivi,
editează o carte de poezie pe an, publică poezii în fie-
care lună în mai toate revistele literare importante, își
lansează o carte în zece locuri, sunt activi pe net și pe
propriile bloguri, își etalează în presă premiile deja
obținute și antologiile generaționiste în care au fost
incluși, într-un cuvânt, fac totul pentru a-și promova
propria poezie. A fi astăzi un poet (re)cunoscut înseam-
nă a-ți regiza, a-ți fabrica o bună imagine de poet, un
bun marketing. Ai imagine – exiști!; nu ai imagine –
nu exiști! Astăzi, la putere nu este poetul de valoare, ci
imaginea de poet de valoare, este poetul-hologramă.

(27). În afara câtorva critici, destul de puțini, nu
văd conturată o direcție critică ferită de compro-
misuri, care, pe de o parte, să sancționeze poezia
minoră supraevaluată, iar pe de altă parte să promo-
veze poezia cu adevărat autentică, de valoare. Nu văd
o direcție critică compactă care să diferențieze clar și
hotărât între poezia de valoare și poezia de toate zile-
le, comună. Critica noastră nu prea desparte apele de
uscat. Ba, de multe ori, critica literară protejează poe-
zia minoră, face zid în jurul ei, umplând-o de merite
pe care ea nu le are.

(28). Și cu toate acestea, critica competentă sau
estetică face tot ce poate ca să restabilească ierarhia
corectă a poeziei/poeților, corectând ierarhia falsă,
impusă de critica incompetentă sau coruptă. Și dacă
nu reușește să stabilească corect calitatea poeților în
epoca lor, ea făptuiește totuși acest lucru în timpul
imediat următor. Nici poetul minor nu poate să fie
tratat drept poet de valoare la nesfârșit, nici poetul de
valoare nu poate fi considerat drept poet modest,
pentru că nimeni nu poate să diminueze, de fapt,
valoarea poeziei autentice. Nu se poate ca poetul care
este atins de înger să nu fie văzut în îngereasca lui.

(29) În ansamblul literaturii postmoderne
contemporane, poezia și critica modeste, precare
estetic, sunt dominante cantitativ, în timp ce poezia de
valoare și critica competentă reprezintă excepții. Dar
tocmai pentru că mediul poetic este dominat de
poezia și critica mediocre, revoluția poetică și critică
devine o necesitate.

(30). Cea de a doua mare modalitate de pro-
movare a poeziei este premiul literar. La noi, aproape
fiecare poet visează Premiul Nobel sau, cel puțin, un
premiu al Guvernului Literar Postmodern. De fapt,
astăzi nici nu mai contează atât de mult cum scrii, ci
cât de promovat ești. Contează relațiile pe care ți le
poți face pentru a fi premiat și promovat. Tocmai de
aceea, premiile literare de astăzi nici nu prea mai
confirmă valoarea cărții premiate, ci doar bunele
relații pe care autorul le are cu instituția care tocmai i-
a acordat premiul.

Anomalia premiilor literare de azi constă, așa-
dar, în faptul că ele sunt acordate mai cu seamă unor



poeți modești, nesemnificativi. Premiile literare acor-
date de Guvernul Literar Postmodern vor să facă poe-
ți mari din poeți mici, și de aceea ele sunt premii false,
total neconvingătoare. Iar dacă am alege să citim căr-
țile de poezie după premiile literare obținute de ele,
am citi aproape numai poezie proastă. Glorioleta
poetului minor nu păcălește, așadar, pe nimeni.

După cum se vede, criza poeziei contemporane
este alimentată de criza criticii literare și a premiilor
pe care ea le acordă poeziei modeste. Dar ce poate să
însemne un premiu literar pentru un poet modest?
Premiile acordate poeților modești nu înseamnă
nimic și nu folosesc la nimic, pentru că ele nu
confirmă o valoare, de vreme ce ea nu există.

Promovarea poeziei minore este inutilă și face de
râs atât instituția care a acordat premiul, cât și
literatura română, care va trebui să recunoască că
operele ei, premiate și decretate drept opere de
valoare, sunt, de fapt, opere minore.

(31). Cum va fi evaluată poezia peste câțiva ani și
cum vor arăta, atunci, ierarhiile noastre poetice?
Firește că nu peste mult timp, aproximativ 15 de ani,
generația poetică 2000 va înlocui cu totul sau aproape
cu totul generația optzecistă postmodernistă și,
dimpreună cu ea, puterea literar-administrativă pe
care aceasta o deține în USR, și, înlocuind-o,
generația 2000 va avea libertatea să facă exact
ierarhiile literare pe care și le dorește și să acorde
poeților ei premiile USRmult visate.

Așadar, generația 2000 și critica douămiistă vor
schimba dictatura poeților postmoderniști optzeciști
de azi cu dictatura propriilor poeți, după cum critica
postmodernistă optzecistă a schimbat, la rândul ei,
dictatura poetică șaizecistă cu dictatura propriilor
poeți optzeciști. Iată mutația valorilor poetice genera-
ționiste, a criticii de tip generaționist și a ierarhiilor
poetice generaționiste! Actorii generaționiști se vor
schimba, dar în dealu'-valea poeziei noastre ei vor
juca aceeași piesă a ierarhiilor poetice generaționiste,
ca și acum.

În acest fel, poeții de valoare de mâine vor su-
porta și ei, ca și poeții de valoare de azi, evaluările și
ierarhiile unei mediocrități critice generaționiste
ajunse la putere, care își va pune pe soclu proprii
poeți generaționiști modești și va nega valoarea

oricărei alte poezii.

(32). Sufocarea pieței literare moderne și post-
moderne de către poezia minoră a condus la ideea că
poezia a murit… Dar firește că numai poezia minoră
a murit și că doar poeții modești își omoară, prin
lipsa lor de har, poezia. În rest, grăuntele de poezie
autentică al poeților de valoare face invizibil muntele
de poezie modestă.

Septembrie 2018 – februarie 2019

Cântarea cântărilor -Marc Chagall



MIHAELA ALBU

Pavel Chihaia și vocația pluridisciplinarității

Dacă în cultura noastră „literaturocentrismul” a
marcat modernitatea, literatura ocupând, cum obser-
va C. Noica, „atât de mult loc /…/, în timp ce știința
și alte preocupări serioase sunt absente”, istoricul și
scriitorul Ovidiu Pecican a ales să prezinte – în volu-
mul1 apărut anul trecut la editura „Mega” – în prin-
cipal latura de cercetător/ om de știință a unei impor-
tante personalități contemporane, Pavel Chihaia, care
a trăit o parte din viață în România și cealaltă în exil.

Autorul, încă din „Cuvântul înainte”, avertizează
cititorul că Pavel Chihaia este unul dintre „istoricii
merituoși ai perioadei postbelice”, față de care nu s-au
întreprins încă monografii cu scop principal de cu-
noaștere și a prezentului nu numai a unor „epoci și
personalități mai îndepărtate”. Acesta este, se înțelege,
motivul principal pentru care Ovidiu Pecican a ales să
se dedice studierii „prestației istoriografice a cercetă-
torului Pavel Chihaia”; mai este însă un motiv – afini-
tatea autorului (el însuși scriitor și istoric) cu profilul
complex al celui care „înainte de a se redefini ca isto-
ric, a început prin a fi tânăr romancier și traducător
de poezie.”

Prin volumul Pavel Chihaia. Aventurile vocației,
dedicat istoricului „exotizat” 20 de ani în exil german,
având astfel și întreaga operă interzisă2, Ovidiu Peci-
can realizează, alături de cei care i-au editat opera, au
scris despre cărțile lui sau i-au luat interviuri, o

„întoarcere acasă” a exilatului, mai exact „în interio-
rul științei istorice căreia îi aparține cu depline certi-
ficate de autoritate.”

Contrar structurii obișnuite a studiilor mono-
grafice, volumul nu începe cu o informare bio-biblio-
grafică, foarte necesară de altfel pentru un autor inter-
zis în perioada comunistă. Este preferată plasarea
acestui scurt capitol în Anexa alcătuită de Ghizela
Cosma și Ioan Tomoiagă. Această sinteză bio-biblio-
grafică vine însă în întâmpinarea cititorului grăbit sau
pentru cel care numele și activitatea lui Pavel Chihaia
sunt necunoscute. Și astfel, bio-bibliografia anexată la
sfârșit poate fi începutul. Așadar acest cititor se va fa-
miliariza mai întâi cu principalele puncte de reper ale
biografiei lui Pavel Chihaia: nașterea în 22 aprilie
1922 la Corabia, cursurile școlare apoi la Constanța,
Facultatea de Litere la București, implicarea în asoci-
ația anticomunistă „Mihai Eminescu”, arestarea în câ-
teva rânduri, muncile necalificate, angajarea la Insti-
tutul de Istoria Artei, iar de aici începutul activității de
cercetător în istorie cu axarea pe istoria medievală,
doctoratul la Sorbona și apoi din 1978 exilul, cu o bo-
gată activitate în planul cercetării, dar și ca jurnalist
radio ori colaborator la diferite reviste; după 1990 re-
venirea periodică în țară și publicarea operei sale la
Constanța, București și Iași. Acestea ar fi pe scurt
principalele repere biografice pe care apoi, într-un fel
original, urmând un fir nevăzut cronologic, detalierea
și analiza activității operei lui Pavel Chihaia se face pe
capitole, cu analiza aprofundată a contribuției cerce-
tătorului în domeniul medievalisticii.

Cartea se adresează de acum cititorului oare-
cum familiarizat cu reprezentanții exilului, întregul
volum nefăcând altceva decât să dezvăluie – pas cu
pas – „vocația plurală” a cărturarului, a „scriitorului
reprimat, care a avut puterea de a se reinventa după
un ciclu de doisprezece ani de anonimat si scufundare
socială totală.”

Firesc însă pentru autorul studiului dedicat
unei personalități „complexe”, cum a fost Pavel Chi-
haia, a fost să înceapă prezentarea cu capitolul „Între
istorie și literatură”, prilej pentru o scurtă trecere în
revistă a istoricilor care au scris și literatură sau a scri-
itorilor care au rămas în cultura română și cu lucrări
științifice. Pavel Chihaia nu a venit astfel pe un teren
gol, valențele sale vocaționale vizând multidisciplina-



ritatea: de la poezie la muzică, de la literatură la arta
plastică, ajungând apoi la o reinventare – ca istoric.
„Pregătirea lui anterioară într-ale disciplinelor uma-
niste îi asigură un fundal intelectual de bună orien-
tare europeană, cu acces la marea cultură, dar nu și
specializarea pretențioasă care îi era indispensabilă”
afirmă, pe bună dreptate, autorul monografiei. „Mi-a
trebuit câtiva timp să mă dezmeticesc”, rememora și
viitorul istoric, dar „luând lucrurile în serios”, cum se
autocaracterizează, a ajuns la specializarea reflectată
în lucrări de referință. Pentru exemplificare alegem să
cităm din ultima parte a volumului – „Activitatea
științifică și literară”, o „oglindă” pe 30 de pagini a
titlurilor semnate de Pavel Chihaia – de laDin cetățile
de scaun ale Țării Românești, în 1974, ediția a treia în
1998, la De la Negru Vodă la Neagoe Basarab.
Interferențe literare artistice în cultura românească a
Evului Mediu, din 1976, la Tradiții răsăritene și
influențe occidentale în Țara Românească (ediția întâi
în 1983, a doua 1993) la Sfârșit și început de ev. Repre-
zentări de cavaleri la începuturile Renașterii (1977) ori
la Lecturi despre Țările Române în Evul Mediu, Por-
trete de voievozi din Țara Românească, Țara Româ-
nească între Bizanț și Occident, toate trei din 1995, iar
în 1996 Orizont medieval și apoi, în 1998 cinci volu-
me Artă medievală, pentru ca în 2010 o ediție „Opera
omnia” să cuprindă zece volume (publicate la editura
Ex ponto); printre acestea – Antologia dobrogeană în
care se republică literatura sa și apoi Cultura medie-
vală, volumele 6, 7, 8, 9, 10, fiecare punând accent pe
un anume moment – Țara Românească între Bizanț și
Occident sau Căutări în Orizontul timpului și Învă-
țături și mituri în Țara Românească, pentru a nu mai
vorbi despre cele 364 de studii și articole în publi-
cațiile periodice din exil și din țară sau despre studiile
publicate în volume colective. Desigur, în lista de lu-
crări apar și volume de proză sau teatru, Pavel Chiha-
ia debutând în 1945 la editura Fundația Regală pen-
tru Literatură și Artă cu o piesă în trei acte „La far-
mecul nopții”. Se știe de asemenea că în 1947 a publi-
cat romanul Blocada, retras de pe piață foarte curând
de la apariție, având aceeași soartă vitregă cu cea a
romanului lui Mihail Fărcășanu (care semna ca autor
Mihail Villara), Frunzele nu mai sunt aceleași.

Fiecare etapă de creație este încadrată de autorul
studiului în context social-politic, așa cum creația în-

săși a lui Pavel Chihaia este raportată la scrieri isto-
rice sau literare apărute în timp, fie ele românești sau
străine. Parcurgerea fiecărui capitol al cărții semnată
de Ovidiu Pecican înseamnă indirect un excurs prin
aventura formației cercetătorului și scriitorului
Chihaia, de la „Între istorie și literatură” la „A doua
vocație”, la „Atmosfera începuturilor istoriografice”,
sau la „Interferențele culturale Est-Vest”, „Experiența
occidentală: Elveția”, pe aceeași linie înscriindu-se și
„Renașterea la ea acasă: Florența”, cercetătorul bene-
ficiind de aceste două experiențe necesare în desă-
vârșirea formației, culminând, desigur, cu „Un docto-
rat parizian”. De la „Cele patru revelații” („iden-
tificarea mormântului lui Vladislav întâi – anii 1960 –
, descoperirea celor două pietre cu simboluri heral-
dice ale lui Vlad Dracul și Neagoe Basarab – la înce-
putul anilor 1960, descoperirea complexului eclezias-
tic rupestru din Munții Buzăului prin caietele lui Al.
Odobescu și Henri Trenk – 1965-1970 – și întâlnirea
cu mormântul Cavalerului de La Sarra – 1971”) la
„Temele și opțiunile” sale, „marile teme, temele
universale”, diferite de „valorile microscopice” căutate
de cercetătorii generației actuale.

Un loc important în preocupările lui Pavel Chi-
haia, pe urmele lui Eliade, îl ocupă balada populară
„Mănăstirea Argeșului”. În această baladă se găsesc
temele și motivele care, mai târziu, începând din anii
60, cum informează autorul studiului, vor constitui
punctele nodale ale operei sale: „mitul întemeietoru-
lui (Negru Vodă), mitul artistului (Meșterul Manole),
mitul edificiului sacru (Mănăstirea Argeșului), mitul
începuturilor statului (descălecatul lui Negru Vodă la
sud de Carpați, invocat indirect prin însăși prezența
voievodului legendar în baladă), mitul sacrificial
(imolarea, martiriul creștin), mitul fondurilor și
surpărilor succesive (în baladă zidăria lui Manole; în
istorie continua confruntare cu Islamul cotropitor a
domnitorilor Țării Românești). Toate acestea sunt
prezentate direct sau sugerate în balada muntenească
Mănăstirea Argeșului”.

Pe urmele lui Eliade, istoricul era convins că
multe dintre mituri și legende au un miez de adevăr
istoric. Observația o face autorul studiului, care îl ci-
tează pe Mircea Eliade, subliniind că, de fapt, Pavel
Chihaia îl urmează într-un anumit fel pe cercetătorul
istoriei religiilor care în jurnalul portughez afirma că



din Cuvânt-înainte

„Din motive de o mare diversitate, istoria istoriogra-

fiei din România ezită încă să abordeze, prin intermediul

unor monografii, seria de istorici merituoși ai perioadei

noastre postbelice. Această întârziere, oricum am privi-o,

nu aduce servicii cunoașterii științifice românești și nici

nu operează necesara triere a valorilor, alegând ce este bun

de ce este rău și jalonând judicios un traseu al cunoașterii

trecutului nostru a cărui ignorare aduce nu foloase, ci

ponoase. Se preferă, în general, în aulele academice sau în

turnurile de fildeș ale autorilor activi evaluarea unor epoci

și a unor personalități mai îndepărtate. Cu niciun chip,

deocamdată, nu sunt aduși în discuție autorii demni de o

tratare sintetică, dar și suficient de amplă, în același timp,

care sunt încă în viață. Pudoare? Nesiguranță în fața

ochiului critic al celor discutați?

După mai mulți ani de ezitări, datorate și unor evolu-

ții existențiale și profesionale solicitante în alt fel, am decis,

la începutul anului 2017, să dau curs unui imbold mai

vechi: acela de a mă dedica cercetării atente a prestației

istorio-grafice a cercetătorului Pavel Chihaia. Mă atrăgea

în această direcție atât preferința lui pentru aprofundarea

explorării Evului Mediu românesc – mai ales pe dimensiu-

nea lui sud-carpatină, dar nu numai –, cât și profilul

complex și afin al acestui autor care, înainte de a se

redefini ca istoric, a început prin a fi un tânăr romancier și

traducător de poezie.

Studiile istorice ale lui Pavel Chihaia, deși pornesc de

la evaluări punctuale (ctitorii ale primilor Basarabi, semni-

ficația portretelor domnești dintr o biserică importantă de

la Curtea de Argeș, legenda lui Negru Vodă, ideologia cre-

ștină, ascetică și războinică, a domnitorilor români în con-

fruntare cu turcii ș.a.), evidențiază strălucit mari curente

culturale și mentalități aulice din Țara Românească pe

parcursul Evului Mediu. (....) El oferă argumente pentru

completarea și, parțial, modificarea percepțiilor de până

atunci cu privire la construirea civilizației noastre așa cum

le formulaseră marii critici de la «Viața românească» și de

la «Sburătorul», arătând că putem vorbi despre un profil

românesc la nivelul culturii și la cel al civilizației încă din

vremea Evului Mediu și a ceea ce Pavel Chihaia numește

«prerenașterile» noastre“.

Ovidiu Pecican

„o istorie universală nu se poate face pe bază de do-
cumente scrise, ci numai pe documente spirituale,
adică pe mituri și credințe”. Dar drumurile lui Pavel
Chihaia, observă Ovidiu Pecican, „se despart de cele
ale lui Mircea Eliade”. /…/ Se făcea saltul și se produ-
cea schimbarea de unghi investigativ de la folclo-
ristică și istoria religiilor către istoria mentalităților și
explorarea imaginarului social, religios, politic și
artistic.” Și de aici sunt observate punctele de referință
pentru cel ce se raportează la Pavel Chihaia ca istoric
al epocii medievale, epocă pe care o considera „cea
mai tainică”, cea mai interesantă și „mai necunoscută
din istoria noastră.”

Ceea ce demonstrează Ovidiu Pecican în cele 27
de capitole, în întregul volum de altfel, fusese anunțat
încă dintru început, din „Cuvântul înainte”. Informa-
rea bazată pe o documentare aprofundată, analiza
competentă a operei istorice a lui Pavel Chihaia –
autorul volumului având el însuși formație în dome-
niu – aduce în fața cititorului „un istoric din pleiada
mănunchiului de profesioniști care au contat și vor
conta pe mai departe pentru istoria contemporană a
istoriografiei române.”

Nu ne rămâne decât să așteptăm un nou volum
care să aducă și analiza operei literare a scriitorului
Pavel Chihaia, și nu mai puțin scrierile jurnalistului
ori a criticului de artă. Într-un cuvânt – „întoarcerea
acasă” a intelectualului complex, polivalent, pe care,
alături de alți mari români de formație enciclopedică
care au trăit și creat în exil, cenzura comunistă ni i-a
interzis. O va face – sperăm – tot Ovidiu Pecican, el în-
suși cu formație „plurală” – istoric, scriitor, jurnalist.



DORIAN OBREJA

Revolta îngerilor va învinge

S-ar fi dorit şi încă se doreşte îngenuncherea noastră,
precum şi exilarea definitivă din existenţa dusă-n rai,
căci lumea noastră este cu totul diferită de a voastră,
precum e graiul nostru de prea ipocritul vostru grai.
S-ar fi dorit, se mai doreşte aripile să ne fie retezate.
zborul şi visarea să fie pentru întotdeauna interzise,
şi să ne-nsuşim principii şi reguli mecanic asumate,
iară dorinţele neconforme noi să ni le lăsăm ucise.
Dar noi nu ne supunem, revolta nu ne e-n genunchi:
căci ne aflăm sub semnele eterne de iubire şi credinţă,
făcând să fim inseparabilul şi invincinbilulmănunchi,
acel ce va continua să zboare, ducându-ne spre biruinţă.

Ultima călătorie iniţiatică

Sunt pregătit, cât de curând voi porni în cea de pe urmă
călătorie iniţiatică:

mai întâi, voi arunca la gunoi toate măştile, mai ales pe
aceea carismatică...

Vremea nu îmi îngăduie nicio amânare, trebuie
neapărat şi repede să plec,

în spaţiul dintre două lumi, suspendat şi singur, un
timp neştiut să petrec.

Să vă aşteptaţi ca un timp oarecare să nu mai aveţi
veşti de la/despre mine:

pe tărâmul acela, prima lege căreia trebuie să i te

supui este aceea a tăcerii.
Dar să nu vă faceţi griji, cât timp voi fi vegheat de

muza-înger voi fi bine,
în spaţiul dintre două lumi, niciodată aflat sub

semnele tristeţii sau durerii.

Con/topire

Mă simt atras de mare, irepresibil, val după val,
deşi mă aflu-n siguranţă doar aici, pe acest mal,
Dar înaintez, mă contopesc, aştept îmbrăţişarea,
fiindcă marea doar şi Muza nu ştiu ce e trădarea!

Crez
(în dulcele stil clasic)

Poezia nu e altceva decât întruparea frumuseţii
de aceea eu îi dedic cea mai mare parte a vieţii.
Poezia nu este altceva decât întruparea fericirii,
iar, câteodată, poate chiar oferi iluzia nemuririi:
de-aceea, ei şi Muzei, eu le dau prinosul iubirii!

Vei pleca doar luându-mă în tine

Aşa e: „trenurile care pleacă sunt aceleaşi care vin”...
Însămi se pare că tu eşti plecată de-o întreagă viaţă,
şi în vremea asta, eu parcă-am devenit tot mai puţin,
de tine golit trezindu-mă, dimineaţă după dimineaţă.
De când ai plecat, zilele mi le petrec mereu în gară,
îmi lipesc tâmpla de şină, să audmai repede venind
trenul ce te-a luat, lăsând sufletul atâta sămă doară
că nu ţi-am spus de-ajuns: suntem numai unul fiind!
Ştiu, vei reveni curând, număr clipele cu-nfrigurare,
fiecare dintre ele parcămai îndelungată-i ca un veac,
am, deci, o eternitate să scriu cântec de întâmpinare...
Cântându-l, să te iau în braţe, şi cu tine una sămă fac.
Iar apoi, trenurile toate am să le urăsc/vânez pe rând,
voi topi, prin incandescente lacrimi, toate-aceste şine:
Astfel se va face că nu vei mai putea pleca nicicând,
decât numai luându-mă cu totul şi întotdeauna-n tine!



Voi fi fericit, privind cum te înalţi în zbor

Erai într-un cocon de mătase când te-am întâlnit,
cu legi şi reguli cât se poate de strict pre-definite,
principii ce trebuiau urmate întotdeauna, negreşit:
dorinţele-ţi fiind condamnate, definitiv înlănţuite.
Trăiai în siguranţă şi netulburată, într-o crisalidă,
dar existenţa ta de conţinut părea sterilă, era vidă.
Acolo, în spaţiul cu mult prea strâmt pentru tine,
pentru sufletul tău nesfârşit, pentru mirabile vise,
am pătruns cu blândeţe, cu toată iubirea din mine,
m-am jertfit, ca închisorii porţile să îi fie deschise,
spulberând din faţa ta orice obstacol, orice zăgaz.
Cu preţul de a-mi fi folosit ultimele magice forţe,
cu preţul de a trăi şi doar numai o clipă de extaz,
când trupurile şi sufletele, unindu-se, să fie torţe,
voi fi fericit, văzând cum te-nalţi, un fluture-n zbor,
şi dacă ar fi, după aceasta, să dispar sau chiar mor

Dacă de mine s-ar întâmpla să vă puteţi aminti...

Totmai acut, presimt că se apropie finalul peregrinării
mele pe acest pământ :

preamultă şi risipită vreme n-am fost altceva decât
zadarnică vânare de vânt.

preamultă şi risipită vrememi-am prefăcut trăirile
numai şi numai în cuvânt,

preamultă şi risipită vreme am fost împieliţat, doar
efemer şi rareori un sfânt.

Aşadar, am să dispar, nu peste preamultă vreme - un
copac spre a deveni,

ce ar putea fi chiar îmbrăţişat, dacă de mine s-ar
întâmpla să vă puteţi aminti...

Oricum, voi face aşa încât de florile mele nenumăraţi
oameni să se bucure - şi

în umbra-mi protectoare, în cântul frunzelor, sufletele-
pereche să se poată iubi.

* (poeme din volumul cu acelaşi titlu, în curs de
apariţie la Editura „Junimea”, Iaşi)

Ne/singurătatea iubitorului de cursă lungă

I

Nu am fost niciodată absolut singur.
Am avut întotdeauna în stânga mea
o mână care să mi se sprijine pe umăr
poate pentru că îi era foarte greu,
sau pentru a-mi încălzi inima;
am avut întotdeauna în dreapta mea
o mână care mi-a înţeles şi de/scris
trăirile, închipuirile, dez/amăgirile...
Nici în clipa trecerii nu voi fi singur,
mâna stângă peste cea dreaptă vor face
un scut magic, contra solitudinii veşnice,
toate amintirile îmi vor fi armura în care
trupu-mi se va conserva integral şi perfect
până în clipa-n care mă voi trezi iar la viaţă,
sub formă de nisip înlăuntrul unei clepsidre.

II

Iubitorul de cursă lungă nu e niciodată singur:
viaţa sa e populată, într-un perpetuum mobile,
o scenă turnantă, de nenumărate fiinţe şi poeme,
de infinite trăiri şi interpretări poetice ale lor.
În final, după tot maratonul existenţei sale,
el mai are încă puterea să anunţe victoria,
apoi cade cortina peste pagini devenite goale.

A fi sau a nu fi – lângă tine

Când eşti departe de mine mi-e întuneric şi frig
înspre toate punctele cardinale mă uit şi te strig
Când eşti lângă de mine mi-e lumină – fierbinte,
iar eu devin, rând pe rând, înţelept şi necuminte.
Nu este nicio dilemă dacă lângă tine trebuie a fi
sau nu, pentru că numai lângă tine se poate iubi!



deam de râs văzându-i cum îşi făceau cruci...

Bunicul avea stupii în faţa casei. Pândeammomen-
tul când albinele ieşeau să facă „bărbi”, adică să formeze
ciorchini la intrarea în stup, atârnându-se una de alta.
Aşteptam sosirea factorului poştal şi atunci, cu o nuia
lungă, dădeam în ele. Barba se desprindea, albinele
cădeau, apoi se agitau dezorientate, năpustindu-se pe
bietul poştaş.

- Uitaţi ce mi-o făcut „furnicile” dumneavoastră,
domnule...

- Vai, nu se poate, doar eu le cunosc, sunt blânde, îl
asigura bunicul, nebănuind că „cineva” le-ar fi
provocat...

Se afla în sat un ţigan cam trăsnit, era „nebunul”
satului. Îl chema Rudy.

- Hai, Rudy, că am o treabă pentru tine, îl chemase
odată bunicul.

L-a întâmpinat cu o joardă şi i-a întins-o.
- Rudy, bate-mi te rog câinele.
- Vai, domnule...
- Te rog să-l baţi cu nuiaua.
Rudy s-a apropiat de căţelandrul legat şi a dat în

el. Chelălăieli cumplite.
- Mai tare, Rudy. Aşa!...
După asta, chiar din acea seară, câinele făcea un

tărăboi imens dacă trecea vreun ţigan fie şi pe partea
cealaltă a drumului, darămite să se atingă de gard. De
atunci niciun ţigan nu s-a mai apropiat de ograda
bunicului.

Pe vremea aceea era încă voie să-i numeşti ţigani…

Ne plăcea să ne scăldăm sub podul de cale ferată.
Până acolo mergeam cam un kilometru pe poteca de
lângă linii. Şinele erau însoţite de două sârme întinse,
susţinute de stâlpişori, ce serveau la transmisiuni, sau
bariere, între staţii. Ce ne trecu într-o zi prin minte?
Am împletit firele între ele, răsucindu-le cu un băţ, în
vârful căruia am fixat o măciucă de lut. Când îi
dădeam drumul, băţul se rotea şi catapulta măciuca,
care pleca precum o ghiulea.

- Hai s-o pregătim să lovească în tren!

Zis şi făcut. Am „armat” catapulta şi am aşteptat
colosul care se apropia.

HOREA PORUMB

Viaţa la ţară

M-am născut la Cluj. (Vorbeşte un bărbat înalt de
statură şi blând la grai).

Am fost de faţă când l-au ridicat pe tata. Cei patru
oameni ai legii, în uniformă, au venit după căderea
serii. Ne-au cerut să rămânem toţi într-o odaie. Mai
întâi, tata a stat de vorbă cu indivizii în camera
alăturată. Am lipit paharul de uşă şi urechea de pahar,
sperând să aud ceva. În zadar.

Tata iese, palid şi ne spune că ne va părăsi.
- Să-i dai în grija bunicilor de la ţară, amai apucat

să-i lanseze mamei.
Aşa se face că toţi fraţii am ajuns în acel colţ de rai.

Bunicii trăiau din ceea ce le aducea grădina. Zar-
zavaturi, fructe, miere de albine - şi carne de pasăre, o
dată pe săptămână.

Nu prea ne sinchiseam de sărăcia lor. Eram ştren-
gari. Puneam scaieţi pe drumul de ţară, pe care îi aco-
peream cumuşchi. Treceau femei, desculţe, şi le vede-
am de după gard ocărând şi aplecându-se să-şi scoată
spinii din tălpi.

- Facemastacasălevedemcurul!, bravamnoi, băieţii...

Am legat o bancnotă de un leu de o sfoară şi am
lăsat-o în drum. Veneau oameni, mai ales ţigănci, şi se
aplecau să o ridice. Noi trăgeam de sfoară şi ne prăpă-



la Sibiu, sau la Notre-Dame la Bucureşti? Se mai vorbea
că vin americanii şi că ar trebui, poate, să începem prin
a învăţa să vorbim englezeşte.

Uite că americanii au venit în cele din urmă, dar
nu să ne ajute!

Până una alta, la vremea aceea, părinţii mă zoreau
cu lecţiile de pian.

Eu, ca şi copilă, crescută în sensul jurământului
făcut cândva, nu vorbeam, aşadar, ungureşte şi întor-
ceam capul atunci când treceam pe lângă şcoala ungu-
rească şi casa lui Ady[1] .

N-am mai ajuns să merg la pension. Să ne mul-
ţumim cu faptul că prin voia lui Dumnezeu am scăpat
teferi la casa noastră, căci dintre cunoscuţii noştri unii
„au fost luaţi” şi n-aumai revenit.

La liceu, am avut în clasă două fete maghiare,
bogate de fel. Fără îndoială se simţeau şi ele vulnerabile,
aşa cum şi noi, lipsiți de origine „sănătoasă”, nu ne prea
simțeam în siguranță. Ei bine, ele au învăţat româneşte.
S-au perfecţionat de la o lună la alta. Au ştiut să se
adapteze. Trebuie menţionat faptul că nu a fost cazul
tuturor ungurilor care, în număr covârşitor, vorbeau
foarte prost româneşte sau, pur-şi-simplu, refuzau să
ne vorbească limba.

Noi, români, nu am reuşit să ne adaptăm la fel de
bine acelor vremuri.

Pe cele două colege le întâlnesc şi acum, sunt
amândouă „aranjate”, dimpreună cu familiile lor.

Una dintre ele se căsătorise cu un ungur din A-
rad, fiu de pastor, neavând nici el dosarul prea sigur.
Cu pastorul a avut două fete, Ariela şi Angela. Copilele
vorbesc perfect româneşte, sunt deplin integrate, se
mişcă în cercurile puterii, ba au întreţinut relaţii până şi
cu Petre Roman, pe care l-au cunoscut ca studente. De
la ele am aflat că Petre Roman ar fi nepot de rabin, că
taică-său a fost cândva revoluţionar, ca apoi, în regimul
comunist, să ajungă profesor la Politehnică. Ambele
fete au posturi bune, „la Stat”, au casă, maşină, într-un
cuvânt, tot ce-şi poate dori un om.

Noi, mai puţin.
Aveam o bună prietenă de vârsta mea, cu care

ne-am nimerit în aceeaşi clasă la liceu – o chema
Corina şi era româncă. Nu vorbea ungureşte, fidelă
şi ea promisiunii făcute după Dictatul de la Viena.
Era fiică de general „vechi”. Ai ei se simțeau, pe
drept cuvânt, periclitaţi - aveau şi de ce, iar Corina

Ei, dar era un tren militar, plin de ruşi. La una din
ferestrele deschise stătea un ofiţer, rezemat cu coatele
pe ramă şi aplecat în afară. Tocmai atunci plecase
ghiuleaua şi pocnise fix în dreptul geamului. Zgomot
asurzitor. Ofiţerul trage semnalul şi trenul se opreşte
brusc, după ce parcurge abia câţiva metri. Noi, care
eram pitiţi în porumb, o luăm la goană prin lan.

Coboară circa o mie de militari şi se dispersează
pe tarla, ca să dea de „vrăjmaş”. Schimbă între ei vorbe,
semnale de fluier. Ajunşi la marginea satului, ne
aşezăm „cuminţi” cu picioarele în şanţ şi privim cu
falsă naivitate desfăşurarea de forţe.

N-au găsit nimic semnificativ, s-au re-îmbarcat şi
s-au dus.

Am fi putut s-o păţim rău. L-am fi întâlnit poate
pe tata, la mină, mai devreme.

Tata a revenit acasă abia în 1958.

Limba noastră

Ne aflăm la etajul unui imobil destul de modest de
pe o strada ce urcă în pantă pe lângă Cimitirul Central.
Încăperea, deşi îngustă, are o fereastră panoramică ce
dă spre morminte, unde verdeaţa şi ciripitul păsărelelor
te fac să uiți orice alt inconvenient.

Femeia îşi aminteşte…
Locuiam într-un oraş transilvănean unde, în tim-

pul Războiului, am văzut scurgându-se refugiaţii veniţi
din Ardealul de Nord. Ni se povesteau lucruri oribile
despre maghiari, despre cruzimea lor, despre ura ce o
nutresc faţă de români, despre masacrarea românilor,
despre iredentismul lor etc. Ungurii pe care îi aveam
vecini tăceau mâlc şi, deşi cu ei ne avusesem dintot-
deauna în relaţii bune, noi, românii, am jurat atunci să
numai vorbim niciodată ungureşte.

Eu, în afară de rusă, nu vorbesc nicio limbă străi-
nă. Nici Suzana Gâdea, fost ministru al învăţământului
ceauşist nu vorbea, a şi afirmat acest lucru cu mândrie
odată, în public: „Nu am învăţat nicio limbă străină şi,
uite, am ajuns ministru!”

Dar, în cazul meu, tărăşenia a fost diferită.

… Imediat după „Eliberare”, părinţii îşi mai făceau
încă socoteală la care pension sămă trimită: la ursuline



ştia asta. A fost nevoită să se „adapteze” şi ea într-
un fel. S-a pus să înveţe limba rusă.

Primul nostru profesor de rusă a fost un nobil
polonez, refugiat după invadarea Poloniei, şi nu
dascăl de meserie. Evident că îi lipsea pedagogia şi
că la orele lui nu învăţam nimic. Am fost uimită să-
mi surprind prietena copiind la examenul de rusă -
era silită s-o facă, mi-a mărturisit ea ruşinată,
„pentru supravieţuire”.

Odată, polonezul a venit în clasă băut – era şi
el din neam slav. Ca să-şi bată joc de el, elevii l-au
întrebat în batjocură: cum se spune „ţuică”, dar
„vin”? Omul a ieşit plângând şi nu a mai revenit.
De atunci, la rusă n-am mai avut profesor...

Corina a fost mutată de la şcoala de fete la
şcoala mixtă, nou înfiinţată. Eu nu. N-am înţeles
de ce. Mai târziu am ajuns la şcoala mixtă şi eu,
atunci când şcoala de fete s-a desfiinţat. Acolo
funcţiona un profesor de rusă adevărat. Am
descoperit că, în lipsa mea, Corina ajunsese prima
la rusă. Eu eram, în schimb, nulă. Riscam să repet
anul tocmai din cauza limbii.

„Te iert şi-ţi schimb nota dacă te pui pe învă-
ţat”, m-a încurajat profesorul.

Aşa se face că m-am pornit şi eu.
Am ajuns să fiu bună la rusă, deşi, date fiind

circumstanţele, de atunci am cam uitat-o. Alte
limbi n-am mai avut ocazia să învăţ.

Pe lângă româna, rusa e singura limbă ce pot
îndrăzni să spun c-o ştiu!

Și la ce mi-a folosit?!
Nici lecţiile de pian nu mi-au fost de vreun

folos...

[1 ] E vorba de poetul maghiar (o vreme orădean,
altă vreme parizian) Endre Ady de Diósad (1877 -
1919).

STEPHEN GILL

HAIKU

Asmut – asmute – asmuțim
Văd oameni asmuțind
Primăvara mă înebunește

Mă predau
la atingerea degetelor tale
raze senzuale de soare!

Musonul din ochii mei
hrănește focul iubirii
ce ținut straniu!

Zăpada viscolește afară
înăuntru versuri de la tine ...
atât de mult paradis!

Dragostea
o floare
printre stânci.

Păpădia împrăștie
cuvintele iubirii mele
nesupravegheată.

Soarele zâmbește
gheața picături lacrimi
potecă acum alunecoasă.

traducere și prezentare: Maximilian Dengg

Stephen Gill, poet, romancier, critic literar și
eseist, laureat al Universității Ansted. Este membru al
Uniunii Scriitorilor canadieni. S-a născut în Sialkot,
acum în Pakistan, unde și-a petrecut copilăria timpu-
rie și a crescut în India. După ce a predat în Etiopia
timp de trei ani, a emigrat în Anglia, înainte de a se
stabili, la începutul anilor șaizeci, în Canada.



Îngrijitoarea

Dormise în toate chipurile. Pe canapea.
În patul dublu. În locul lui sau al ei.
A dormit bine. A dormit prost.
N-a dormit de loc. O dată a dormit
foarte bine și, când s-a trezit, bătrânul nu mai

respira.
Nici măcar nu mai trebuise să-i închidă ochii.
Înainte să-i anunțe fiica, s-a spălatminuțios pe dinți.
Până la sfârșitul lunii mai rămâneau două

săptămâni de martie ploios.
În inima vieții locuia moartea, deocamdată nu

era nici un motiv de panică.
Doar corbii trăiau o sută de ani, se spunea în țara ei

traducere și prezentare: RUXANDRANICULESCU

* Stefanie Golisch, s-a născut în anul 1961 la Detmold,
critic literar și traducătoare din italiană și engleză.
Locuiește și lucrează din 1988 în Italia. Scrie proză
scurtă, eseuri, poezie și traduce în / din italiană, engleză
și germană. Între 1994 și 2002 a predat literatură ger-
mană la Universitatea din Bergamo și din anul 1988
predă limba germană la liceul public dinMonza.

STEFANIE GOLISCH

Nimica toată

În ținutul perelor coapte bărbații
erau numiți Fritz și Heini, iar femeile
Elsie. Câinii se chemau pisici și pisicile
câini, nimeni nu știa de ce, așa fusese mereu.
Când beau adăpau și animalele și în cele din urmă
nu mai era nici o diferență între om și animal.
Mureau tineri, dar senini. Viața le fusese atât de

ușoară
de ce ar fi fost moartea lor altfel?

Sunt

Sunt femeia din trenul de la ora șapte, femeia
cu pisica tigrată maidaneză, femeia
de la etajul trei, femeia cu un nu știu ce în privire,
femeia mușcând din măr, femeia
sperietoare și femeia speriată, femeia
confuză, castă, răbdătoare, umilă,
iubita stângace. Eram cu mult timp în urmă.
Sunt astăzi. Sunt acum. Eu sunt femeia din vecini.
Sunt femeia care cântă. Sunt.
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7.
hai-hui pe dealuri -

din urmă grăbind pasul
tăcută umbra

8.
în tihnă sub măr -
pe un ram doi guguştiuci
construind de zor

9.
la pas pe poteci -
ţinându-mi isonul un
fluierar hoinar

10.
ochii aceştia -
şi ce albastru cerul
de dimineaţă

11.
stropi iuţi la geamuri –
în salon ţinând ritmul
perfuzoarele

12.
masă festivă - 
mămăliga cu lapte 
aburind în străchini

13.
cireş văratic -
mătuşa Mărioara
dând din meliţă

14.
vacanţa în toi -
pe tocul uşii bunul
făcând crestături

 
15.
coadă la bancă -
strânşi în şapca roasă doar
vreo doi bănuţi

MIRELA BRĂILEAN

HAIKU

1. 
între două lumi –
doi irişi trec prin gardul
cimitirului

2.
iazu-n scădere -
un cocostârc pândeşte
peştii de sub nori

3.
ghergheful mamei -
floarea de nu-mă-uita
neterminată

4.
crucea amiezii -
o cumpănă în tandem
cu un cocostârc

5.
Ziua Recoltei -
chiar şi sperietoarea
la patru ace

6.
o libelulă -
de ajuns să desfacă
luna în cercuri



modul general, implicând şi floarea de cireş, sakura)
şi tsuki (luna).

Legat de sakura există în Japonia un festival foar-
te popular: hanami, privitul florilor de cireş, în apri-
lie, când femeile poartă cele mai frumoase
kimonouri, hana-goromo.

Dezbrac hana-goromo.
Şnururile lui împletite
Mi-nconjoară corpul3

(Hisajo Sugita)

Diversitatea florilor a generat o mulţime de cu-
vinte sezonale, o multitudine de kigo-uri, de la florile
reale până la cele metaforice.

De jur împrejur
linia orizonului –
Cerul înflorit4

(Tsubaki Hoshina)

Deşi controversată în haiku, de reţinut metafora
din ultima parte a poemului – hana no sora (cerul
florilor, cerul înflorit) ca procedeu stilistic folosit
pentru frumuseţea imaginii şi îmbogăţirea
înţelesului.

Sau un alt exemplu unde florile sunt prezentate
la modul metaforic, hanabi (hana, floare, bi, lumină,
foc) care se traduce prin artificii (foc de artificii,
lumină de artificii), sau pe româneşte floare de foc.

În cartea „Budding Sakura”5 de Yoshiko Yoshi-
na am găsit unul dintre cele mai sensibile „momente
haiku”:

Ocnaşe în şir
pe sub cireşii-nfloriţi…
merg să facă baie

Acele „femei condamnate”, puşcăriaşe, înainte
de a face o baie în apa râului, fac o baie de lumină în
lumina florilor. Trupul şi sufletul lor se purifică atun-
ci când trec „pe sub cireşii-nfloriţi”. Puterea florilor
curăţă în fiecare zi, pentru fiecare femeie în parte o
picătură din vinovăţia lor. Inima lor, floarea inimii,
simte lucrul acesta şi într-o zi va înflori din nou.

Tot despre această floare a inimii am ales un poem
românesc:

CLELIA IFRIM

KIGO, UN CUVÂNT-CHEIE ÎN HAIKU

Unul din cuvintele japoneze pe care orice poet
de haiku – haijin –, îl cunoaşte este kigo, adică cele
cinci anotimpuri – ki – anotimp, go, cinci.

Al cincilea anotimp, Anul Nou, este de prove-
nienţă chineză, şi a intrat în cultura japoneză prin bu-
dism.

La începuturile lui, adică prin secolul al XVI-lea,
poemul haiku era de fapt primul poem, hokku, dintr-
un lanţ de poeme, numit haikai – no – renga, care
ajungea uneori până la o sută de strofe.

Yone Noguchi (1875-1947), primul traducător al
lui Bashō în limba engleză în cartea sa „Hokku japo-
nez”, scrie:
Hokku (poem de şaptesprezece silabe) în sufletul japo-
nez poate fi comparat cu o stea mică, îndrăznesc eu să
spun, care duce întregul cer în spatele ei. Este ca o uşă
care se deschide uşor şi tu poţi pătrunde în regatul poe-
ziei. Este pur şi simplu o lampă aprinsă care te conduce.
Valoarea poemului depinde de cât de mult poate suge-
ra.1

Tot la începuturile poemului haiku existau doar
câteva cuvinte considerate kigo. Acestea sunt: sakura
(floare de cireş), hototogisu (cuc), tsuki (luna) şi yuki
(zăpadă).

William J. Higginson, în binecunoscuta sa carte
„Haiku World”2 , un saijiki, un dicţionar de cuvinte
sezonale, punctează două dintre cele patru cuvinte
kigo cu cea mai largă folosire în haiku: hana (floare la



Zidind, inima
înfloreşte din sine
în afara ei6

(Dumitru D. Ifrim)

De la un haiku la altul, de la un poet la altul se
face o cale, să-i zicem, HAIJINDO (haijin – poet de
haiku, do – cale), o cale a poeziei, aşa cum este calea
zeilor SHINTO.

Un haiku de alt poet urmează celor de mai sus,
într-o ordine firească a înţelesurilor emoţionale.

Plimbare în vis…
Sunt înăuntru sau în afara
mirosului de dafin dulce?7

(David Burleigh)

Întrebări, răspunsuri despre flori, despre floarea
inimii kakoro no hana, despre floarea din vis – yume
no hana, despre flori de câmp, despre flori de dafin,
despre artificii sau despre floarea vieţii, despre
primăvara vieţii aşa cum sună titlul cărţii lui
KOBAYASHI ISSA, „Primăvara vieţii mele”.

Flori. Flori de cireş care se scutură repede, ca
simbol al vieţii trecătoare. Se spune că-n vechime,
unii samurai aveau brodat pe spatele kimonoului, o
floare de cireş, spre a le aminti că viaţa este trecătoare,
că oricând propria lor viaţă putea fi curmată.

Nici duse de vânt,
nici încă măturate –
flori de cireş pe jos8

(Kyoko Shimizu)

Flori. HAIJINDO NO HANA pe calea poeţilor,
câmpuri întregi. Flori umile sau majestoase, flori din
primăvara aceasta sau din vremea culturii yayoi, sau
cele din nordul îndepărtat, flori de nisip din sud, sau
flori care vorbesc prin culorile lor, prin mireasma lor,
prin forma lor. Jocuri pure între om şi natură.

Flori de muştar –
Joc de v-aţi-ascunselea
În labirintul lor9

(Hideo Iwata)

Flori. HAIJINDO NO HANA pe calea poeţi-
lor, câmpuri întregi. Flori umile sau majestoase, flori
din primăvara aceasta sau din vremea culturii yayoi,
sau cele din nordul îndepărtat, flori de nisip din sud,
sau flori care vorbesc prin culorile lor, prin mireasma
lor, prin forma lor. Jocuri pure între om şi natură.

Flori de muştar –
Joc de v-aţi-ascunselea
În labirintul lor10

(Hideo Iwata)

Un labirint de înţelesuri, de stări senzoriale, de
evadări din propriul timp sau mici călătorii prin
locurile unde am mai fost sau vom merge în viitor,
toate îşi găsesc locul în haiku.

Cele şapte poeme citate mai sus cu kigo-ul de
primăvară hana, sunt ale unor poeţi diferiţi ca stil,
provenind din culturi diferite, dar ele îşi găsesc pe
această cale a poeţilor HAIJINDO o legătură veche:
armonia dintre om (poet) şi natură. Armonia dintre
floare şi mâna care scrie despre ea este o dulce
redescoperire a lucrurilor pierdute.



denumirea unui deținut în limbajul de lagăr din Uni-
unea Sovietică. Mai sunt din ăștia prin Siberia, din ăia
care nu au vaut unde să se ducă de după eliberare și au
ales să trăiască acolo. Că e frig de minus 50 de grade
nici nu mai contează. Tu zaci acum că nu ai de ales.
Atunci cînd nu ieși la plimbarea, mai mult sau mai
puțin obligatorie. Sau nu citești. Da, cine și-ar fi putut
închipui că în pușcărie e un loc propice pentru citit. Și
făcut mușchi la sala de gimnastică. Dar nu oricui îi
place să ridice greutăți sau să facă exerciții fizice. Mie
nu. Așa cum nu mi-a plăcut niciodată să mă spăl cu
apă rece. Acum mă spăl cu ce o fi. De toaletă, nu mai
zic nimic, important era pentru mine să-mi păstrez
mintea limpede. Și să nu mă tîmpesc cu tot ce se dă la
televizor. Așa am descoperit niște cărticele jerpelite.
Nu-mi plac cărțile care sunt făcute ferfeniță, dar nici nu
am avut de ales din biblioteca penitneciarului. Așa am
descoperit un scriitor rus. Rus? Lumea se strîmbă cînd
aude de ruși, oricare ar fi ei și orice ar face. Mai puțin
ăștia cu muzica de operă și muzica simfonică. Aici
mereu dai de ruși și rusoaice. Albe, roșii, galbene, nu
contează culoarea, toți cîntă bine. Noi, basarabenii,
suntem obișnuiți cu rușii. Și cu ucrainienii, și cu evreii,
și cu grecii, și cu nemții, și cu armenii, și cu găgăuzii, cu
fel de fel. Am trăit mereu împreună. C-am vrut , că n-
am vrut, că au venit rușii sau turcii, tătarii, uite pe ei i-
am uitat, că au venit și nemții. Sau românii. Au venit și
au plecat. Noi am rămas. Care noi? Păi ăștia care n-am
murit. Pe scriitorul descoperit de mine îl chema
Serghei Dovlatov. Nu auzisem de el, la școală am
învățat de Lev Nicolaevici Tolstoi  bîlradilsia  (  S-a
născut, cum ar veni pe românește) de Maxim Gorki și
Șolohov, cine nu a citit  Pe Donul liniștit, cică a fost
plagiat, acum că e la modă subiectul ăsta în România.
Cu plagiatele. De cărți, dar viețile nu pot fi și ele plagi-
ate? O să mă gîndesc. Dovlatov ăsta cică a fost și gar-
dian, și paznic – nu e tot una – a avut o viață aiurea în
URSS, apoi a plecat și a scos niște cărți în America. Am
mai dat și peste o revistă, dincolo de interesul meu
cumva cu ridicări din umeri pentru ruși. Cum, necum
totul se află. Poate nu aş fi îndrăznit să scriu cîteva
rînduri despre Serioja Dovlatov, Dovlatka, aşa cum îi
spuneau prietenii din New York, dacă buna mea colegă
de facultate de la Bălți, Nelly Graur, nu ar fi facut o
caldă si comprehensivă prezentare a lui în revista
„Rusia astăzi”. Să vezi și să nu crezi, revistă în

BEDROS HORASANGIAN

Viaţa și moartea lui Serghei Dovlatov

Eu sunt născut în Basarabia, dar am ajuns să fac
pușcărie în România.

Avantajele și dezavantajele dublei cetățenii. Asta
e, ce să facem, ghinion. Pe bune. Când ești în pușcărie
nu ai prea multe opțiuni. Nici spațiu de manevră. La
propriu și la figurat. Te învîrți mult în jurul cozii, dacă
nu te doare nimic și te lasă cei din jur în pace. La
propriu și la figurat. Opțiunile sunt puține. Doamne
ferește, să te violeze vreunul mai voinic și căruia să-i
cazi cu tronc. Dacă nu știi să te aperi singur, nu te
apără nimeni. Nici legea. Doar dacă iese cu vreunul
tăiat la gît în timpul nopții. De moarte se ferește toată
lumea. Ce să faci? Să stai culcat și să nu faci nimic ar
fi prima dintre preocupări. Și cea mai la îndemînă.
Dacă nu ai o pedeapsă prea lungă te gîndești la ieșire
din prima zi. Altfel, dacă ai 20 de ani de ispășit sau
ești  viețaș  de ce te-ai mai gîndi la eliberare? Viața ta se
consumă aici, în celulă, că vrei, că nu vrei, totul capă-
tă alte dimensiuni. Să gîndești, să visezi,să meditezi ce
s-a ales de viața ta, eventual să pricepi unde și cînd ai
greșit, ce vei face după eliberare. Stai culcat și-ți trec
prin minte fel de fel. Viața se simplifică foarte tare
abia cînd se complică de-a binelea. Mănînci, prost,
din ce ți se dă de la Administrația Penitenciarelor, dormi,
prost, pentru că nu e aer și e înghesuială, așa cum stai,
claie peste grămadă,trăiești, prost pentru că nu vreau
să mori ca un prost, pur și simplu zaci.   ZAK  este



limba rusă peste 10 cărţi şi numeroase articole. Omul
nostru face publicistică, scoate şi un ziar al emigraţiei
ruse, numit pompos “The New American”, pe scurt,
încearcă să recupereze trecutul. Şi să se adapteze unei
lumi care nu era a lui. „Copiii mei vorbesc rusa fără
chef. Fără chef vorbesc și eu, engleza”, mărturisea ti-
pul ăsta care mi-a devenit simpatic pe cînd eu eram
în pușcărie și el deja mort.Ce să facă un rus(evreu-
armean)-american, nu se ştie bine ce este, la New
York, care nu vrea altceva decât să scrie şi să-şi vadă
publicate cărţile? New York-ul strînge la pieptul lui
generos pe toţi năpăstuiţii lumii, doar milioane de
oameni au trecut prin Ellis Island. În 12 secunde pu-
teai fi admis sau nu. În Lumea Nouă, ca să o uiţi pe
cea numită Lumea Veche. Începe o viaţă nouă. Şi?
Omul nostru munceşte, scrie, încearcă să înţeleagă o
altă omenire care nu mai e a lui – dar URSS-ul era ?-
mai şi bea, se mai si amuză de mizeriile vieţii, din ca-
pitalism sau comunism, nici nu mai contează, face
haz de necaz şi cînd necazurile copleşesc hazul. Lim-
ba rusă a fost şi a rămas pentru Dovlatov „casa fiin-
ţei”, că a trăit la Leningrad sau la Talinn, în Estonia,
unde a crezut el că poate păcăli vigilenţa autorităţilor.
Ca să poate scoate o carte, în limba rusă atît de dra-
gă, în care a trăit şi suferit, a chefuit şi s-a străduit să
dea lumii cei mai bun în el: literatura. Limba rusă i-a
fost cămin şi iubită, cu toate că nu a dus lipsă de iu-
bite şi de prieteni, cu care i-a plăcut să se înconjoare.
Nu ştiu dacă cititorii din România au aflat de acest
minunat om şi scriitor, născut dintr-o mamă ar-
meancă şi un tată evreu. Ce poţi să fii şi să devii în
aceste condiţii decît, oricât ar fi de paradoxal, un rus
autentic. Nu respiră în el nici sentimental armeni-
tăţii, nici cel al iudaităţii. Şi Serghei Dovlatov al nos-
tru, născut la Ufa, în Başkiria , cînd deja începea Răz-
boiul al Doilea Mondial, va reveni în Leningrad-
Petersburgul de unde proveneau ai lui. Dacă despre
diverşii armeni din şi mai diverse colţuri ale lumii se
ştiu şi s-au scris destule, despre cei, mult mai mulţi
decît ne închipuim, stabiliţi în Rusia imperială sau în
Uniunea Sovietică comunistă, împrăştiaţi de destin şi
mizeriile istoriei, se scrie şi se ştie prea puţin.Eu n-am
treabă cu armenii, ai mei sunt români curați, tata din
Orhei, mama din Bălți. Fără să fie foarte spectacu-
loasă viaţa armeano-evreului american Dovlatka nu
este mult diferită de a atîtor confraţi de generaţie.

limba română cu subiecte rusești. Doar Vasile Ernu
mai face chestii din astea. Nu mi-ar fi displăcut să fie
cu mine în celulă, am fi avut multe de povestit. El știe
multe, a făcut și școală în România, un  galubcik  (
porumbel, pe rusește, spus amical) adevărat. Artico-
lul despre Dovlatov era cu pertinente analize stilistice
si numeroase aprecieri dintre cele mai amicale la
adresa autorului, prilejuite de recenta apariţie în
limba română a romanului „ Rezervaţia”, terminat în
1983. Mi-a căzut în mînă revista, care nu e scoasă de
Ambasada Federației Ruse, ci de cîțiva împătimiți de
literatura rusă, cu totul întîmplător. Și dacă Dna
Elena Zaharenko, profesoara mea de la Institutul de
la Chişinău și Angela Bagaturova de la Institutul
Briusov, ambele prietene cu distinsa Dna Dr.Silvia
Burdea, nu ar fi sosit la NYC împreună cu cîteva co-
lege de la catedra de română a Universităţii din Le-
ningrad. Au şi gîndurile, ca şi oamenii şi cărţile,
destinul lor: cine ar fi bănuit că ne vom aduna cu
toţii într-o bună zi la New York ? Și apoi să ajung
după gratii pentru evaziune fiscală, cine își poate în-
chipui așa ceva? Și unde, la Gherla, în mijlocul Tran-
silvaniei!   Oameni, fapte, întîmplări, ca să-l parafra-
zez pe un scriitor astăzi ignorat, dacă nu cumva şi
duşmănit, pe bună dreptate, pentru biografia sa tu-
multoasă. Despre Ilya Ehrenburg este vorba. Nu ați
auzit de el, nu-i bai,  nicevo ninada! Să revenim însă la
cel care ne prilejuieşte astăzi variate divagaţii şi  mul-
tiple melancolii.

Serghei Donatovici Dovlatov  (Mechik).  3 sep-
tembrie 1941- 24 august 1990. Taman în zilele cu Pu-
ciul de la Moscova şi-a găsit şi el să moară. O moarte
nu dovedește nimic. Se moare cum se și trăiește, la
nimereală. Dar în 1983 Dovlatov  este la New York în
căutarea unui nou destin. Ce-o fi aia? A succesului?
De ce nu. N-a avut parte de așa ceva în a lui Uniune
Sovietică. Care i-a adus doar și mereu necazuri. A
murit? Nici pomeneală, necazurile îi întăresc pe ruși.
Ca și vodka. Dacă e vodcă, nu se moare. Doar că lui
Serghei al nostru nu i-a fost de ajuns. N-a apucat să
publice la el acasă mai nimic. A băut mult, a făcut
multe rele, și el spune de el că a fost un băiat rău, dar
de publicat, daor în  samizdat. Adică pe șest, cum să
spunem pe românește? dar la New York și-a dat
drumul la scris. Se întîmplă? De ce nu. Acolo la New
York, unde au trăit și Salinger și Saul Bellow îi apar în



paznici, colhoznici şi turişti din toate colţurile
imperiului unde „soarele nu apune niciodată” face să
se contureze un întreg univers. Cu bune şi rele, cu
suspiciunea dominantă şi neveste nefericite care vor
sa plece din „URSS – Bastion al Pacii e!” şi omnipre-
zenta vodkă, abrutizantă, o lume care a făcut din
anormalitate un mod de viaţă autentic şi firesc. Adap-
tarea la absurd dă naştere modului de a supravieţui
într-o dictatură. Şi băutura care îneacă fericirea de-o
clipă şi nefericirea de-o viaţă în aburii salvatori ai
alcoolului. Sunt pagini de mare veselie în cartea lui
Dovlatov, rîdem cu lacrimi uneori la pasaje de un
umor nebun, dar gustul final poate fi şi amar. Chiar
în nebunia asta au trăit bunicii şi părinţii noştri ? Noi,
cei mai tineri, care nu am apucat prea mult din acele
timpuri, poate înţelegem mai greu cum a fost posibil
aşa ceva. Şi totuşi. Şi totuşi s-a trăit, se va mai trăi,
Rusia este mare şi va fi şi mai mare, surîd strîmb, cînd
în aceste zile steagul rus a fost înfipt la peste 4000 de
metri în fundul Oceanului Îngheţat ca să
consfinţească dreptul de propietate al Rusiei asupra
Polului Nord. Polul Nord are deja un propietar! Iată
deja un  subiect gras pentru Gogol, Ostap Bender sau
Serghei Dovlatov. Acolo unde se află, în paginile unor
cărţi sau în ceruri. Merită să descoperim acest teribil
scriitor a cărui mamă, Nora, l-a iubit cu devoţiune.
Atît la Leningrad, cît şi la NewYork.
Dovlatov este îngropat la Mount Hebron Cemetery.
(...) Cu gîndul la Dovlatov ăsta și la lucrarea pe care
ar trebui s-o duc la capăt ca să pot cere scurtarea
pedepsei cu treizeci de zile. Norocul deținuților din
Uniunea Europeană, în Rusia dacă eram mai luam și
cine știe ce potop de înjurături. Ca fascist român ce
puteam fi considerat. Nu doar la Tiraspol. Oare voi
ajunge și eu vreodată iar la New York? Mă jur că am
să caut mormîntul lui Serghei Dovlatov. Și să vărs pe
el cîțiva stropi de  Krepkaia, care–i plăcea mai mult
decît  Stalichnaia  după care ne dăm în vînt cu toții.
Noi ceilalți. Altfel, ceai cu bromură, mama ei de viață.

Prea tineri să apuce să facă războiul, vor suporta doar
consecinţele lui. Că a fost cald sau rece, de Apărare a
Patriei sau de „luptă împotriva imperialismului
american”. O viaţă nu foarte diferită de ale altor
milioane de concetăţeni care au trebuit să înfrunte
sau suporte cu stoicism avatarurile – ce cuvînt aiurea,
ca și  inconturnabil,  celeritate  sau  prioritizare  –
sistemului comunist sovietic. Mai cu balet, cu hockey,
cu olimpiade și spartakiade şi concedii la Marea
Neagră, mai cu mobilă din România şi haine din
RDG, dar şi vodka din Finlanda cea de toate zilele
făcută ilegal pe te miri unde, care a salvat de la pieire
milioane de oameni. Au murit și cîțiva care n-au
trecut cum trebiue alcoolul etilic prin pâine, dar viața
cere și sacrificii/Dovlatov şi-a trăit şi el viaţa cum a
putut, fără să aibă stofă de dizident sau militant
politic. A fost un ceea ce ruşii numesc un „refuznik”.
Adică unor evrei li s-a refuzat viza de a părăsi URSS-
ul, lui Serghei Dovlatov i s-a refuzat dreptul de a-şi
vedea numele pe o carte. Fiecare cu destinul lui. Des-
tinul lui Dovlatov s-a împlinit abia după moartea
autorului, în 1990. A murit în Statele Unite şi nu a
mai apucat să revină în Rusia, unde îl aştepta  trium-
ful posterităţii. Revanşa cărţilor lui împotriva vieţii
lui. Chinuite şi pline de sacrificii, dar nu lipsită de
satisfacţii şi bucurii. L-au salvat ironia şi umorul,
dragostea neţărmurită pentru oameni. Şi încrederea
nestrămutată în virtuţile vieţii.

Toate acestea se regăsesc şi în romanul  ZAPO-
VEDNIK,  Rezervaţia, tradus în limba română  de
Margareta Şipoş sub titlul, mai comercial, proba-
bil,  Rezervaţia Puşkin  la editura „Humanitas” (2007).
Despre ce este vorba ? Foarte simplu: despre o casă
memorială dedicată marelui scriitor rus, undeva
lângă Pskov. O secvenţă autobiografică transformată
în literatură. Nimic spectaculos: doar că un banal gest
recuperator al memoriei unui scriitor devine un pre-
text de a radiografia un întreg sistem. Sovietic. Comu-
nist, ce-o fi, cum o fi. Subiectul e la modă și atrage
mulți curioși. Chiar dacă se vorbește mai mult de
Putin decît de Dovlatov. Dovlatov povestește ce vede
şi aude, poate şi ce a trăit, căci parte din cele narate au
şi o vădită tentă autobiografică. Amestecul de ficţiune
şi nonficţiune este perfect plauzibil, aşa cum perso-
najele ce populează „rezervaţia” culturală sunt absolut
fabuloase. O lume cu ghizi şi şoferi, cu metodiste şi



decât în altă parte.

Acolo am fost cândva
şi fi-voi mereu
...acasă.

Doar ea, tristeţea

Port tristeţea cu mine
ca pe o năframă cenuşie
legată la gât,
eu nefiind niciodată singur
ci cu ea alături,
trecând aproape pe neobservate
peste bucuriile
puţine, care sunt,
dacă sunt.

Doar ea, tristeţea ,
îmi este fidelă
ca o căţeluşă
şi nu mă părăseşte niciodată.

Ipoteză

Oriîncotro mă îndrept
precum un câine fidel
mă însoţeşte umbra mea
(câteodată mă gândesc chiar
că ea e îngerul meu păzitor)

Dacă cineva – sau poate moartea –
ar vrea să-mi dea
cu toporul în cap, cândva,
aş zări cu siguranţă securea
ridicată deasupra...umbrei.

Tăcerea

Es el silencio que habla
Gioconda Belli

Tăcerea vorbeşte
în noi sau în afară
nu se aude
nici nu vrea să fie auzită
ne mustră pentru faptele rele

MIRCEA M. POP

Va veni

o vreme
când vei fi indiferent
la viaţă
dar şi la moarte,
când aproape că vei confunda
pe una cu cealaltă,
întrebându-te sincer
şi optimist
dacă există totuşi
o viaţă
şi dincolo
care trebuie să fie
nu se poate să nu fie
mult mai liniştită,
neizbită fiind
de a grijilor cotidiene valuri.

Acolo

Acolo vrăbiile
ciripesc în cor
când mă văd.

Acolo copacii
se apleacă salutând
când trec pe lângă ei.

Acolo şi cerul
pare mai albastru



ne laudă pentru cele bune
ne consolează
ne critică
sau ne îndeamnă
tăcerea nu este pasivă
precum resemnarea
tăcerea e plină
de neaşteptate surprize.

Când tăcerea vorbeşte
noi ascultăm.

Exerciţiu de yoga

Ascultă tăcerea
Îndelung, îndelung,

tăcerea nu poate fi
decât albă

ascultă tăcerea
şi la un moment dat
vei constata
că ea vorbeşte
cu stropi mari
de linişte.

Nepot şi bunic. Paralelă
lui Arcadie Suceveanu

Nepotul la trei ani
merge la grădiniţă
şi stă acolo
până la dublarea vârstei.

Bunicul într-o bună zi
ajunge la azil
şi stă acolo
până când
îl vor duce alţii pe sus.

Fiecare am fost nepot,
fiecare fi-vom bunic,
noi toţi pendulăm
volens-nolens
între cele două stări...

ILARIE VORONCA

Leagănul de zăpadă

Iarnă, tu, soră invizibilă
Când şoimul arată drumul viitor al vânătorului,
Şi buchetele strânse de pe câmp izbucnesc prin

lacrimă,
Mă voi prinde şi eu de roţile carului tău triumfal.

Pleoape, pleoape de scrum peste fotoliile de stejar,
Şi tu noapte care ne amesteci obrajii în paharele

somnului
Că dimineaţa nu ne mai recunosc oglinzile

Paloarea se urcă în sânge cu porumbeii aducătorii de
veşti

Tresare timpurie de drumuri în zăpadă.
Ne-au vizitat salcâmii prin amintirea aceasta
Cum parfumurile sunt fantomele florilor,

Cum o muzică apare numai la un miez de noapte al
auzului.

Anotimp aruncat cu hoiturile peste zidurile oraşului,
Unelte putrezind între frunze o dată cu vorbele

noastre.



bucată de carne sângerândă. Din magma lui lichidă se
scurg, caniște urmede peniță, sublinierile titlurilor.

În „Carne vie”: AVEM CARNE PROASPĂTĂ/
scrie în vitrina măcelăriei/chiar și atunci când e închisă
/…/orice s-ar spune/moartea are lumina ei”

Iar în dreapta, sub metempsihoticul titlu “Mi s-
a părut”, avem un soi de rețetar al iluziei cărnii:
„am tăiat porcul/ i-am scos șuncile i le-am sărat/ i-am
pus carnea la fum/ i-am scos beregata/ iar din plămâni
din ficatmațe și splină/ am făcut sângerete”

În imediata vecinătate (paginile 58/59), „Stafia
cu buzunare” - o pagină pe un fond gri, ca o oglindă
transparentă, pe care este desenată silueta unui băr-
bat. Desenul în sepia e brăzdat de linii sinuoase ce par
că vor să opereze separații neautorizate ale paginii
albe unitare, ca un început de scandal al existenței. Pe
nesimțite, din dreapta, ca o lamă roșie de cuțit, un
vârf de lance roșie sugerând intervenția impură și
imperioasă a cotidianului, de parcă alte pagini ar fi
comis un paricid.

Drapat în cenușiul paginii, poemul e un adevă-
rat excurs în lumea subconștientului - iar cuvintele
înconjurate de lumina ascetică (o caracteristică a lui
Robert Șerban) își derulează ca un cărăuș harnic și
competent, menirea lor de călăuză a cititorului:
„Ca orice copil sărac/care a crescut și a ajuns din
întâmplare/să doarmă câteva nopți într-un palat/
încerc să nu ating nimic de pe aici/…/ca o stafie merg
prin palat/în căutarea unui trup a cărui copilărie/a
avut toate buzunarele cusute”

Versurile lui Robert Șerban, expunându-se de
cele mai multe ori într-o frapantă fragilitate și simpli-
tate, au nevoie de spațiu, de tăcere. Substanța lor plas-
tică e dozată /dăruită uneori neașteptat, iar uneori des-
cumpănește. Un maestru (uneori crezi că un nativ) al
vidului și jocurilor golului.

Descumpănitoare uneori prin structura de o
simplitate incipientă, aproape rudimentară, versurile
capătă brusc și fără avertisment accentemetafizice grave.

În aceste momente, partenerul său, artistul pla-
stic care e deopotrivă autor al cărții-obiect, îl susține
din plan nu întotdeauna secund, deseori îndrăzneț,
inovând și subliniind pe tema principală.

Iată de pildă în „Capu” (paginile 66/67), poem

HORIA DULVAC

Încerc să nu ating nimic de pe aici*

Ascuns în transparență* e felul lui Robert Șer-
ban – fragil și puternic – de a exprima un status al
existenței: acela de se ascunde în evidența însăși.

Adică lumea se arată - asta e o condiție a stării
de a fi - dar prin această exhibare, ea devine ascunsă
în propria ei evidență.

În cazul cărții de față, transparența e dublă.
Pe de o parte, desenele artistului plastic timișo-

reanPavelVereș: o proiecție deoglinzi, adăpostind textul.
Pe de altă parte, caroiajul, nu mai puțin geo-

metrizat al textului în cauză, în care sălășluiește
(vinovat, barbian, ai senzația) o cantitate mare de
frumusețe și suferință.

Cele două planuri se întrețes și susțin aproape
simfonic - ceea ce face din această carte, una în care
textul și imaginea par a fi de nedespărțit.

Creativitatea discretă a lui Pavel Vereș, echili-
brul centrilor vizuali, alternanța fondurilor și
cromatica lor, susțin versurile lui Robert Șerban (cel
care reușește în materie de tehnici și inspirații
poetice să facă să coabiteze consistența vizuală,
tensionată și întoarsă în ea însăși, cu o seninătate
olimpiană, transparentă a existenței, ca o odă adusă
cotidianului.)

Iată de pildă, la pagina 60/61, cele două poeme:
Carne vie șiMi s-a părut. Ele sunt așezate de-o parte
și de alta a paginii albe, având în centru, pe un fond
negru-gri, un dreptunghi roșu aproape sfâșiat, ca o



dublat de barbianul „Corn de melc în melc”, artistul
plastic creează un turbion desenat în peniță neagră, în
mijlocul căruia pare că se prăbușește un fetus sau un
avorton solar, ca într-o gaură neagră a semnificațiilor.
„orice aș face/ nu-mi pot stăpâni capul/mai mult de
câteva clipe/…/
la început e puțin cald/apoi începi să te strângi în
tine/ca un corn de melc în melc/…/ e adevărat/
moartea te găsește multmai ușor pe întuneric.”

Seducătoare la Robert Șerban e aptitudinea
versatilă de a trece cu naturalețe dintr-un registru
ascetic (care necesita după cum spuneam spațiu,
tăcere, vid semnificant), la un alt registru - activ,
virulent, manifest și deconstructiv în felul lui, și asta
fără prea multe semnalări sau menajamente, ca un
copil stăpân pe mijloacele lui.

Cotidianul e brusc despuiat, sfâșiat de cuvintele
inutile, de cele mai multe ori epitete care cred că
descriu, dar de fapt ascund, ca trupul martirilor
jupuiți de vii. Aerul candid al versurilor din ipostazele
ce aminteau de eposul copilăriei, structura lor
elementară aproape rudimentară, sunt înlocuite când
nu te-aștepți de tonul revoltat-vindicativ – în aceste
clipe artistul plastic susține și el cu tușe groase această
metafizică.

O metafizică măsurată, lipsită de patetic, decur-
gând mai degrabă dintr-o acutizare a suferinței -
printr-o uzitată strategie, suferința aceasta intensă e
luată à la légère, făcând suportabil insuportabilul.

Nu lipsesc așadar temele grave, insolvabile– ele
sunt abordate prin evocarea repetată și sub diverse
ipostaze a morții ori a unei lumi mai tenebroasă decât
moartea, una a existențelor fără gură, lipsite de
determinații.
„din când în când/ te zgârii cu unghia/ așa cum fac
frații mai mari pe peretele casei/
există ani mai răi decât anul morții/ani când pari a fi
om/clipești respiri vorbești mănânci mergi/însă nu ești
decât o placentă care învelește ermetic nimicul/”

Dar cele mai adesea, poetul are inspirația și abi-
litatea reîntoarcerii la cotidian – ca la un spațiu fami-
liar de confort și ( paradoxal) permanentă decon-
strucție. Unul care păstrează distanța septică dar
competentă de o metafizică, deși transparentă, puter-
nică și esențializată.

Poetul este o natură solară –iar accesele inevita-

bile de metafizică a cotidianului oferă, pe lângă un
anume tip de confort estetic, și un soi de iluzie a unei
soluții de compromis și existență.

Robert Șerban e un poet care scrie precum un
copil matur – despre moarte, cu inocență și meditație
gravă, luminoasă ca o împăcare budistă; confesiv –
pentru ca să se reprime imediat fără a evapora mira-
colul acelei confesivității pe care cu generozitate pare
a o concede cititorului; animat de o retractilitate brus-
că, precum coarnele unor melci fragili, după ce în
prealabil dădea impresia unei deschideri alarmante –
si toate acestea sub semnul unei tehnici a creativ wri-
tingului perfect disimulată sau a unei spontaneități
atent eliberate și perfect dozate; un poet al lumilor
făcute cioburi și adunate cu mâinile rănite; capabil să
ridice nimicul, să îl facă să exprime, să facă respirație
gură la gură cotidianului; versatil și ingenuu, dar
finalmente tragic, un tragism care nu mai poate fi as-
cuns în cele din urmă, oricât de multă șarjă și subs-
tanță de seducție ar mobiliza pentru asta; peste toate,
unmaestrualvidului care, lăsat liber începe să semnifice.

“să n-arunci oasele/ nici bucățile de pâine rămase de la
masă să n-arunci/…/”
(Înfometați, precauți)

„mă pregătesc să încep o nouă viață/mi s-a mai
întâmplat/ …/ după un timp începi să vezi cerul/ …/
Dumnezeu sare imediat/ alteori întârzie”
(O nouă viață)

„dacă aș vrea/ aș putea trece prin perete/știu prea bine
că se poate și asta”
(Ce se poate și ce nu)

„pariul meu/într-o zi de duminică/a fost să merg prin
oraș cu șireturile dezlegate/și să le spun celor care mi-ar
fi atras atenția/că aripi am”
(Aripi de-o zi)

„ai spart vreodată o sticlă?/ai adunat cioburile?/te-ai
tăiat la degete?/ vezi”
(Cioburi)

* Pavel Vereș, Robert Șerban (prefață de Mircea
Mihăeș), Ascuns în transparență, ed. Polirom, 2017



wichtige Station meiner Entscheidung.
Nach Assok fuhren wir auf einer nicht asphal-

tierten, aber gut zugänglichen Straße, sodass der star-
ke Toyota Land Cruiser, in dem wir uns befanden,
keine Schwierigkeiten hatte, der Last standzuhalten
und denWeg zu meistern.

Das Bild, das uns umgab, konnte man nur als
Paradies betrachten. Soweit das Auge reichte, sah
man nur Wald, Bananenbäume, Kokospalmen und
ab und zu eine Aue. Die Baumkronen der riesigen
Bäume verhinderten das Durchdringen der
Sonnenstrahlen.
….

Die Überraschungen begannen auf dem Weg
nach Assok. Die, die hinten saßen, machten einen
Höllenlärm. Mein Herz blieb stehen. Wie konnte man
sich da auch nicht erschrecken? Zuerst dachte ich, es
wäre ein Ritual, um sich vor wilden Tieren zu
schützen.

„Was ist passiert, was ist das für ein Lärm?, fragte
ich Jean. Ich habe Angst und das Gefühl, mein
Herz bleibt stehen“.
„Beruhige dich, fürchte dich nicht, denn es ist ein
Brauch aufgrund deiner Anwesenheit und weil
du zum ersten Mal aufdiesen Boden trittst. Der
Sinn ist, dich zu erschrecken und daran zu hin-
dern, einen Bereich zu betreten, indem du sehr
vorsichtig sein musst“.

….

Als wir durch die afrikanischen Dörfer fuhren,
hupten die Autos ohrenbetäubend. Schön gekleidet
und mit traditionellen Frisuren kamen alle Menschen
aus den Häusern, um uns mit Tänzen und Liedern zu
empfangen. Die Kinder trommelten.

Es war faszinierend, ein Erlebnis, das mich in
die Welt des Unwirklichen schickte. Unglaublich, wie
viel Freude ihre Gesichter ausdrückten, mit wie viel
Freude ihre Stimmen mit ihren rhythmischen Bewe-
gungen harmonierten! Und all diese Rituale wurden
mir dargeboten, als Zeichen des Willkommens in ih-
rer Welt, einer Welt, so wie sie von ihren Vorfahren
geerbt hatten und sich nicht scheuten, sie mir vorzu-
stellen.
….

IOANA HEIDEL

Traditionelle Hochzeit im Dschungel *

Es war im Dezember 1983. Über den Rund-
funk hörten wir die Nachricht, dass die gabuni-
schen Studenten, die aus dem Ausland zurück-
kehrten, das Recht haben, Fahrkarten oder Flug-
tickets kostenlos zu erwerben, um die Verwandten
im Inland zu besuchen. Es war für mich eine große
Freude, mir einen besonderen Wunsch zu erfüllen.
Ich wollte unbedingt Weihnachten in Wolen-Nten,
dem Heimatort von Jean, verbringen. Ich war extrem
neugierig, das Leben des afrikanischen Dorfes und
die Traditionen kennenzulernen, aber auch Beson-
derheiten zu entdecken.

Die Region Wolen-Nten, auch der Große Nor-
den genannt, ist die neunte Provinz Gabuns. Hier
leben überwiegend Menschen der Ethnie Fang, aber
in einigen vereinzelten Gegenden, in Richtung der
Stadt Bitam, auch die Pygmäen-Baka. Die Hauptstadt
des Großen Nordens ist die Stadt Oyem. Da ich mich
auf einem der kulturreichsten Kontinente befand,
wollte ich unbedingt auch meine Neugier stillen.
….

Das Dorf Assok-Medzeng war der Punkt, der
meine Gedanken bündelte, der Ort, an dem Träume,
Neugierde und Wünsche sich miteinander verfloch-
ten. Es war auch der Ort, aufden sich meine Fantasie
und Hoffnungen der letzten Jahre fokussiert hatten
und er gab meinen Vorstellungen eine Bedeutung,
eine Form und eine Farbe. Es war das Ende, eine



Im DorfAba-Meba, dem Geburtsort des Präsi-
denten von Äquatorialguinea – einem Verwandten
von Jean Edou – hielten die Autos vor der Schranke
eines Kontrollpunkts, etwa zehn Kilometer von der
Grenze entfernt. Ein alter Mann überwachte den
Kontrollpunkt. Neben ihm befand sich ein Tam-
Tam.

Einige Leute stiegen aus dem Auto, näherten
sich dem Wachmann, tauschten ein paar Worte,
dann verabschiedeten sie sich. Die Schranke öffnete
sich. Hinter uns begann der alte Mann im spezifi-
schen Rhythmus "Nkul" diese Trommel zu schlagen,
ein Zeichen, das die Einheimischen warnte, dass wir
uns ihren Dörfern näherten. Das Hupen der Autos
konnte man von Weitem hören, sodass die Einhei-
mischen aus den Häusern kamen, bevor wir das
Dorf erreichten. Die Freude drückten sie durch das
Geschrei „Ouééé-Ossun“ aus.

„Welche Bedeutung haben diese Wörter?“, fragte
ich Jean.

„Wir werden daraufhingewiesen, dass wir unse-
renWeg in gleicher Richtung fortsetzen müssen“.

Nach ein paar hundert Metern erreichten wir
ein anderes, ziemlich großes Dorf. Am Eingang
wurden wir von einer Gruppe Männern begrüßt,
die die „Wache“ bildeten. Der Tradition nach wur-
den sie „Fangen-Kannibalen“ genannt. Ihr Haupt-
quartier befand sich in einer Art Schuppen, zu dem
Frauen nur Zugang hatten, um Lebensmittel zu
verteilen. Als sie uns das Dorf betreten sahen, be-
grüßten uns die Einheimischen mit Freuden-
schreien, und ich war sehr froh, dass wir „lebendig
herausgekommen“ waren.

Endlich näherte ich mich dem lang ersehnten
Moment. Ich befand mich in dem Dorf, von dem
ich so viel gehört hatte und das meiner Neugierde
ein Ende setzte, dem Dorf Assok-Medzeng. Vor
dem Haus wartete meine Schwiegermutter mit
ausgestreckten Händen auf mich. Sie trug ein
weißes deux-pièce, weiße Sandalen und auf dem
Kopf den weißen Schal, den ich ihr aus Rumänien
geschickt hatte.
.....

Wir hatten mit den Umarmungen und Vorste-
llungen noch nicht abgeschlossen, als aus dem Wald
um uns herum Freudenschreie erschollen. Es waren
die Leute aus dem Dorf, die wie eine Welle mit aus-
gestreckten Händen und vor Freude leuchtete Ge-
sichtern aufuns zukamen, um uns ein"Willkommen"
zu wünschen.

Vertikale und horizontale Trommeln wurden
durch die unermüdlichen Finger der Kinder und Ju-
gendlichen zum Leben erweckt. Sie hatten bestimmt
keine Musikschule besucht, aber der Rhythmus, die
Klänge und die Atmosphäre waren göttlich. Es war,
als würde die Erde, sowohl aus der Tiefe als auch aus
der Höhe, mir alles zu Füßen legen, was sie hatte. Ich
war zu Tränen gerührt.

Vor der Menge gab Jean das Zeichen, dass unse-
re Hochzeit auf afrikanischem Boden beginnen konn-
te. Zuerst sprach er in ihrer traditionellen Sprache,
dann in rumänischer Sprache.

Die Musik spielte ununterbrochen drei Tage und
drei Nächte. Wir waren mit dem Essen noch nicht
fertig, als meine Schwiegermutter Niné uns darauf
aufmerksam machte, dass sich ein Konvoi mit voll-
beladenen Autos näherte. Es waren unsere Hochzeits-
geschenke.
….

Ich genoss und nahm jeden Moment wahr, schä-
tzte ihn wie ein Geschenk, das ich mir sehr gewün-
scht hatte. Hier und jetzt öffneten sich die Tore des
Schicksals und die Wirbel des Lebens entrissen mich
mit einer Eile, die es mir nicht erlaubte zu erkennen,
dass das, was Hier und Jetzt geschah, Realität war,
auch wenn einige Szenen während des Tanzes unan-
ständig wirkten.
….

Aber für die Einheimischen hatte der Tanz noch
nicht richtig begonnen. Sie waren kaum aufgewärmt,
und was folgte, ging weit über meine Vorstellungskraft
und Erwartungen hinaus: Unterhaltungstänze, Ein-
weihungstänze, heilige Tänze.
….

Die Welt, für die ich mich vor einiger Zeit ent-
schieden hatte, konnte ich zuvor schon mit Hilfe
meiner geistigen Kraft und den Beschreibungen von
Jean vervollständigen, ich hatte mir bereits eine Vor-



stellung darüber gebildet. Aber die Chance, diese
einzigartige Show live mitzuerleben und das Glück
zu haben, durch diese Tür ihre Welt zu betreten, war
irreal.
….

Gegen fünfUhr morgens riss mich eine groß-
artige rhythmische Musik aus dem Schlaf, die bis in
mein Herz drang. Instinktiv begann ich, im Bett die
Füße im Rhythmus der Musik zu bewegen. Es war
ein Einweihungstanz in einem sehr hohem Tempo,
der von mehreren Schlaginstrumenten aus Bam-
busstöcken (Bikwara), Mintum-Säulen, die auf den
Boden geschlagen wurden, doppelten Holzglocken,
Antilopenhörnern (Blasinstrument), großen Schne-
ckenhäusern (Akweiñ), kleineren Trommeln (Oku-
ku, Ngom), Cola-Muscheln (Mekara) und vertika-
len Trommeln (Mbeiñ) gespielt wurde. Für diesen
Tanz trugen Männer und Frauen traditionelle Kos-
tüme. Die Männer trugen kurze Baströcke, um die
Arme trugen sie Armbänder, und ihre Füße waren
mit Baststreifen geschmückt.Über der Brust trugen
sie geflochtene Seile, die kreuzweise über dem
Rücken gebunden waren. Die Seilenden waren mit
einem Quast aus Bast und Fransen geschmückt. Die
Frauen trugen das gleiche Kostüm, nur dass sie ihre
Haare mit weißen Muscheln geschmückt hatten.
….

Als der Tanz in vollem Gange war und der
tosende Applaus mit dem Staub der roten Erde, der
von den Sohlen aufgewirbelt wurde, wetteiferte,
erschien wie aus dem Nichts ein alter Mann.
Ein Seil, das über seine Taille gebunden war, hielt
zwei Flicken, die nur das bedecken mussten, was
man unterhalb der Taille nicht sehen sollte. Flucht-
artig durchbrach er den Kreis der Tänzer, trat in die
Mitte und hob, während er sich nach vorne beugte,
das Stück Stoff von hinten hoch. Diese unver-
schämte Geste hatte für die Ureinwohner zwei Be-
deutungen: Einerseits bedeutete sie Fluch, weshalb
die Frauen und Kinder flohen und sich in den Häu-
sern versteckten, andererseits war sie das Zeichen,
dass die Morgendämmerung anbrach, die mit dem
Ritual, an den Fluss zu gehen, gefeiert werdenmusste.

Um den Fluss zu erreichen, mussten wir ein
paar hundert Meter zurücklegen, aber nicht irgend-

wie, sondern mitten durch das Herz des Dschun-
gels. Die Temperaturänderungen waren schlagartig.
In der Nacht sank die Temperatur auf 11 Grad,
während der Tagesanbruch uns mit warmen, ange-
nehmen Temperaturen tröstete. Es war sieben Uhr
morgens, als ich die beiden Jeans, die mich über
Nacht warm gehalten hatten, gegen den Badeanzug
tauschte. Ich konnte es kaum erwarten, mich in den
Dschungel zu begeben, aber ich war genauso unge-
duldig, im kristallklaren Flusswasser zu baden. Eini-
ge Leute begleiteten mich nur auf einem Teil des
Weges, den ich zurücklegen musste, vielleicht einen
halben Kilometer, dann ließen sie mich alleine
weiterlaufen. Hinter mir hörte ich, wie sehr laut im
Fang-Dialekt geredet wurde. Je näher ich dem Fluss
kam, desto lauter erklang eine Musik, die mit dem
Echo des äquatorialen Waldes harmonierte.

Während sich mein Blick nach oben richtete,
hatte ich das Gefühl, in dieser mich umgebenden
grünen Grenzenlosigkeit verlassen und verloren zu
sein und die Melodie jedes Blattes zu spüren, das mit
einemsanftenSchwingenaufdas verloreneEcho reagierte.

Als ich den Fluss erreichte, sah ich eine Gruppe
Mädchen, die in einer Reihe quer zur Flussrichtung
standen. Ihre Blicke richteten sich flussaufwärts. Die
schlichte Bekleidung hielt nur einen kleinen Teil ihres
Körpers vor neugierigen Augen fern, während ihre
runden Brüste den Glanz des Wassers berührten. Unter
den rhythmischen Schlägen der jungen Handflächen,
verwandelte sich die Oberfläche des Wassers in eine
Melodie, die von der Strömung weiter in Richtung
Mündung getragen wurde. Es war das Ritual namens
Mekut Aquatic Spiel.

Zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir gewünscht,
es gäbe nur eine Hautfarbe, denn der Unterschied
zwischen ihnen und mir enttäuschte ihre Augen.
Meine weiße, makellose Haut sah für sie aus wie die
eines gerupften und frisch gebrühten Huhns.

Der Rückweg führte mich über den gleichen
schattigen Pfad. Die Melodie, die durch die Kraft der
jungen Hände und die Energie des Wassers
entstanden war, hatte mein ganzes Wesen erobert.

* aus dem Roman Ich mochte die Farbe (rumänisch
Mi-a plăcut culoarea, 350 Seiten)



der andere war das Ergebnis. Der Jugoslawienkrieg
war die Krönung. Jahre später hat Herr Schröder es
zugegeben das es einen Völkerrechtwidrigen Krieg
war. Auch wenn es meine persönliche Meinung ist,
jede andere regierende Partei hätte uns in diesen
Krieg geführt. Danach habe ich mich Links orien-
tiert. Dazu haben Gregor Gysi und Sarah Wagen-
knecht mich überzeugt. Obwohl sie als Opposi-
tionspartei sehr gute Arbeit geleistet haben, ist es
ihnen, den Linken, nie gelungen an die Spitze zu
kommen. Und dann kam die AfD. Schon der Na-
me, Alternative für Deutschland, hat mich auf Irr-
wege geführt. So Recht, wie es in den Medien
hochgekocht wird, ist sie gar nicht. Aber sie ist eine
Protestpartei. Wenn man genauer hinschaut, ist es
eine Partei aus „Flüchtlinge“ von der CDU, SPD,
Grünen und noch viele anderen. Und daraus kann
nichts werden. Es kam soweit, dass aus mir ein
Wahlverweigerer geworden ist. Aber das ist auch
keine Lösung. Meiner Meinung nach hat dieser
ganze Durcheinander in der deutsche Politik einen
Grund der von außen kommt. Mit dem auflösen
vom Warschauer Pakt hätte auch die NATO sich
auflösen müssen. Das ist aber nicht geschehen.
Daher auch meine Abneigung von der Politik von
Frau Merkel. Ihr wird vorgeworfen die Flüchtlings-
krise. Aber nicht die Flüchtlinge sind das Problem
sondern die Kriege aus den Ländern von wo diese
Menschen flüchten. Und wer hat diese Kriege in
die Wege geleitet. Einmal dürfen sie raten! Sicher
die NATO. Ich möchte mich nicht in dieses Thema
vertiefen, aber es gibt eine Krieg Industrie, die sich
mit allen Mitteln am Leben hält. Nicht von unge-
fähr kommt der Spruch: Geld regiert die Welt! Und
das muss aufhören. Ansonsten kommen wir nicht
weiter. Schließlich habe ich mich für die CSDP
entschieden. Unerwartet für mich habe ich einen
Termin bekommen bei einem gewissen Herr
Braun, ein Spitzenpolitiker. Er hat mich auch sehr
freundlich empfangen.

-Herr Braun, um es kurz zu machen, bevor ich
Mietglied werde, möchte ich noch ein paar Unklar-
heiten beseitigen.

-Sehr gerne.

WERNER GÖBL

PARTEILOS

Ich heiße Jaroslav Bachmann und bin 49 Jahre
alt. Ich habe eine Eigenschaft für die man mich,
unten Umständen, beneiden kann. Ich bin miss-
trauisch. Das war ich schon immer. Damit bin ich,
höchstwahrscheinlich, aufdie Welt gekommen. Ein
Nachteil davon wäre, dass man bei mir mit dem
positiven Denken nichts anfangen kann. Es haftet
nicht. Das wiederrum führt zu Depressionen. Aber
es hat auch Vorteile. Ich tappe nicht in den alltägli-
chen Fallen hinein. Wie zum Beispiel diese ganze
Werbungen im Fernseher. Umso toller die Wer-
bung, umso misstrauischer bin ich dem Produkt
gegenüber. Momentan ist aber das nicht so wichtig.
Ich habe mir, vor einem Monat, 3 Wochen Urlaub
genommen. Und das aus einem bestimmten Grund.
Ich möchte Mitglied einer Partei werden. In der ersten
Woche, via Internet, habe ich mir mehrere Websei-
ten von verschiedenen Parteien angeschaut. Meine
Wahlbeteiligung, in den letzten 30 Jahren, war
sprunghaft und ergebnislos. Mit ergebnislos meine
ich die Versprechungen vor den Wahlen und die
Umsetzungen, der regierenden Parteien, nach den
Wahlen. Da war immer eine große Kluft und
Nachholen bedarf. Die Wiedervereinigung habe
ich als Jugendliche erlebt. Mit 20 war ich begeistert
von den Reden von Gerhard Schröder. Da wehte
einen neuer Wind in der Politik. So habe ich meine
Stimme der SPD gegeben. Eine Enttäuschung nach



-Also, ich bin kein Christ. Für mich ein Christ
ist derjenige der sich an die 10 Gebote hält. Und
das kann ich nicht. Deswegen bin ich auch aus der
Kirche ausgetreten. Ich bin aber auch kein Atheist.
Ich kann mir die Welt ohne Gott nicht vorstellen.

-Herr…

-Herr Bachmann. Jaroslav Bachmann.

-Herr Bachmann, unsere Partei hat christli-
che Werten, die Nächstenliebe usw. In unserer
Partei ist jeder willkommen, egal welchen Glauben
er hat.

-Gut. Dann kommen wir zum sozialen Be-
reich. Auch hier sieht es nicht so rosig aus.

-Wenn Sie jetzt an Hartz IV und Riesterrente
denken, das hat uns die SPD eingebrockt.

-Nicht nur das. Ich meine das soziale Klima.
Ich komme nun mal aus dem Osten. Sozialismus
hin und her, aber es war nicht alles schlecht in der
DDR. Wir haben keine Arbeitslosen gehabt. Diese
ganzen Leihfirmen hier müssten verboten wären.

-Herr…

-Herr Bachmann. Jaroslav Bachmann.

-Herr Bachmann, regen Sie sich nicht auf.
Wir arbeiten daran. Hier haben wir eine Markt-
wirtschaft und die hat ganz andere Regeln als die
Planwirtschaft.

-Regeln hin und her, aber Geld ist nicht alles.
Ich wohne hier schon seit gut 20 Jahren. Einmal
musste ich, aus beruflichen Gründen, mein Wohn-
ort wechseln. Vorher, wie nachher, habe ich es
nicht geschafft meine Nachbarn richtig kennenzu-
lernen.

-Ich verstehe Sie. Sie vermissen diese
Zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich gebe es
zu, das ist ein Haken der Marktwirtschaft, aber da-
mit müssen wir leben.

-Gut. Was ich gar nicht gut finde, ist der Ein-
satz der Bundeswehr im Ausland.

-Und wie wollen Sie diese Diktatoren und
Terroristen bekämpfen?

-Jetzt ganz persönlich gesehen, es gibt Men-
schen die mir, entschuldigen Sie den Ausdruck, auf
den Sack gehen. Um solche Menschen mache ich
einen großen Bogen. Ich möchte mit ihnen nichts
zu tun haben.

-Aber so können Sie doch keine Außenpoli-
tik machen.

-Gut. Dann kommen wir zu Demokratie. Ich
habe so den Eindruck, dass die Wünsche des Vol-
kes gar nicht mehr wahrgenommen werden.

-Sie spielen mit dem Gedanken einer direkte
Demokratie.

-Ganz genau.

-Darüber haben wir schon öfter debattiert.
Sehen Sie, da gibt es Probleme für die nur
Experten eine Lösung finden können. Ein Volks-
entscheid könnte uns auf Irrwege führen.

-Da gebe ich Ihnen Recht. Aber auch ein
Experte kann sich irren. Was ich auch vermisse
sind öffentliche Debatten, nicht ihm Bundestag,
sondern im Fernsehen, über Probleme die uns alle
angehen. Nehmen wir den bösen Putin. Wir haben
schon so viele Talkshows gehabt wo seine Politik
kritisiert war. Warum wird nicht der Herr Putin
eingeladen in so einer Talkshow um sich,
wortwörtlich, verteidigen zu können.

-Herr…

-Herr Bachmann. Jaroslav Bachmann.

-Herr Bachmann, wenn Sie so weiter den-
ken, werden Sie parteilos bleiben.



te, dösende Zufußgeher, und zwar hingestreckt in
die Schatten der zahlreichen Alleebäume gleich
neben dem Fahrbahnasphalt. Herrenlose Straßen-
hunde. Wie ich beim Zwischenstopp und Aus-
steigen in Lugoj bemerke, sind sie gar nicht wie
unsere Hunde, aufdringlich nämlich, einen an-
springend, das was unsere Hundehalter gerne »ver-
spielt« nennen. Nein, die trollen sich sofort, wenn
ihnen ein Mensch näherkommt. Wahrscheinlich
haben sie von dieser Spezies bisher nur Schlechtes
erfahren. Sie kommen mir sehr, sehr traurig vor,
altersgebeugt und voller Gram, die Straßenhunde
von Lugoj. (Muß an Max Blaeulichs großartige Er-
zählung »Die Hunde von Bukarest« denken. Darin
heißt es, der Kenner der Straßenhunde wähle für
ihre Existenz das Synonym »Erschrecken, weil sie
nicht existieren: sie erschrecken in Permananz«. Er
hat recht, natürlich hat er wieder einmal recht, der
Max.)

Wir sind auf dem Weg, Simion Dănilă zu
besuchen. Er ist der wahrscheinlich profundeste
Nietzsche-Kenner Rumäniens. Und wohnt in dem
Bauerndorf Belinţ. Wir verfahren uns mehrmals,
suchen nach seiner Adresse. Das heißt, eine Stra-
ßenadresse gibt es keine. Die Häuser sind einfach
nur durchnumeriert. Stehen alle entlang der
elendslangen Hauptstraße. Zwischen der Fahrbahn
der Straße und der Häuserzeile erstrecken sich auf
beiden Seiten Wiesenstreifen, auf denen in
Dreierreihen Obstbäume stehen, Weichseln vor
allem, für den Kirschstrudel, den es hier überall
gibt. Die Häuser stehen mit der Giebelseite zur
Straße, im Giebelfeld sind oft noch die deutschen
Namen der ursprünglichen Erbauer und Besitzer
zu lesen. Zu einem Gehöft gehören in der Regel
zwei langgestreckte Gebäudeflügel links und
rechts, die den Innehof begrenzen. Mit einem
hohen Tor ist er von außen für Blicke verborgen.
»Heraußen«, zur Straße hin, steht lediglich eine
wackelige Holzbank, im Schatten der Weichsel-
bäume. Immer wieder sehen wir die Dorfälteren,
wie sie dort die Zeit verhocken. Und mitten unten
ihnen dann Simion Dănilă. Aufgeregt winkt er
uns. Beinahe wären wir wieder an seinem Haus
vorbeigefahren. Vor dem Tor zu seinem Hof steht
er mit seiner Frau und begrüßt uns. Bittet uns

BERNHARD SETZWEIN

Aus: Das blaue Tagwerk
(Aufzeichnungen aus dem Jahr 2009)

Nach elf Stunden Fahrt quer durch Europa
landen wir in Timişoara an. Eugen Popin, der
unbeirrbar und unablösbar hinter dem Lenkrad
die 1000 Kilometer heruntergerissen hat, ist selbst
jetzt noch so munter, daß er sofort Verleger Lucian
Alexiu anruft, daß wir angekommen seien. Der eilt
auch gleich in unser Quartier, das Hotel Central.
Und bringt, noch druckfeucht, Eugens neuestes
Buch mit, den Gedichtband »Geometria focului«.
Wir haben also etwas zu feiern, heute abend. Tun
dies im »Lloyd«, dem alten, grand-hotel-mäßigen
Res-taurant am Siegessplatz. Hier sind wir richtig.
Woran ich das so schnell erkennen kann? Ganz
einfach. Hier steht »Ciorbă de burtă« auf der Spei-
sekarte, Kuttelflecksuppe! Sicheres Anzeichen,
endlich wieder daheim in meinem Mitteleuropa zu
sein. Und das gleich beim ersten Ankommen! Wo
gibt’s denn so etwas? In Temeschwar!

Überlandfahrt hinaus auf das Dorf Belinţ, in
der Nähe von Lugoj. Pferdefuhrwerke, Zigeuner
vor ihrer winzigen, windschiefen Bauernhütte, ein
angepflockter alter Klepper, der die jetzt noch,
Mitte Mai, saftig grünen Grasbüschel in sich
hineinmampft. Immer wieder rastend hingestreck-



herein. Der Innenhof ist weinreben-überrankt.
Mehrere Katzen schleichen herum. War Nietzsche
eigentlich Katzen- oder Hundefreund? (Daheim
nachschauen!) Herr Dănilă bittet uns ins Haus.

In der guten Stube mit dem weiß gekachelten
Ofen und dem wuchtigen Büffet hängt brav Bana-
ter Volkskunst. Zum Beispiel das Wappen der Re-
gion als Holzintarsie. Gleich daneben das Arbeits-
zimmer, vollgepfropft mit Nietzsche-Literatur bis
unter die Decke. Hier brütet alle Tage der Herr
Dănilă und sinnt darüber nach, wie er solche Sätze
wie »so wenig als möglich sitzen; keinem Gedan-
ken Glauben schenken, der nicht im Freien
geboren ist und bei freier Bewegung – in dem nicht
auch die Muskeln ein Fest feiern« in ein adäquates
Rumänisch bringen kann. Ja, er ist tatsächlich
gerade über dem »Ecce homo«, erzählt er und zeigt
voller Stolz sein besonderes Lesepult: Es ist groß
wie ein Nudelbrett und erlaubt es, zwei Reihen
Bücher übereinander zu stellen, aufgeschlagen an
einer bestimmten Seite, vor ungewolltem Umblä-
ttern geschützt durch einen Hosengummi. Er ver-
gleicht Satz für Satz die verschiedenen Nietzsche-
ausgaben, um so zu seinem eigenen, rumänischen
Urteil zu kommen. Auf dem Lesepult stehen: »Ecce
homo« in italienischer und französischer Überse-
tzung (hilfreich für den Rumänischübersetzer, da
diese Sprache ebenfalls romanischen Ursprungs ist,
erklärt Dănilă), sodann die Ausgabe nach Karl
Schlechta und vor allem die Kritische Studien-
ausgabe von Giorgio Colli und Mazzino Montinari.
Sie ist der Leitfaden, an dem sich Herr Dănilă und
sein Verleger, Lucian Alexiu, orientieren. Sie
wollen die erste, vollständige Werkausgabe Fried-
rich Nietzsches für Rumänien herausbringen.
Erstaunlich, daß es die nich tlängst schon gibt.
Unter den Kommunisten jedenfalls galt Nietzsche
als dekadent und war mehr oder weniger uner-
wünscht. Herr Dănilă erzählt, wie er in den achtzi-
ger Jahren in einem Antiquariat eine kleines,
unscheinbares Heftchen mit Nietzsches Lyrik fand,
in rumänischer Übersetzung, lange Zeit die einzige
Veröffentlichung des Philosophen im Land
Ceauşescus.
Und dennoch und noch einmal: Wie soll »so wenig
als möglich sitzen; keinem Gedanken Glauben

schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei
freier Bewegung – in dem nicht auch die Muskeln
ein Fest feiern« auf rumänisch klingen? Ich verge-
sse, Herrn Dănilă danach zu fragen. Und denke bei
der Heimfahrt nach Timişoara, wieder die Land-
lebenbilder im Vorbeirauschen: einfach ist das
sicher nicht. Nicht in einem Land, in dem das
Festefeier der Muskeln immer noch zum bitteren
Alltag gehört und es Alleebäume braucht, in deren
Schatten man Bauern ihre Sensen an den Stamm
lehnen sieht. Sie lassen sich ins Gras fallen und
denken, wer weiß es denn, vielleicht darüber nach,
was dieser deutsche Professor mit Namen Nie-
tzsche für eigenartige Probleme hatte.

Wir sitzen schon wieder auf der Terrasse des
»Lloyd«. Hier haben wir unabgesprochen unser
Hauptquartier aufgeschlagen. Dieser Prachtbau
mit den hohen Räumen im Inneren, deutlich
beeinflußt vom Stil der großen Kaffeehäuser
Wiens, ist aber auch zu schön. Obwohl gesagt wer-
den muß: Die besten Krautwickerl mit Polenta
haben wir woanders gegessen. Und einen Mohn-
strudel gibt es hier leider auch nicht. Einen solchen
haben wir in einem kleinen Café ein paar Straßen
weiter verzehrt. Das alte, hölzerne Mobiliar im
Verkaufsraum dort, die Thekenvitrine mit den
Kirschstrudelstücken, Nußstrudelstücken … ich
hätt’ eine Bestellung zu machen: Im Paradies,
bitt’schön, wenn’s möglich wäre, daß es dort in
einem Eckerl vielleicht so aussehen könnt’ wie in
diesem Café in Temeschwar. Da komm’ ich dann
auch, versprochen!
Der Vorteil der »Lloyd«-Terrasse ist: Man sieht alle
Vorbeigehenden, die zwischen Oper und der
Metropoliten-Kathedrale der Orthodoxen den
Siegesplatz auf und abflanieren … und die sehen
einen. Eugen hält mir gerade einen Vortrag über
die multikulturelle und multilinguale Vergangen-
heit von Temeschwar und daß es gang und gäbe
war, daß früher die Bewohner der Stadt vier Spra-
chen konnten – rumänisch, deutsch, ungarisch
und serbisch – , da kommt auch schon wie bestellt
zur Unterstreichung dieses Tatsache einer vorbei
und begrüßt überschwenglich den Heimkehrer aus
Deutschland und zwar in Serbisch. Der Mann im



ra« eine rumänische Simultanübersetzung des
gerade auf der Bühne Dargebotenen über die
Ohren stülpen können, stammen – zumindest als
Idee – noch aus der Ceauşescu-Ära. Diesen kurio-
sen Umstand erzählt uns der erst 34jährige Direk-
tor des Theaters, Lucian M. Vărşăndan. Weil die
Kommunisten auf Nummer sicher gehen wollten,
begnügten sie sich nicht mit mehr oder minder
kurzgefaßten Zusammenfassungen der Stückinhal-
te in rumänischer Sprache, nein, die Herren Geno-
ssen bestanden in ihrer Sonderloge auf einer
gedolmetschten Einflüsterung eines jeden auf der
Bühne gesprochenen Wortes. Dafür wurden die
Kopfhörer und entsprechende Dolmetscherein-
richtungen installiert.

Heute nutzt man sie für jenen Teil des
Publikums, der sich nicht zutraut, der Aufführung
ausschließlich in Deutsch folgen zu können. Denn
im »Deutschen Staatstheater Timişoara« spielt
man – selbstredend – ausnahmslos in deutsch.
Und zwar die allerneusten europäischen Stücke.
Dea Lohers »Das letzte Feuer«, erst 2008 in Ham-
burg uraufgeführt, steht dieses Saison bereits auf
dem Spielplan in Temeschwar. Uns lädt Direktor
Vărşăndan ein, heute Abend die, wie er sagt,
»durchaus kontroverse Inszenierung« von Mark
Ravenhills »Pool. No water« anzusehen. Dann
werden wir uns selbst überzeugen können: Das
Publikum bestehe mitlerweile größtenteils aus jun-
gen Rumänen, zum Beispiel vom deutschem Gym-
nasium in Timişoara, oder auch aus Leuten, die
aus anderen Gründen recht gut deutsch verstün-
den bzw. sprächen. Nur zirka zwanzig Prozent
nützten das Angebot der Kopfhörer. Anders als
seinerzeit die Spitzel verstünden sie, auch ohne
jedes einzelne Wort ohrgerecht vorgelegt zu beko-
mmen, die Botschaft des Bühnengeschehens sehr
wohl.

Um eines zu kapieren, braucht es nicht lange,
da kommt schnell und eindeutig die Sprache da-
rauf, daß nämlich aus der großen, völkerum-
armenden Attitüde der ach so multikulturellen Ba-
nater eine Gruppe gnaden- und diskussionslos
ausgeklammert ist: die Roma. Einer erzählt über
ihre Praktiken, ganze Straßenzüge in Timişoara
unter ihre Kontrolle zu bringen. Erst mieten sie sich

T-Shirt sieht aus wie ein Bauer, gedrungene Ge-
stalt, rundes Gesicht, er setzt sich ein paar Minuten
zu uns. Eugen spricht mit ihm serbisch, der eben-
falls am Tisch sitzende Verleger Alexiu rumänisch.
Ich kann nur ein paar englische Brocken beisteu-
ern und verstehe gerade soviel, daß mir im
Moment irgendeine Zusage abgenommen worden
ist. Der Mann muß wieder weiter und verabschie-
det sich wort- und sprachenreich. Nachdem er in
der Menge verschwunden ist, werde ich aufgeklärt:
Das war Slavomir Gvozdenovici, Präsident der
Vereinigung der serbischen Minderheit in Rumä-
nien, in dieser Eigenschaft 15 Jahre lang Mitglied
des rumänischen Parlaments und überdies ein
bekannter Lyriker. Er habe Eugen und mich soeben
für den Herbst nach Serbien eingeladen, wo all-
jährlich an der Donau ein großes Poesiefestival
stattfindet. Zugesagt hätte ich ja gleich, sagen die
beiden und lachen. Ah ja, sage ich, reichlich klein-
laut und monolingual.

Eugen erklärt mir, daß ich es die nächsten
Tagen klaglos über mich ergehen lassen müsse, daß
mich meine rumänischen Gesprächspartner »Herr
Professor« nennen werden. Wegen meines kurzen
Gastspiels als Poetikprofessor an der Uni Bamberg.
Ich erkläre Eugen im Gegenzug, daß das Führen
falscher Titel in Deutschland unter Strafe stehe.
Macht nichts, sagt Eugen. In Rumänien sei das
alles anders. Ich versuche einzuwenden, daß ich
doch nur vier Wochen lang Professor gewesen sei.
Eugen sagt, in Rumänien gelte: Einmal Professor,
immer Professor. Schließlich gebe ich mich
geschlagen. Und sabotiere doch sogleich am nächs-
ten Morgen alle weiteren Förmlichkeiten, indem
ich etwa »Herrn Verleger Alexiu« nur mehr beim
Vornamen Lucian nenne. Das erlaube ich mir
einfach. Außerdem habe ich mir schon bald abge-
lauscht, daß man sich auch in Rumänien – oder
vielleicht gilt das auch nur für den Banat? –
bairisch mit »Servus!« begrüßt. Ich sage »Servus
Lucian!« und Lucian lächelt. Da hat es sich dann
mit dem »Herr Professor«.

Die Kopfhörer, mit denen sich diejenigen, die
das wollen, im »Deutschen Staatstheater Timişoa-



derung hat bei mir vor allem einer: der Salzburger
Publizist Karl-Markus Gauß, der für sein Buch
»Die Hundeesser von Svinia« mehrfach in die
Elendsviertel slowakischer Roma gereist ist. Er
schreibt nur über das, was er gesehen hat. Und hier
reden viele, habe ich das Gefühl, über das, was
man so hört. Ich ja auch.

Wir sind eingeladen bei Eugen Popins Tante.
Sie wohnt in einem ziemlich verwahrlosten Miets-
haus. Offene Mauerschlitze an der Außenfassade,
immerhin sind schon neue Leitungen verlegt.
(Überall in der Stadt noch diese abenteuerlichen
Verteilerkästen und wirren Spinnenetze aus Elek-
trokabeln, die sich von einer bröckelnder Haus-
fassade zur nächsten spannen.) Es öffnet sich die
Wohntür, wir treten ein und befinden uns augen-
blicklich … in Altösterreich. Vor allem die Stimme
und Sprache der Tante und die schweren, fast
schwarzen Möbelstücke sorgen für diese Rückver-
setzung in einen Raum, den man eigentlich nur
mit »in der Kapuzinergruft« treffend übertiteln
kann. Und ein Kapuziner wird uns auch kredenzt
(hier muß unbedingt das Wort »kredenzt« stehen),
zu den herrlichen Süßspeisen, deren Namen ich
mir unverzeihlicherweise nicht haben sagen lassen.
Eine Art Prinzregententorte ist darunter und eine
Schnitte, die nach Marzipan schmeckt, aber aus
Maroni gemacht ist. Ach, wie süß es doch in einer
Gruft sein kann!

Timişoara … diese Stadt ist so freundlich, so
arglos, jedenfalls kommt sie mir so vor, ich kann
gar nicht glauben, was hier passiert sein soll, vor
gerade einmal zwanzig Jahren. Es wird mir aber
immer wieder erzählt. Die Ereignisse aus dem
Dezember ’89, als hier auf den Straßen und Plätzen
geschossen wurde. Nie hätten die Kommunisten
dieser Vielvölkerstadt zugetraut, daß sich deren
Bürger solidarisieren und gemeinsam auf die
Straße gehen würden, gegen Ceauşescu. (.. .)

in eine Wohnung einer dieser Gründerzeitvillen
ein, die bei aller Verfallenheit noch die Wohlsitu-
iertheit jener ersten Bewohner erahnen lassen, die
längst von hier verschwunden sind. Dann sorgen
sie für Familiennachzug. Dann ekeln sie die letzten
noch verbliebenen Nicht-Roma-Familien aus dem
Haus heraus. So machen sie es Haus für Haus. Bald
wohnen in der Straße nur mehr Roma. Der das
erzählt, hat selber in einer solchen Villa
auszuhalten versucht. Es war unmöglich.

Bei unseren Überlandfahrten sehen wir immer
wieder unverputzte Rohbauten protzig-klotziger
Mehrfamilienhäuser. Eingänge und Fenster sind
sämtlich zugemauert. Hinter diesen Bauruinen
steckten im Ausland lebende Roma, die über ent-
sprechende Geldmittel verfügten. Sie spekulierten
mit den ständig steigenden Grundstücks- und
Immobilienpreisen des Landes, wird mir erklärt.

Immer wieder werden mir die Roma als abso-
lut integrationsunwillig beschrieben. Für Roma
gebe es nur den eigenen Clan, Staat und Gemein-
wesen seinen ihnen völlig fremde Begriffe. So
hätten sie zum Beispiel auch ihre eigene Gerichts-
barkeit, Streitfälle kämen vor Romarichter und
sonst niemanden. Meine schüchterne Frage, ob es
denn so etwas wie eine Roma-Kultur oder gar
-Literatur gebe, wird von meinem Gesprächs-
partner, Intellektueller und Anwalt des Wortes, mit
einem höhnischen Lachen beantwortet: Der super-
reiche Romakönig in Rumänien habe zwei, drei
Töchter, die unglaublichen Kitsch dichteten, das sei
aber auch alles.

Ich kann nicht glauben, daß das die ganze
Wahrheit der Roma-Problematik ist. Vor Antritt
dieser Reise las ich in dem jüngst erschienenen
Sachbuch »In Rumänien. Auf den Spuren einer
europäischen Verwandtschaft« von Markus Bauer,
die Diskriminierung der Roma habe sich seit der
Wende nur verschlimmert, mancherorts hätte es in
Dörfern schon Hetzjagden auf sie gegeben, sogar
mit Toten. Hier wird mir natürlich das genaue Ge-
genteil erzählt. Daß Roma-Banden in ländlichen
Gebieten rumänische Häuser überfallen hätten.
Schwer zu entscheiden, welchen Stimmen man
mehr glauben kann. Wahrscheinlich stimmt bei-
des. Vollstes Vertrauen und vor allem große Bewun-
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