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O carte ca „Spaþiul Bãrãganului”, scrisã în 
ºase decenii, trei de libertate ºi trei de 
recluziune, în miezul unui secol sever  mai ales 
pentru cei care au avut orgoliul nemãsurat de a-l 
gândi ºi influenþa  se cuvine sã fie analizatã mai 
întâi în evoluþia ei internã, în modul de 
producere a textului. Scrisã în mare tãcere, chiar 
în tainã, publicatã dupã douã decenii de la 
stingerea autorului, la Editura Istros a Muzeului 
Brãilei, cartea nu a avut parte de o receptare 
fireascã. Deºi s-a vrut o carte întemeietoare, 
„Spatiul Bãrãganului” nu a rodit spectaculos în 
cultura naþionalã. 

Cartea nu a participat la susþinerea bãtãliei 
literare pentru proza câmpiei. Procesul ei de 
creaþie s-a desfãºurat freatic, între „Chira 
Chiralina”, de Panait Istrati ºi „Cartea 
Milionarului”, de ªtefan Bãnulescu sau 
povestirile din „Pierdut în Balcania” de Fãnuº 
Neagu. Când este publicatã, în anul 2000, bãtãlia 
pentru proza câmpiei era deja datã ºi câºtigatã. 
Ultima carte care evocã spaþiul Bãrãganului ºi 
Brãila este „Asfinþit de Europã, rãsãrit de Asia”, 
de Fãnuº Neagu. Distingem astfel o bãtãlie de 
suprafaþã, cu câteva etape foarte importante ºi o 
altã bãtãlie dusã, de data aceasta, de unul singur, 
într-o chilie de anahoret, în faþa paginilor albe.

Dacã Vasile Bãncilã ar fi avut puterea sã 
scrie cartea „Spaþiul Bãrãganului” atunci când a 
avut revelaþia temei, în acea ultimã perioadã de 
libertate a creaþiei, de la finalul anilor 30, poate 
cã, în timp, cartea ar fi avut o influenþã 
catalizatoare, ar fi grãbit procesele, ar fi limpezit 
opþiunile. Câtã vreme în tainã Vasile Bãncilã 
medita la „Spaþiul Bãrãganului”, o adevãratã 
bãtãlie s-a dat pentru afirmarea literarã a 
provinciei  din sud-est .  Pânze epice 
fundamentale au apãrut, de la „Moº Anghel” ºi 
„Ciulinii Bãrãganului”, de Panait Istrati, la 
celebrele povestiri ale lui Vasile Voiculescu, 
scrise tot în recluziune, ca ºi cartea lui Vasile 
Bancilã, dar publicatã oarecum la vreme, în 
1966, când doar se închegase, la ieºirea din 
proletcultism, o nouã ºi mare generaþie literarã. 
Acestora li se adauga mari prozatori ca Fãnuº 
Neagu, ªtefan Bãnulescu ºi, mai târziu,  tânãrul 
ºi, din pãcate, necunoscutul Tudor Dumitru 
Savu. Bãtãlia literarã a fost dusã fãrã sã fie 
susþinutã decât ocazional eseistic, nicidecum 
filozofic. Nici poeþii nu au stat cu armele-n sân. 
Nicolae Grigore Mãrãºanu, George Alboiu, 
Florenþa Albu au sporit farmecul acestor 
pãmânturi. Acum, majoritatea jocurilor 
imaginarului sunt fãcute. 

Cartea lui Vasile Bãncilã, în loc sã deschidã, 
sã provoace, sã susþinã, are un alt rol: ea închide, 
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pecetluieºte ca o 
lespede, o mare 
temã literarã. Dacã 
ar fi apãrut la vreme, 
ar fi asigurat nu doar 
evoluþia, ci elevaþia 
prozei  câmpiei .  
Publicatã târziu, 

(continuare în pagina 20)

„Spaþiul Bãrãganului” are destinul cãrþilor 
apãrute la netimp, destule în cultura noastrã, de la 
D.Cantemir ºi I.Budai Deleanu încoace.

 În „Spaþiul Bãrãganului” Vasile Bãncilã 
dezvoltã un anumit tip de creativitate. Pânã la el, 
ideea de Bãrãgan era, în imaginarul românilor, un 
simbol al golului, al vagului, incertului. El 
imagineazã mai întâi interiorul conceptului, îl 
umple cu sens, îi alcãtuieºte o arhitecturã 
interioarã, aduce argumente din diferite domenii. 
Dezvoltã în permanenþã ceea ce se numeºte 
neliniºte creatoare. Prin creaþie Vasile Bãncilã 
rãspunde provocãrii haosului. Bãrãganul devine 
astfel o mare provocare spiritualã. Vasile Bãncilã 
scoate tema din zona descriptivului ºi 
pitorescului  ar fi fost cea mai ieftinã tentaþie!  ºi o 
urcã în zona conceptelor. La nivel speculativ 
ideea de Bãrãgan e stoarsã de toate virtualitãþile. 
Cartea este jurnalul unei idei. Spiritul autorului 
este mereu încordat, egal cu sine, contemplând o 
realitate ignoratã pânã la el, recunoscutã doar 
geografic ºi cãreia doreºte sã-i dea  dimensiunea 
metafizicã. Este, probabil, cea mai lungã, aparent 
monotonã dar ºi îndârjitã zãbovire ideaticã din 
cultura românã. Nae Ionescu, om cu o intuiþie finã 
a firii oamenilor îl numeºte într-o scrisoare din 
1925 „un om frãmântat”. Într-adevãr, o carte ca 
„Spaþiul Bãrãganului” este scrisã de un astfel de 
om.

În ceea ce priveºte dorinþa  de a scrie 
„Spaþiul Bãrãganului”, remarcãm discreþia, chiar 
zgârcenia autorului în confesiuni. Doar Lucian 
Blaga ºtia de intenþia de a scrie o carte prin care sã 
dea o „replicã afirmativã” la „Spaþiul mioritic”. 
Nu publicã fragmente, deºi, pânã în 1944 are 
redactate pagini substanþiale. În cele 1700 de 
pagini publicate de Vasile Bãncilã pânã când 
încep interdicþiile nu existã nicio trimitere la 
substanþa cãrþii „Spaþiul Bãrãganului”. Sã fie 
tema lui secretã? E limpede cã plãnuia o mare 
lucrare. Nu-i putea rãspunde oricum lui Blaga. 
Timpul fast fusese acea perioadã scurtã, de la 
publicarea volumului „Spaþiul mioritic”(1936) 
pânã la moartea lui Nae Ionescu (martie 1940). 
Dupã aceea încep anii triºti, atât pentru el cât ºi 
pentru generaþia sa. M.Eliade ºi E. Cioran 
primesc misiuni diplomatice în Occident. Câþiva 
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USR FILIALA SUD- EST GALAŢI
Nr.3654/ 6.11.2013
Str. Labirint, Nr. 1, Galaţi.

Către Primăria Municipiului Galaţi,
Domnului Primar Marius Stan,

În atenţia Consiliului Local Galaţi,

Adunarea generală a Filialei Sud-Est a U.S.R. a luat în
discuţie şi a aprobat solicitarea comitetului de conducere
de a vă propune ca una din străzile oraşului Galaţi să poarte
numele de Simon Ajarescu.

Personalitate marcantă a intelectualităţii gălăţene, poetul
a fost recunoscut încă de la debut de către critica literară de
specialitate şi Istoria literară drept unul dintre cei mai
importanţi scriitori ai deceniului 6. Întreaga sa viaţă şi
activitate s-a desfăşurat la Galaţi, oraşul pe care l-a iubit şi
pentru care a construit o operă care să-i asigure eternitatea.
Considerăm că este un act de preţuire şi recunoaştere, dar
şi de mândrie de a fi fost contemporani cu el şi este un titlu
de onoare de a-i omagia în acest fel memoria.

Preşedinte U. S. R. Filiala Sud-Est Galaţi
Corneliu Antoniu

• Corneliu Antoniu – Filiala Sud-est – Galaţi

• Leo Butnaru – Filiala Chişinău

• Cassian Maria Spiridon şi Gellu Dorian – Filiala
Iaşi
• Calistrat Costin – Filiala Bacău.
Componenţa COMITETULUI  DIRECTOR al
USR, aşa cum reiese  din alegerile recent încheiate:
• Preşedintele USR, Nicolae Manolescu
• Primvicepreşedintele USR, Varujan Vosganian
• Vicepreşedintele USR, Gabriel Chifu
• Aurel Maria Baros, preşedintele Filialei Bucureşti
Proză
• Dan Mircea Cipariu, preşedintele Filialei
Bucureşti Poezie
• Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara

• Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj

• Cassian Maria Spiridon, preşedintele Filialei Iaşi.
Au fost alese şi comisiile USR, după cum urmează.
COMISIA SOCIALĂ:
• Iulian Boldea, de la Filiala Tg. Mureş

• Dan Tărchilă, Filiala Bucureşti Dramaturgie

• Ovidiu Dunăreanu, Filiala Dobrogea-Constanţa

• Victor Gh. Stan, Filiala Bucureşti Literatură pentru
copii şi tineret
• Lucia Verona, din partea Filialei Bucureşti
Dramaturgie.
COMISIA DE RELAŢII EXTERNE:
• Horia Gârbea, Filiala Bucureşti Dramaturgie

• Leo Butnaru, Filiala Chişinău

• Denisa Comănescu, Filiala Bucureşti Poezie

• Ruxandra Cesereanu, Filiala Cluj

• Aurel Maria Baros, Filiala Bucureşti Proză.
COMISIA DE MONITORIZARE, SUSPEN-
DARE ŞI EXCLUDERI:
• Mircea Mihăieş, Filiala Timişoara

• Nicolae Prelipceanu, Filiala Bucureşti Poezie

• Ion Vartic, Filiala Cluj

• Gabriel Coşoveanu, Filiala Craiova

• Adrian Alui Gheorghe, Filiala Iaşi.
COMISIA DE ONOARE ŞI DEMNITĂŢI:
• Gabriel Dimisianu, Filiala Bucureşti Critică şi istorie
literară
• Ion Pop, Filiala Cluj

• Livius Ciocârlie, Filiala Bucureşti Critică şi istorie
literară
• Al. Călinescu, Filiala Iaşi

• Marta Petreu, Filiala Cluj.
COMISIA MINORITĂŢILOR:
• Marko Bela, Filiala Tg. Mureş

• Slavomir Gvozdenovici, Filiala Timişoara

• Dagmar Maria Anoca, Filiala Arad

• Ivan Kovaci, Filiala Bucureşti Poezie

• Karacsony Zsolt, Filiala Cluj
COMISIA DE CENZORI:
• Viorel Lică, Filiala Bucureşti Poezie

• Nicolae Corlat, Filiala Iaşi

• Nicolae Firuleasa, Filiala Craiova

• Mircea Stâncel, Filiala Alba Iulia

• Andrei Novac, Filiala Timişoara

Uniunea Scriitorilor şi-a ales noua
conducere

         Luni, 7 octombrie a.c., a avut loc numărătoarea
voturilor pentru preşedinţia USR. Reamintim că anul
acesta alegerile au avut loc, conform noului statut, în
toate filialele USR din ţară şi din Moldova. Comisia
de numărătoare a voturilor, deschizând urnele, a dat
publicităţii următoarele rezultate:
• Nicolae Manolescu – 705 voturi

• Dan Mircea Cipariu – 196 de voturi

• 37 de buletine anulate
În continuare, a avut loc prima şedinţă a Consiliului
USR rezultat din alegerile recente, în cadrul cărora
preşedintele ales Nicolae Manolescu şi-a anunţat
echipa de conducere:
• Varujan Vosganian – primvicepreşedinte şi Gabriel
Chifu – vicepreşedinte.
Componenţa CONSILIULUI  USR  ales pentru
următorii 5 ani:
• Aurel Maria Baros şi Gabriela Adameşteanu –
Filiala Bucureşti Proză
• Dan Mircea Cipariu şi Nicolae Prelipceanu – Filiala
Bucureşti Poezie
• Peter Sragher – Filiala Bucureşti Traduceri literare

• Victor Gh. Stan – Filiala Bucureşti Literatură pentru
copii şi tineret
• Radu Voinescu – Filiala Bucureşti Critică şi istorie
literară
• Horia Gârbea – Filiala Bucureşti Dramaturgie

• Cornel Ungureanu şi Lucian Alexiu  – Filiala
Timişoara
• Vasile Dan – Filiala Arad

• Nicolae Oprea – Filiala Piteşti

• Gabriel Coşoveanu – Filiala Craiova

• Rita Chirian – Filiala Sibiu

• Aurel Pantea – Filiala Alba Iulia – Hunedoara

• Marko Bela – Filiala Tg. Mureş

• Irina Petraş şi Ruxandra Cesereanu  – Filiala Cluj

• Adrian Lesenciuc – Filiala Braşov

• Angelo Mitchievici – Filiala Dobrogea – Constanţa

Revista se distribuie în Bucureşti prin
Muzeul Literaturii Române, iar în Galaţi

la sediul U.S.R. Filiala Sud-Est din
str. Labirint, nr. 1.

Revista poate fi achiziţionată şi pe bază de
abonament de la sediul nostru din Galaţi.

Radu Aldulescu a câştigat
premiul literar “Augustin Frăţilă”,

în valoare de 10.000 de euro

Cele cinci romane finaliste au fost: “Craii şi morţii”, de
Dan Stanca (editura Cartea Românească, 2012), “Cronicile
genocidului”, de Radu Aldulescu (editura Cartea
Românească, 2012), “Hotel Universal”, de Simona Sora
(editura Polirom, 2012), “Omar cel orb”, de Daniela Zeca
(editura Polirom, 2012), şi “Şoseaua Căţelu 42”, de Alina
Nedelea, (editura ALLFA, 2012).

Acestea au fost selectate de juriul de specialitate format
din criticii literari Alex Ştefănescu, Dan C. Mihăilescu şi
Daniel Cristea-Enache din cele 56 de romane înscrise în
competiţia al cărui premiu are o valoare de 10.000 de euro.

Romanele finaliste au intrat apoi în etapa a doua de
jurizare, care a avut loc între 15 septembrie - 1 noiembrie. În
această etapă, 24 de bloggeri au ales câştigătorul premiului,
acordând puncte de la 1 la 5 fiecărui roman finalist.

COMUNICAT

           Conducerea Filialei Sud- Est a USR a aflat
cu surprindere din presa locală că Filiala Iaşi a USR
ar fi înfiinţat o Reprezentanţă în zona Galaţi – Tecuci,
ştiind că la Galaţi există o Filială statutară a USR şi
că o astfel de iniţiativă încalcă grav atât statutul USR
cât şi normele de etică şi deontologie profesională.
Comitetul de conducere al filialei Sud – Est  a USR
s-a adresat  conducerii USR Bucureşti rugând-o să
intervină ferm şi lămuritor în reglementarea acestui
incident neplăcut şi prevenirea altora în viitor.

                 Comitetul USR Filiala Sud- Est

Gaudeamus 2013, lansare de carte “Un fel de câine al
universului mic” de Diana Corcan, prezentată de
Corneliu Antoniu şi Mircea Bârsilă alături de Robert
Şerban, directorul Editurii Brumar

*

*
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Episodul şaisprezece

Despre conceptul de alegorie ironică (ratată),
cu permanentă referire la Harold Bloom

şi doar incidental la Socrate
                                                                                                                           In memoriam Cristian Paţurcă

Viorel Ştefănescu

(continuare din numărul trecut)

(continuare în pagina 13)

Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope

For a destination […]
And I try, oh my God, do I try

I try all the time in this institution
And I pray, oh my God, do I pray

I pray every single day FOR A REVOLUTION! […]
And so I wake in the morning and I step outside

And I take a deep breath and I get real high
And I scream from the top of my lungs,

What’s goin’ on?1

                      Linda Perry (4 Non Blondes) – What’s Up

Teenage wasteland,
They’re all wasted! 2

The Who – Baba O’Riley

Ca o paranteză, fie zis, de ce o logică a abordării cum
este aceea a lui Derrida, pe care şi eu (de pildă) o practic
instinctiv, din copilărie şi pînă în prezent (rostind mereu,
atunci cînd mă confrunt cu o problemă, oricare-ar fi natura
ei, întrebări „naive”, precum „de ce?”/„din ce cauză?”,
„cum?”/ „în ce mod?” sau „în ce scop?”), trebuia să se
numească deconstructivism nu înţeleg, fiindcă e pur şi
simplu analiză critică. Aici sînt întrucîtva de acord cu
Harold Bloom, în sensul că „deconstrucţia” nu e o „metodă”
critică anume, ci expresia gîndirii analitice apar?inînd unei
persoane înzestrate cu spirit critic propriu-zis. În plus,
Derrida chiar „cade” în metaforism, cel puţin în „Lingvistică
şi gramatologie”,1  textul lui putînd părea şi prea narativ, şi
prea lung, raportat la miză, respectiv la mesaj. În fapt, ceea
ce spune el despre arhescriere, interioritate, exterioritate
şi scriere se poate exprima, acum, mult mai simplu şi mai
concis – de pildă în termeni de arhetipologie stilistică
generativ-transformaţională: fiind „programat” (nu se ştie
de cine, de Dumnezeu sau de Natură) prin codul genetic
(aici, echivalentul arhescrierii/interiorităţii lui Derrida) să
comunice lingvistic (langue/ language fiind o competenţă
înnăscută a creierului uman, potrivit „teoremei” lui
Chomsky), omul avea să ajungă inevitabil să comunice atît
oral, cît şi prin scriere (exterioritatea, conform lui Derrida),
acest stadiu al evoluţiei umane constituind atingerea unui
nivel superior de performanţă în materie de comunicare.
Ceea ce am emis eu adineaori, însă, imporvizînd „o
combina?ie de scheme” teoretice (vorba lui Frye), este un
enunţ sintetic sau o aserţiune-ipoteză în registrul ştiinţific,
care nu are şarmul acelei micro-povestirii de legitimare a
scrisului, elaborate în fapt de Jacques Derrida, care, practic,
în partea de construcţie a eseului său, pornind de la
psihanaliză, nu compune altceva decît un mit al genezei
scrierii – frumos, fără îndoială, dar şi adevărat? Ipoteza e
interesantă, însă adevărul ei nu e demonstrat prin
argumentare, ci doar aproximat printr-o povestire alegorică
de legitimare. Poate că e vorba de o intuiţie genială pentru
care Derrida nu avea, la momentul formulării ei textuale, alte
mijloace de expresie decît alegoria, metonimia şi metafora,
dar la el asta nu constituie un defect, fiindcă utilizarea cîtorva
tropi nu produce obligatoriu poezie – poveste/ legendă/
mit, da, dar unele povestiri sînt de non-ficţiune, cel puţin în
intenţie, cazul lui. Cît priveşte gramatologia, însă, chiar
dacă nu o numeau aşa, Austin, înaintea lui, şi Searle (unul
dintre puţinii filologi americani de prim rang, dacă nu cumva
singurul, necăzuţi pradă seducţiei intelectuale a lui Derrida),
concomitent şi ulterior, prin ceea ce numeau filosofie
lingvistică, făceau oare altceva? Poate că alegoria lui Derrida
e un motiv serios pentru ca Bloom să creadă că, dacă pînă şi
„ăl mai tare din parcare” spirit analitic al vremii (de atunci –
şi pentru el) e metaforic, totul e metaforă sau trop în critica
şi-n teoria literaturii, la fel ca-n filosofie (nu în toată, nu-mi
săriţi la gît!) şi că-l poate imita pe Derrida fără probleme,
fiindcă în context american nu se vede (dar de la distanţă

uite că se vede, şi-ncă ce!). Personal, cred că e vorba doar
de o limită nesoluţionată a limbajului, adică, în termenii lui
Derrida însuşi, de o ne-exteriorizare, printr-un text propriu-
zis, a interiorităţii referenţiale din arhe-textul generator al
scrierii acelui text, suficient de adecvată/pertinentă faţă de
ideea de exprimat prin verbalizare/scriitură (ca Idee, în sens
platonic, generatoare a unui proces de comunicare). Sau,
mult mai plauzibil, doar o limită a lui Derrida, ca subiect
locutor/scriptor, dat fiind stadiul cunoaşterii din
circumstanţele istorice ale acelei epoci (anii ’60-’70, veacul
trecut). Bloom crede că acestei limite nu i te poţi sustrage.
Dacă nici nu încerci, asta-i sigur, însă eu sînt, dacă nu mai
optimist, oricum, mai puţin fatalist şi adaug: încă.

Fără a-i ierta lui Harold Bloom diversele idei şi litere
„şterpelite” şi, în genere, şmecheriile şi furtişagurile
bibliografice – deşi, culmea, pînă şi în această acţiune
textuală are un model precursor foarte recent pentru el tot
în Derrida, care teoretizează problema răstălmăcirii
conceptelor mai vechi prin „termeni noi” pe prima pagină
din „Farmacia lui Platon”.2  Singura scuză pe care o întrevăd
eu pentru demersul pragmatic-educaţional bloomian,
adresat, fie, unor receptori aflaţi la un nivel de iniţiere în
cunoaştere care la noi ar corespunde claselor 7-11 (de pe la
sfîrşitul anilor ’60 pînă pe la începutul anilor ’80 – că acuma-
i un dezastru naţional, dacă avem în vedere promovabilitatea
de la „bac”), fie unor potenţiali repetenţi la filologie de la
nivel universitar – oferindu-le şi un model de know-how în
materie de compilaţie „creativă” în eseu –, e aceea că, poate,
pentru a-i convinge pe unii să citească marea literatură, pe
cei tineri mai ales (glumind puţin la modul psihanalitic, aş
zice că metodica lui combină un fel de pederastie socratică
extinsă la modul heterosexual, potenţial adult, şi sublimată
EFECTIV prin verbalizare scriptural-textuală), e preferabil
(fiindcă e mai uşor) să le spui – vorba lui Eminescu – „vro
istorie pe apă”, corelativă subiectiv, ca tessera (adică „semn
de recunoaştere”, nu uitaţi) cu valorile la care se raportează
ei, precum marea poveste a lui Freud că la om TOTUL se
reduce la sex, ca la oricare alt mamifer, americanii fiind
cunoscuţi (şi chiar plăcîndu-le să se prezinte aşa, cel puţin
prin filme) şi ca obsedaţi de sex, şi drept campioni ai curelor
de psihanaliză, însă fenomenul pare în extindere (şi cu
obsesia, şi cu „tratamentul”). Dar, întreb eu, e asta altceva
decît o tabloidizare a demersului academic? Şi, după cum
se vede, tabloidizarea naivă a americanilor e cea care dă
peste noi, în „critică”, nu balcanismul nostru peste ei: au ei
multiculturalismul lor (iar asta nu e o judecată, necum una
negativă, ci o constatare) şi nu aveau nevoie să importe
cosmopolitismul nostru est-european, care oricum e o
combinaţie de occidentalism şi Isarlîk, adică o variantă de
multiculturalism ceva mai veche decît cea americană (cu
vreo două milenii, cam de prin vremea lui Ovidius, cel cu
Metamorfozele asianico-postmodene avant la lettre şi, că
tot veni vorba  puţin mai devreme de sex în literatură, cu
poemul Ars Amatoria, care, după cum se bîrfeşte, i-ar fi
provocat lui Augustus o aşa de mare anxietate, încît, ca să
se elibereze de „opresiunea” acesteia, l-a trimis pe autor în
concediu nelimitat la Tomis – o eroare sau o mepriză inversă
decît a regelui din Sonetul 87, dar cu efect similar – numai
că, e de presupus, de vreme ce nu l-a iertat şi nu l-a rechemat
pe poet în Urbe, împăratul a rămas în sinele lui doar cu
veninul propriei anxietăţi, „nereperate”). Privită direct şi
de la faţa locului, varianta noastră de multiculturalism e,
însă, mai rafinată decît a lor, cel puţin în zona Dunării de Jos
şi mai ales în perioada 1855-1938, cînd sediul unei arhe-/
proto-uniuni europene, adică al Comisiei Europene a
Dunării, era în România, la Galaţi – vă zice un locuitor al
acestui spaţiu urban din prezent, unde se simte la fel ca
Moinous (personajul lui Federman) printre tot felul de
„gangsteri” misterioşi, ca Eddypuce3  din America sau, mai
degrabă, ca „neamţu-n Bulgaria” (printre tot felul de Miţe,
Crăcănei şi alte mangafale, reîntoarse, pure şi simple, în
circumstanţele acestei epoci), deşi s-a născut aici (şi nu e
nici minoritar).

În alt plan, succesul lui Bloom şi renaşterea interesului
public diletant pentru freudism, nu arată decît gradul de
infantilizare la care a ajuns cultura contemporană, o stare
potenţial periculoasă sesizată încă din prima jumătate a
secolului douăzeci (adică din 1939, anul primei ediţii a lui
Homo ludens) de Huizinga însuşi. Pe atunci, el avea sub
ochi nazismul în ascensiune, pe care, deşi nu-l numeşte
explicit, îl denunţă aluziv, printr-o alegorie ironică, e adevărat,
cînd se referă la jocurile paramilitare ale băieţilor recrutaţi
pentru un „joc social” foarte grav prin urmări, anume crima
politică şi războiul adevărat,4  dar „abstracţia” alegorizată e
aşa de transparentă, încît chiar mă mir că n-a păţit-o mai
grav: arestat de nazisti în 1941, este eliberat în 1942, dar i se
interzice să revină la Leiden.

Huizinga făcea totuşi o distincţie clară între ludic şi
pueril, în pofida asemănărilor aparente ale celor două noţiuni
(şi realităţi), în baza jocului, ca element de înrudire
„bivalentă” semantic (adică, zic eu, printr-un joc ambiguu –
ca o balama deconstructivistă). Infiltrată în ştiinţe ca joc
iresponsabil, joaca este o dovadă de „puerilism”, deşi
autorul o pune în fragmentul de mai jos şi în relaţie cu ludicul
(confundînd, aici, propriile concepte şi planuri de referinţă,
încălcînd astfel limitele între care îl defineşte pe fiecare dintre
acestea – dat fiind că, respectiv, ludicul generează şi se
exprimă prin jocul cu reguli, convenţionale, coerente şi
stricte, iar puerilul prin joaca neconstrînsă de nici o regulă):

există toate motivele pentru ca o concluzie de
felul „orice ştiinţă nu este decât un joc” să fie dată
deocamdată deoparte ca fiind o înţelepciune prea
ieftină. Întrucâtva diferită este întrebarea dacă o
ştiinţă nu se poate apuca „să se joace” înlăuntrul
domeniului delimitat de propria ei metodă. Astfel, ca
să luăm un exemplu, de orice înclinare către
sistematizarea continuă se leagă aproape indisolubil
o tendinţă spre ludic. Ştiinţa veche, fără suficientă
fundamentare pe experienţă, obişnuia să se distreze
cu sistematizarea neîntemeiată a tuturor calităţilor şi
noţiunilor imaginabile. […] Termenii unei metode
speciale odată elaborate mai pot fi oricând
manipulaţi cu uşurinţă, ca nişte figuri de joc. Lucrul
acesta le-a fost reproşat din cele mai vechi timpuri
juriştilor. Lingvistica a meritat reproşul, atâta timp
cât a luat parte, fără să-i pese, la vechiul joc al
explicării cuvintelor, care a fost la modă de când cu
Vechiul Testament şi cu Vedele, şi care este practicat
încă, zi de zi, de toţi cei care habar n-au de
lingvistică. Este oare sigur că cele mai recente şcoli
sintactice strict ştiinţifice nu sunt pe drumul spre o
nouă ludificare? Nu sunt oare reduse atâtea ştiinţe,
printr-o explicare mult prea de-a gata a
terminologiei freudiene de către chemaţi şi
nechemaţi, la nişte simple jocuri?

Făcând abstracţie de posibilitatea ca omul de
ştiinţă, profesionist sau amator, să „se joace” cu
termenii specialităţii lui, activitatea ştiinţifică e şi ea
atrasă pe făgaşele jocului de către înclinarea spre
întrecere. […] Am vorbit mai sus despre originile
înţelepciunii şi ale ştiinţei în epocile arhaice: ele se
aflau în timpul lor agonal. „Ştiinţa este polemică”,
s-a spus, nu fără temei. Totuşi, e un semn nefavorabil
dacă într-o ştiinţă dorinţa de a i-o lua înaintea
altuia cu o descoperire sau de a-l da gata cu o
argumentare vine prea energic în prim plan.
Adevărata năzuinţă spre cunoaşterea adevărului
prin cercetare nu pune preţ pe triumful asupra unui
adversar.5
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pe chei

val după val
oceanul aduce la mal
capul tău lipsit de viaţă
ochii au rămas larg deschişi
privesc undeva
dincolo de mine
spre deauville
de unde eu am plecat
spre altă zare
mai înmuiată de soarele amiezii
val după val
un alt deauville se scrie în mine
mult mai tragic şi mai final.

valuri sparte

la deauville plouă
zilnic
cu capete ale tale
eu ascunsă
sub o umbrelă sunt
mă feresc
totul musteşte de suprarealism
chiar şi viaţa
are happy end
deodată
totul se încheagă
şi capetele se întrunchiază
au raccourci
ecoul răspunde el însuşi la nume
apa reintră în scoicile
de diainte de dumnezeu
numai eu nicăieri nu mai sunt
am dispărut
din această pânză ieftină
în culori primare
mirosind a parfum fin franţuzesc
de damă şi a vară indiană.

***

mă scriu cu greu la deauville
tot aşa cum greu ies din apa
în care am locuit

Stela Iorga
á deauville

(poeme)

câtva timp
totul este nou pentru mine
afară din ocean
mă zbat să trăiesc
în aburii de la deauville
nu e nimeni
numai ploaia veşnică de sus
toată din apă sunt
şi nu am
ah nu am nicio formă
decât una singură
la marele final.

ce a spus albatrosul

cineva scrie poveşti mari de iubire
şi toate se întâmplă numai ieri
apoi se duce în soare
se topeşte acolo
se transformă
într-o ploaie
la deauville
totul e simplu
ca un cântec de dragoste
din trei cuvinte
nu te iubesc.

ce spun focile

eram atât de fericită pe atunci
încât niciuna din lumi
nu îmi mai ajungea
să te strâng în braţe
cât te-am iubit
şi cântecul acesta mereu se întrerupea
la cuvântul fericire
ca o bandă stricată
şi mereu la loc lipită
adio în cea dintre cele mai bune lumi
vrăjit eşti
mort eşti
te du
dispari

aici pe ţărm la deauville
focile se vor iubi mereu
şi vor respira dintr-un plămân
oftând uşurel a regăsire.

deauville

în deauville
totul este simplu şi perfect
începând cu focile iubăreţe
care saltă jucăuşe pe plajă
şi terminând cu moartea
care se iubeşte pe sine.

song II

doamne ce perfect erai
perfecţiunea aceea o caut şi azi la
deauville
mă plimb pe plajă cu paşi mici
şi număr scoicile una câte una
focile mă urmează curioase
totul mirosea
a pâine coaptă
a fiinţe pereche
albatroşii ţâşnesc uzi
din adâncuri de apă
şi deauville deodată
te îngroapă.

furtună pe mare

la deauville
toţi morţii sunt foarte frumoşi
stau aliniaţi pe ţărm
ca focile în soare
şi îmi vorbesc despre iubirea lor
cu şoaptele vântului
albatroşii zboară puţin pieziş
în rest e multă linişte
şi iubire
oceanul aşteaptă
să depună la ţărm
ultimul om.
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Cu mulţi ani în urmă, când i-a apărut
prima carte – o-ho-ho, asta s-a întâmplat cu
multe decenii în urmă – m-a intrigat prin
timbrul său personal, oarecum diferit de ceea
ce procesau colegii săi de generaţie. Era un
şaizecist veritabil, cu poezie încifrată şi cu
alură evazionistă. Incerca să extragă grăuntele
de lirism din tot ceea ce-i oferea toposul
acelor vremi, cu vraiştile şi adumbririle ei.
Apoi viaţa ne-a despărţit. Corneliu Antoniu şi-
a văzut de destinul său,  pasiunile mele s-au
diluat, doar curiozitatea a rămas neîmpuţinată
ca la început, ca pe vremea când îşi ascundea
ninsorile sub pernă. Aş putea repeta, cu puţine
modificări, fraza pe care Eugen Barbu o rostise
la adresa lui Adrian Păunescu. Totul mă intrigă
la acest om, dar în primul rând poezia lui.

L-am  revăzut în vara anului 2011 la Rm.
Sărat, la reuniunile organizate de Valeria Manta
Tăicuţu. Când Valeria l-a invitat şi pe el să re-
cite o poezie, a rămas o clipă  blocat. Nu se
gândise la aşa ceva şi n-avea nimic pregătit la
el. Apoi, regăsit şi stăpân pe sine, a luat
microfonul şi-a recitat o poezie aşa de
glazurată de parc-ar fi fost executată la
mandolină.Dacă o publici în Antares, i-am spus
la pauză, îmi trimiţi şi mie un exemplar de
revistă. Ce să public? –mi-a răspuns,  N-ai
văzut că totul  n-a fost decât o improvizaţie
de moment?

Sigur că m-a intrigat. Am înţeles atunci
de ce pune atâta preţ pe ideea de talent ca fac-
tor esenţial în actul de creaţie poetică.
Problemele creaţiei literare reveneau de multe
ori  în discuţiile noastre libere şi ocazionale,
dar în timp ce el accentua asupra ideii de tal-
ent, de har divin şi de luminaţie pentru toţi cei
ce se-ncearcă în activele poeziei, eu subliniam
nevoia unui fond de cultură şi de cunoaştere
din care să descindă marea creaţie. Talentul,
scânteia blitz optimizează actul poetic ca
intuiţie, ca idee teorică şi ca pretext, dar restul
este travaliu, chinurile lui Nesus, transpiraţie.
Faptul că Goethe a lucrat la Faust mai bine de
jumătate de secol e un indiciu că talentul nu
este niciodată suficient în actul de creaţie
artistică. Mai trebuie ceva, iar acest ceva este
fundamental, esenţial şi determinant.*

Nu ştiu dacă l-am convins, cum nu ştiu
să-l fi convins nici pe Liviu Ioan Stoiciu căruia,
la fel i-am explicat opiniile mele, dar aspectul
e mai puţin important câtă vreme rezultatul
demersului, poezia izvorâtă este suficientă

Corneliu Antoniu –

metafizica înfăptuirii

pentru a da seama de importanţa unui scriitor.
Revin la volumul său de debut, pe care l-

am lansat la Tecuci şi deseori, mult timp după
consumarea momentului, mă gândeam că de-
ar fi să scriu vreodată despre carte  ar trebui să
insist asupra ontologiei aerului în poezia
poetului gălăţean. Erau acolo câteva lucruri care
duceau gândul către cosmogonia lui Anaximene
şi trebuiau subliniate negreşit.

N-am scris. Vremea a trecut şi peste
stratul iniţial, de debut, s-au aşternut alte
straturi, poetul a evoluat, a publicat alte cărţi,
a devenit cunoscut şi comentat în cronici
elogioase. A înfiinţat filiala scriitorilor din
toposul Dunării de Jos, a iniţiat un festival
internaţional de poezie, din care a organizat 14
ediţii, a instituit Ordinul Internaţional al
Cavalerilor Danubieni ce se decernează în
cadrul Festivalului, a editat  revista de cultură
Antares, a înfiinţat o editură cu aceelaşi nume,
a primit, în 2004, Meritul Cultural în rang de
Cavaler, este membru în Cosiliul director al
Uniunii Scriitorilor, este, pot spune un nume
cunoscut şi bine situat  printre confraţii breslei
scriitoriceşti.

In anul 2010 a publicat la Editura
Fundaţiei Culturale Antares placheta bilingvă
( r o m â n o - f r a n c e z ă )
fructedemare@yahoo.rom pentru care, după
câte am înţeles, a primit un premiu la Viena,
ceea ce echivalează cu o consacrare definitivă.
Am deschis mail-ul indicat pe copertă târziu,
dar cu toată  luarea-aminte şi cu o curiozitate
nereprimată.  Cum să n-o apreciez? M-am
convins încă odată că autorul chiar este un poet
adevărat, labirintic, cu verbul inflamant şi activ,
mereu în căutare de semnificaţii noi, proaspete
şi imprevizibile Explorările sale merg până sub
acoperişul mitului, deşi nu se adăposteşte
totdeauna în interioarele ei.  Cheia nu-i lăsată
sub preş. E ascunsă  probabil  în vreun loc de
care poetul nu are ştire. Iar faptul că ajunge
totuşi până la uşa de la intrare este încă  o
performanţă. Şi nu eraţi voi trei/ Aseară când
începuse să plouă,/ Doi la un colţ/ Unul la
un colţ/ Ascunşi în toga de argint a nopţii ?/
/ -Nu maestre, singur eram/ Dar am văzut
bine/ Din dreapta mea străluceau două
umbre./ Din stânga una număra în gând/
Toate trei culegeau stele/ Iar la marele ocean
planetar/ Dintre ape alegeau pulberea// - Nu
maestre, singur eram/ Se auzeau totuşi trei
feluri de cântece/ Din trei instrumente şi din

trei guri,In fiecare am înfipt câte un pescăruş/
Trei aveam, nimic nu mai am./ - Nu maestre,
singur eram./ Cum se face că era lună şi
cosaşii veneau/ Şi aruncau în trei colţuri
ochii şi secerile/ Şi arătau în trei colţuri cu
mâinile şi capul,/ Iar la bineţele lor cu bineţe/
Trei guri dintr-odată-au răspuns? – Nu
maestre, singur eram (La meline).

Poetul nu conferă demersului şi alte
urmări deşi, cum spuneam, de aici încolo
demersul poetic ar fi trebuit să continuie sub
forma mitului, a parabolei, cu recuzita lui de
sensuri prelungite până în transcendent. Nu mai
continuă. Putea să-şi dreneze demersul spre
trinitatea paulică (nădejdea, credinţa şi
dragostea),  spre cea evanghelică (adevărul,
calea şi viaţa), sau spre trifermentul
kalokagathonic (adevăruil, binele şi frumosul),
dar poetul se mulţumeşte cu descoperirea
edificiului, nu şi de ceea ce se află în interiorul
lui.  Cheia de la uşa de intrare nu se afla în
locul ştiut de poet şi nici la îndemâna oricui.

Există, fireşte, o explicaţie. Profesia de
credinţă a poetului se decontează dintr-o
înţelegere personală a demersului poetic. Şi
voi mă întrebaţi ce e poezia/ şi de ce nu am
biografie de pământ care să vă bântuie/ ca
o piramidă arsă din sângele pustnicului
născut mort/ pe treptele bisericii La
Principate care tocmai a luat foc/ şi toată
lumea strigă/ Sări odată/ şi sub streaşina
mucegăită de atâta monolog zum zum zum/
încă nu e prea târziu zum zum zum/ din care
să  las pentru Dumnezeu atâtea lucruri –
sosii -/ cum ar fi ouăle de ţestoasă sau de
vulture/ care încă nu au terminat de visat/ şi
ei strigă: sări până nu e prea târziu!/ că din
deşert deşert răsare
(Fructedemare@yahoo,rom)

Este lesne de înţeles că-ntr-o lume în
vraişte, neasumată gnoseologic şi nesupusă
epistemologiei apofantice, reprezentarea
poetică şi discursul liric în ansamblul său
capătă o logică abisală, cu demersuri
subiective scăpate din chingile vreunei
paradigme clasice.   Nu ne mai miră că partitura
oniristă şi tentaţia deconstrucţiei
posmoderniste sunt aduse de poet în condiţie
de excelenţă, c-a trecut de la şaizecişti la
postmodernişti fără să facă escale pe treptele
intermediare.

Ionel Necula

* C. Trandafir într-o cronică din România Literară “Acesta e cântecul” remarca fondul cultural extrem de bogat şi diversificat a lui Corneliu Antoniu
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Volumul lui Liviu Ioan Stoiciu, Substanţe
interzise (Tracus Arte, Bucureşti, 2012),
evidenţiază o stare de Weltschmerz  aproape
completudinară, eul auctorial fiind profund acaparat.
Istoria personală se recunoaşte în diversitatea celor
ce au precedat această perioadă de criză atât de
acută. E subliniată inadecvarea, chiar ruptura la nivel
ontologic. Parcă evanescentul ambient din La
ţigănci, desigur transplantat în postmodernitate, se
revarsă asupra unei contingenţe angoasante: În jur,
basmale turceşti, legate la/ colţuri, lumânări
aprinse, un lacăt/ deşurubat, fese dezgolite,
pulbere, întunecime. Ce caut eu/ la tine? Ai plătit
să-ţi dezleg de iubire,/ că nu mai vrei să auzi
de...unde e, caută printre hârtii/ scrise, parcă ar
fi pomelnice, păi şi noi facem/ ce face popă...cum
o cheamă? Astea sunt pentru morţi, astea/ sunt
pentru vii...”Iubirea are un caracter/
ondulatoriu”. Da? Eşti o ţigancă inteligentă. Ţi-
am citit/ gândurile,  conaşule. Pentru Liviu Ioan
Stoiciu, funcţia soteriologică a iubirii are durată
limitată, încadrându-se apoi liniei descendente atât
de bine ştiute.  Cu extremă acuitate sunt redate felii
din micul circ cotidian, foarte sugestive prin forţa de
impact a gestului banal, netransfigurat, frust.
Abordarea uneori ludică mai condimentează acest
discurs provenit din adânci suplicieri ce se regăsesc
acum într-un constant sentiment insuportabil. Abisul
se află aproape, tot mai aproape. Doar formulări de
genul: “Îţi aminteşti de orgiile/ din timpul
epidemiilor de ciumă” destind tuşanta atmosferă
caracteristică elanului marilor plecări. Nostalgia
Adjudului  fundamentează o amplă abordare cu tentă
expresionistă, corpul fizic al poetului participând la
aceste reintegrări fondatoare: Plâng în somn,
noaptea – degeaba aprind, trezit/ brusc, lampa
cu apărătoare contra vântului şi/ ies în fugă în
ogradă, ţipând/ ascuţit, fără să ştiu de ce, de
câteva/  ori, de câte ori vin acasă, la/ părinţi, în
vizită: taman când câmpia Adjudului se/ acoperă
de războinici care scot/ răcnete mai

MAGIA GESTULUI COTIDIAN

înspăimântătoare decât ale mele, că ei de când/
fug, fug într-una – de ce mă plâng? “Fug// să se
închidă unul pe altul/ în plămâni”. Straniul gând
al extincţiei vine pe fondul pătrunzătoarelor ritmuri
autumnale ce alungă idealuri odată vii şi dictează
mersul oscilant pe marginea atotcuprinzătoarei
prăpastii: Linguşeală a ploii/ însângerate şi laşitate
a noastră:/ în faţa miracolelor Revoluţiei – a
ierarhiei/ energiilor de vibraţie/ joasă, la nivelul
unei fericiri fără margini,// aceasta e ideea. Liviu
Ioan Stoiciu nu poate să-şi ascundă dezamăgirea,
cu foarte multe şi autentice păreri de rău introspectând
zone contondente, supuse dereglărilor. În
hipertrofiatele oglinzi proprii boemei se produc mereu
vii rememorări, până la ultima certitudine, finalul.
Autenticitatea maximală e întreruptă de irumperi
exotice : “Era ceva grav,/ voalat, şovăitor// în
inimă – am mers de-a lungul a nenumărate/ albii,
atârnat la braţ, credincios,/ cu negrese cu turbane,
care deveneau vizibile/ prin scăderea nivelului de
vibraţii, vindeau/ hamacuri vopsite în culori/
strălucitoare şi n-am putut să mă mai opresc din
mers”... Un fior energetic mereu revitalizant circulă
printre textele din Substanţe interzise, parcă pentru
a întâmpina adecvat celebrul dicton nietzschean: Ceea
ce nu mă omoară mă face mai puternic. Însă
angoasele persistă într-o lume ce provoacă
traumatizanta abandonare a oricărui elan ascensional.
Doar adorarea femeii mai animă peisajele înstrăinării:
Tu, intrată până la gât în apa/ izvorului de lumină
sfinţită de Arhanghelul Mihail, să/ te tămăduieşti,
tremuri, Tânjeşti. Pe fondul complex al realităţii
îmbinate cu eresul, vieţuirea stă sub influenţa glisărilor
obsesive într-o centrifugă robită paradoxului.
Himerice plăsmuiri care ţin de fecundul spaţiu rural
vin să completeze evazionismul acestor texte: Vasile
se opreşte mereu la birt, unde vine cu/ porcul.
Porcul şi Vasile beau/ împreună câte o sticlă de
bere ieftină. A dracului/ chelea pe tine; Vasile
scarpină porcul/ pe spinare. Bă, de câte ori e băut,
porcul sare să muşte/ copii în sat, noroc de Vasile,
că-i păzeşte... Ironia covârşitoare, îmbinată uneori
cu efluvii magice, marchează constant aparentul
minimalism propus de Liviu Ioan Stoiciu. O astfel de
formulare: “Ăsta e cal din ascunsul inimii”..., poate
facilita decriptarea unor speciale mesaje ale volumului.
Neîncetat planând spectrul thanatic, perspectiva
căderii e aflată mereu în preajma izbucnirilor vitale,
exuberante şi luminoase. Fiecare poem are o
considerabilă forţă a impactului, ceea ce
individualizează pregnant volumul într-o ecuaţie a
şaradelor desprinderii de uzual, a substanţelor

interzise. Nuanţele esoterice fac legătura cu atât de
dorita alteritate, presărată şi ea cu pericole: Bea la
cârciuma din colţ, cu cine se aşază la masa/ lui, e
nebunul cartierului - fost/ profesor universitar,
paznic la cimitir după ce-a/ ieşit de la mititica,/ a
fost acuzat de viol dar făcea politică pe invers,/
săracul./ Ajuns în halul ăsta pentru că nu-şi mai
înţelegea propriul/ scris, dar înţelegea scrisul unui/
“grup arhaic de iniţiaţi”, cum le spunea.../ Scrisul,
o linie în zigzag: ceea ce-i amintea de aţa morţilor.
Persistă cromatica speranţei: Pentru omul cel
vechi – o licărire albastră. Deplasându-ne spre
pictural, putem constata cum nedisimulatul insolit ce
caracterizează fantezismul lui Joan Miró realizează o
inedită corespondenţă cu dezinvoltura cărţii lui Liviu
Ioan Stoiciu. Speranţele paradisiace persistă sub di-
verse forme, mereu dezirabile şi imposibil de atins.
Apogeul angoasant soseşte rapid, cu tulburătoare
manifestări autoeviscerante: Îmi vine să-mi scot/ tot
ce am pe dinlăuntru, să/ dau de pământ cu tot ce
am în creier,/ cu tot ce am în inimă, în plămâni şi
ficat, să le calc/ în picioare şi să le scuip, că
m-am/ săturat. Ce tot vor/ de la mine?
Metamorfozele sunt supuse turbulenţelor: înăuntrul
nostru e viscolul şi avansează spre o cronicizată
situare abnormă: Aici,/ în oraşul în care moartea
ţine în gură sperma/ unui zeu ros de lanţ... Chiar
şi dragostea, alături de mereu expresiva moarte, pare
un dezechilibru rătăcit printre vise incerte. Tentaţia
purificării aduce în prim-plan vocile focului, mereu
cu darul de a impresiona.

Octavian Mihalcea

LIS
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poesispoesispoesispoesispoesis

Florin CostinescuFlorin CostinescuFlorin CostinescuFlorin CostinescuFlorin Costinescu
Poeme

Ruga întunericului

- Ce faci tu, întunericule?
- Stau la pândă, domnule,
număr umbrele, implor,
să se-adune nor cu nor,
nicio pasăre în zbor,
frunză verde de mohor…

Altceva nu fac: aştept
să se frângă drumul drept,
să se stingă gând cu gând,
răstignit şi tremurând,
stau la pândă şi privesc,
umbrele cum cresc şi cresc,
foaie verde măr domnesc…

- Până unde vrei s-ajungi?
- Până-nchid lumea în dungi,
şi-o întorc în infinit,
în noaptea de antracit,
asta-i vrerea-mi, domnule,
ia-le mintea, somnule,
şi du-i dincolo de margini,
unde-i colb şi doar paragini.

- Nu ţi-e milă s-o supui,
să rămână-a nimănui,
lumea care a fost a mea,
până ieri sublimă stea?
- Nu mi-e milă, nu greşesc,
ce văd azi nu e lumesc-
tot ce-a fost cândva lumină,
negură-i, şi fum şi tină,
ce-a fost drept, neînclinat,
vântul a îngenuncheat,
iar urâtul a-ngropat...
Ce-a rămas – fum şi cenuşă...
Intunericu-i la uşă...
Nu mi-e  milă - ăsta-s  eu -
noul lumii Dumnezeu,
în imperiul luciferic
numai vocea mea  se aude:
- Veniti oameni de luaţi :
botezaţi-vă cu  întuneric!

Sfinţii de gheaţă

Iată-i urcaţi chiar de braţele noastre neştiutoare
în amvonul de-o zi al tuturor iluziilor,
sunt ei, propăvăitorii cercului închis,
urmaşii profeţilor inexistenţi,
traversând gerul nisipurilor mişcătoare,
sunt ei, îngerii de gheaţă,
purtători de aură – cea a frigului ancestral.

Nimic nu-i mişcă din ritualul negru
de a oficia cununii adultere,
de a rosti laude nimicului,
de a se îmbraca în toga vărgată
a întunericului
şi a rosti versete neînţelese
sub turlele  somnolente
ale norilor nepăsători..

Ni se spune: Rugaţi-vă lor,
prosternaţi-vă înainte-le,
sărutaţi-le mâinile
cu care v-au pălmuit şi-n somnul vostru
înecat în sudoarea fricii,
aruncaţi-vă  la picioarele lor
implorându-le iertarea veşnică,
mântuirea…

Uşor de recunoscut

Uşor de recunoscut este cel ce caută ceva ce-a
pierdut,
cu buzunarele memoriei  întoarse pe dos
atârnând în bătaia vântului,
el merge cu paşi mici şi cu ochii aţintiţi în pământ
fulgerând cu privirile propriile-i urme
muşcate, cu foamea cunoscută, de anotimpuri.

În jurul lui gândul îi  zumzăie, ca o albină nevăzută,
implorând Divinitatea, doar aceasta i-ar putea spune:
“Aici este ceea ce cauţi, opreşte-te şi ascultă,
orice lucru pierdut încă palpită,
cu vocea lui îndepărtată strigă  spre tine,
cu cât durerea şi-o simte, după paşii tăi spre neunde”,

Uşor de recunoscut este cel ce caută ceva ce-a
pierdut,
din când în când, îşi culege cu grijă privirile de pe
pământ
şi le trimite, salve întrebătoare, spre cer ;
vor căuta, mai departe, acolo, printre nori, se vor
bate
cu tunetele şi fulgerele înaltului, se vor strecura
printre multimea de suflete plutind
pe mările albastre ale Liniştii Definitive
şi vor întreba în dreapta şi-n stânga…

În rarele-i clipele de odihnă,
cel ce cauta ceea  ce a pierdut se  trezeşte-ntrebând:
Ce-aţi găsit, voi priviri ale mele?
Ce-aţi găsit?
 Niciodată nu-i singur acesta; e lung şirul celor ce
caută,
un adevărat convoi nesfârşit de căutători

urcă şi coboară versanţii  înşelători al Iluzei.
I-am văzut ieri. I-am văzut azi. Pierzându-se unii  în
altii…
Şi chiar în această clipă, scriind aceste rânduri…

Portretul umbrei tale…

Tu mergi pe aer, nu te-auzi,
te au în pază muguri cruzi,
ce se desfac  lumini, lumini
în suspendate, vechi grădini ,

Te-apropii şi te depărtezi
de ce-ai visat, de ce visezi,
şi când rămâi, plecată eşti
spre locuri sfinte, îngereşti,

Te văd, te-aud, te desluşesc
într-un surâs nepământesc,
din care scuturi flori de meri
din ieri spre azi, de azi spre ieri...

Te voi culege din vâltori,
ce te-au furat de-atâtea ori,
şi-ţi voi săpa trepte-n azur,
unde prind ielele contur...

Acolo sus de-o să rămâi,
la tine-o să mă-nchin întâi
şi-o să auzi un psalm duios
citit soptit  de-un chiparos...

Alunecare-i totul

Alunecare-i totul, chiar şi tu,
fantasmă-trup, şi vis, şi nălucire,
privirea mea, flămândă, te-ncepu,
iar gândul te numi Desăvârşire.

Rămâi aşa, şi-am spus, tablou-i viu,
rămâi măcar o veşnicie, două,
dar ruga mea pierdută fu-n  pustiu,
căci tu te-ai prefăcut, jucându-te, în rouă...

Dar nici astfel, o, nu, nu te-am pierdut
definitiv, sub năvălirea ceţii,
căci tu din cristalinul bob ai renascut,
ca rază nesupusă-a dimineţii...

Ca pradă-a ei, străpuns, încă te-aştept,
ca pe o veste pururi amânată,
port de la tine, scump trofeu, în piept
această rană binecuvântată...!
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cronica literarãcronica literarãcronica literarãcronica literarãcronica literarã

Gălăţanu, personaj în cartea Adinei
Dabija

Penultima pagină a romanului apărut în colecţia
„Ego.Proză” are un paragraf care se referă la zecile
de cuvinte din limba eschimoşilor care numesc…
zăpada în diverse ipostaze. Prima oară când am
întâlnit această curiozitate aproape… normală a fost
în cartea lui Peter Hřeg, „Cum simte Smilla zăpada”,
un roman de cu totul altă factură… Pe Adina Dabija
ar fi interesat-o zăpada topită în căuşul inimii…

„Şaman” este mai întâi un bildungsroman, cu
o consistentă componentă autobiografică asumată,
dar pe principiul „orice asemănare cu ceea ce numim
realitate este pur întâmplătoare”. Într-un fel, trecerea
dintre real şi imaginar, oniric şi fantastic, spre finalul
cărţii, are loc precum în cazul lui Billy Pilgrim,
personajul lui Kurt Vonnegut jr. din „Abatorul cinci”,
a cărui existenţă nu părea să mai plătească tribut
timpurilor şi spaţiilor, acestea fiind abrogate,
convenţional sau ba.

În „Şaman”, timpurile nu sunt tratate chiar atât
de non-conformist, deşi, simplificând, se poate spune
că se începe cu copilăria şi se ajunge la o anumită
maturizare… Avem de-a face cu un periplu care ne
conduce de la Măgina, localitatea magică a copilăriei
din Ardeal, prin Galaţi şi faleza sa la fel de magică
(astăzi devenind încet-încet un fel de arteră
comercială, precum cea din Mamaia), Bucureşti,
până în Canada... Literar vorbind, sau din punct de
vedere al teoriei literare, putem urmări drumul de la
poezie la proză al autoarei…

Un capitol, al treilea, chiar se intitulează
„Poezia”, poezie… descoperită relativ târziu, ca
modalitate de exprimare („Eram în vacanţa dintre anul

întâi şi anul doi, era cald şi mă plictiseam de moarte.
Tocmai terminasem de citit Salinger…”): „Poezia a
răsărit fără veste peste cursurile mele prăfuite (…).
Poezia a fost primul pumn zdravăn în învelişul gros al
lumii acesteia amorfe.” ş.a.m.d., paragraful (de la
pag.41-42) transformându-se într-un poem care
sfârşeşte aşa: „Poezia mă făcea fericită ca o hârtie
de napolitană care zboară nestingherită pe străzile
Bucureştiului, ca perechile de adidaşi rupţi agăţaţi
de firele de telegraf din Bronx sau ca un şirag de
mărgele lucioase şi colorate prinse într-un copac din
New Orleans.”

Sunt „anii de beţie ai poeziei” în care (adaugă)
„nu făcusem decât să gravitez deasupra lucrurilor şi
să le transform în abur”, la un moment dat având
revelaţia scrisului-gârâială! Aproape ca poetul nipon
Yonejirou Noguchi, A.Dabija ar spune că poezia ar
fi „fenomen, nu împlinire”...

Rânduri memorabile sunt şi cele despre Stil,
despre stilul personal şi războiul cu acesta: „Nimic
nu poate fi mai monstruos decât stilul personal”
(p.85).

Aşadar, fără a se vrea aceasta şi fără a fi numai
aceasta, sunt rânduri în carte cât o lecţie despre cât
de puţin, chiar interesant şi frumos fiind, poate fi spus
prin poezie. Aceasta nu înseamnă că „povestea”
poate fi de ajuns: „Ne naştem cu un generator de
poveşti în cap. Poveştile: maşinării de făcut sens.
Începusem să le recunosc de mai multă vreme
structura şi învăţasem să ies în afara ei, dar atunci
apărea o nouă structură, deghizată într-o idee nouă,
un nou joc care mă amăgea cu mirajul găsirii unei
formule singulare a lumii. Cum să scapi din poveste?
Nimic mai simplu: îţi schimbi rolul şi povestea însăşi
se transformă. Dar acesta nu e decât un truc. Ceea
ce e cu adevărat necesar pentru a te elibera este să
spargi generatorul de poveşti din mintea ta. Dar cum?
pentru asta trebuie să fii ori iluminat, ori nebun, ori
mort. Sau poate să nu-ţi iei rolul în serios, să fii mereu
cu un pas la marginea lui. (… Nota cronicarului: Şi
după ce s-a gândit pentru prima oară cu adevărat la
învăţăturile lui Hristos) Iubirea şi iertarea sunt singurele
mijloace de tăiere a firelor nevăzute care te ţin
prizonier în joc.” (p.115-116)

Bref, „Şaman” este chiar continua evadare din
diverse poveşti (unele, deloc paradoxal, de iubire),
unde personajele mai mult sau mai puţin secundare
(Janet, tatăl adoptiv, diverşi iubiţi, prieteni, colegi,
scriitori ori critici literari – Mihail Gălăţanu este o
figură aparte, „Boe”, cu ochii săi de rechin şi mătreaţa
sa, este de recunoscut) nu o mulţumesc mai niciodată
pe autoare, care trebuie să schimbe, iar să schimbe,
să taie firele nevăzute, necăutând, de fapt, decât
Sacrul, pe care crede la un moment dat că-l poate
identifica chiar şi în stâlpul barei de scuturat covoarele
(„Stâlpul lumii”!), iar de la un moment dat ajunge să
creadă că-l poate găsi în lumea inuiţilor
(eschimoşilor), oarecum în maniera personajului (real,
real, de a şi murit în sălbăticie!) lui Jon Krakauer din
„Into the wild”... Dusă la extrem, concluzia ar fi că

omul ar trebui să fie fiinţa Anyu ( este arătare cu
înfăţişare de câine, de găsit pe la p.123-124), adică
„Cel care vânează pentru mâncare şi înţelepciune”!

Mai exact, Adina Dabija, personajul Adinei
Dabija ia contact cu ceea ce putem numi mirajul, dar
şi miracolul eschimos (spiritualitate, mod de viaţă
ş.a.), la început oarecum idealizat, dar ajungând să
fie comparat cu cenuşiul societăţii româneşti de
tranziţie... Deoarece chiar ajunge să-şi dorească să
întâlnească într-adevăr poporul inuit, poate chiar să-
şi regăsească sufletul în nemărginirea albului de gheaţă
şi zăpadă canadian... Întâlnirea esenţială, de fapt sunt
cel puţin trei, dacă nu cumva chiar patru, dacă nu
cumva este vorba doar de un Derrida al reveriilor
Adinei (în adolescenţă Kőrösi Csoma, iar tot în
Canada Părintele Joseph, un fel de adept al Unităţii
transcendente a religiilor – un Frithjof Schuon a scris
o carte despre aceasta!), pare a fi relatată în capitolul
al şaselea, „Igalaq, fereastră de iglu”, unde eroina se
întâlneşte (este la studii, master parcă, în Canada)
cu o bătrână huron (vă mai aduceţi aminte de cărţile
lui Fenimore Cooper?), cu o experienţă de viaţă
cutremurătoare, mărturie a Răutăţii de care sunt
capabili oamenii, o femeie cu puteri… şamanice.

Şi alte experienţe ale eroinei, una amintind de
celebrele „Luni de fiere” ale lui Bruckner, o conduc
spre declanşarea demersului „anevoios al eliberării
şamanului” din ea. Poemul scris în transă şi reprodus
în carte (pagina 190) rezumă în stilul aproape spartan
al poemelor eschimose revelaţia: „Inima mea ştie de
ce bate/ fără ca eu să ştiu./ Doar Tu, care converteşti
toate pierderile în câştig/ ştii de ce bate inima
mea...(...) Inima mea când vorbeşte nu ştie să spună
decât un singur cuvânt,/ dar pe acela îl spune atât de
tare de răsună tot universul -/ până la Tine şi înapoi:/
Iubire.”

În acest elogiu adus Aventurii Profunde,
spirituale, Adina Dabija (conştientă că, după acelaşi
Derrida – p.138 – „de fiecare dată când vizitezi un
lucru, o situaţie sau un text, înţelesul lui se schimbă”
şi că, aproape kunderian, „viaţa e un hohot uriaş de
râs”) mai că ar da o nouă definiţie Omului: „dragostea
particulelor solare pentru liniile magnetice ale
Pământului”.

Şi poate între frumuseţea aurorelor boreale şi
cea a omului care caută eliberarea nu sunt mari
diferenţe.

În ultimă instanţă, este o carte despre suflet
şi... puterea iubirii: „Pentru o secundă mi-a fost dat
să-mi văd forma sufletului...” (p.173). N-am fost atent
dacă a şi descris această formă. Dar ea poate fi
asemănătoare căuşului inimii în care se poate topi
zăpada, pentru străinul (şaman sau nu) pe care-l
căutăm mereu, tăind din când în când legături, pentru
a da noi şi noi forme iubirii, care găseşte noi şi noi
cuvinte pentru a exprima infinitatea formelor zăpezilor
din nord, din noi, de altădată…
*Adina Dabija, Şaman, Ed.Polirom, Iaşi, 2013.

adi-george secară

Cărţi pentru Tralfamadore

Cum simte/simţea Adina Dabija*
zăpada, poezia, proza

Moto: „Viaţa nu e un pension de domnişoare sau o tabără de creaţie…
          Oamenii sunt cum sunt – problema e ce devii tu.”
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Eu prea-stăinul de Iulian Grigoriu reuneşte 8 volume
de versuri, parte selecţii, parte integral, care închid sub
semnul deplasării din realitate, perioada cuprinsă între
1984 – 2003. Apărută la editura TipoMoldova din Iaşi, în
colecţia Opera Omnia Poezie contemporană, Eu prea-
străinul propune mai multe dimensiuni ale lecturii, de la cea
în care se insinuează momente din biografia autorului, la
cea în care realitatea tinde să se obiectiveze, de o tăietură
poetică intransigentă, prin care poetul încearcă să iasă din
ceea ce se poate sfârşi „într-un joc repetat” şi ar putea fi
modelat într-unul „de probabilităţi convertit”. La o lectură
liniară, se trece de la un registru cauză a revoltei, a evaziunii
programate, a conştiinţei condiţiei umane, în volumul de
tinereţe, la unul al sentimentului revelat care se sublimează
într-o conştiinţă de sine (în Frumosul măturător al băilor),
până la registrul ironic, dublat de topirea realităţii într-un
imaginar de substanţă onirică. O poesie care ne plasează pe
zona de suprafaţă a realului, de unde ne desprindem ca un
balon de săpun şi plutim în aer, plini de forfota obscură a
întâmplărilor şi de miracolul lipsei de rezistenţă a poemului
care se deschide ca o poartă prin care poţi să ieşi oriunde
(în Nişte prieteni şi Hrist).

Poetul reface o sinteză, căutarea, trăitul sau evaziunea
suprarealistă sunt fie un efect al istoriei recente (revoluţia,
surprinderea unor anomalii care populează încă perioada
de după, incursiuni autobiografice), fie al ţesăturii de
întâmplări din realitatea interioară a autorului, fie portrete
ale unor personaje surprinse în idealismul lor nesăbuit sau
prin ochiul de bufniţă bufă al poetului.

Prin această cariatidă ca o intrare în realitatea poetică
a lui Iulian Grigoriu, se propune o aproximare aproape
cathartică a lumii: ”...în rest dacă printr-o minune sau cine
ştie când/ ar dispărea toate formele de relief/ dacă tot ce
înfioară şi muşcă s-ar face blînd şi adietor/ dacă toţi alpiniştii
ar trebui cu mirare să vadă/ cum prăpastia de sub ei,
ameţitoare şi neagră/ se umple de zile şi se face lumină/
atunci un singur lucru ne-ar mai rămîne de făcut:/ a fost
cacialma sau chintă royală” (Jocul cu viaţa) sau „deodată
un timp lung îmi alunecă pe faţă/ şterge legile încete ale
lucrurilor de aici” (Poveste pentru Şeherezada), sau „cum
să găsesc potrivit pentru ca totul să crească în acel loc/ din
care căile se despart/ cu întârzierea leneşei mele gândiri/ să
nu mai văd nici o deosebire/ între nebunia zilei şi sărbătoarea
triunghiului” (Ardea poesia ca nişte ochi albaştri). Se
creează o demarcaţie între structuri ale realului, această
separaţie reuşită având efect sub forma unei introvertiri
spirituale şi sufleteşti. Fiecare întâmplare, fiecare lucru
parcurge parcă o asceză până la intensitatea în a cărei
vibraţie poetul rezistă, care produce un soi de cunoaştere
în anamneză sau un puls în afară: „mă recunosc fugind în
oglinda vălurită unde nu osebesc/ din umbrele ochilor
frumoasele preotese ale iubirii/ de cruzimea degetelor
străpungînd toamna/ cu grădini reale şi îmbrăcînd pietre/
îmi acopăr oasele ieşind din zdrenţe/ Doamne, aici a crescut
un întreg fără milă!” (Poemul marelui An) sau „o anumită
senzualitate nu-mi dă voie să mă convertesc total la
dispariţie/ ascuns în odaia mică şi răcoroasă a genului
proxim/ ciocănelul-scăriţa căldura hîrtiilor unse-n cărbune/
înmiresmate în viaţa unor scrieri/ îmi aud inima/ strălucind
în formele de odinioară” (Refugiul îngerului).

Odată ce este surprins, recunoscut, în fidelitatea lui
faţă de întâmplări, evadări în vis şi tuşa de pitoresc ideatic
al emoţiilor, poetul se lasă găsit în fiecare dintre poemele
sale printr-o aşezare de mitologii personale. Există un fel de
a fi captiv în poem care îi garantează o putere amplă, ca şi

eu, prea-străinul
sau

variante de desprindere din realitate
                                                                                                                                  Elena Mitrofan

cum s-ar echilibra la maxim şansele (faţă de o realitate de
care vrea să se despartă sau care ar putea să îi arate o cale
mai scurtă spre viaţă) devenind aproape egale. Poetul este
din acest punct de vedere atent la ce lasă în urmă: ce reneagă,
ce îl opreşte, ce refuză, ce îi apare ca fecund, de ce anume
trebuie să se purifice, ce este relaxat, încordat, ce trebuie
depăşit sau pur şi simplu spus, ca într-un ritual de exorcizare
a balastului din realitate.

Îl găsim  prea-străinul, în volumul omonim cu care
se deschide cartea, martor „în ţara în care timpul n-a început”
şi în care oamenii „Ştiu să facă un singur lucru/ cîntăresc şi
adună”. Sentimentul de a fi martor, de a participa la lume şi
la poesie chiar, pe buza de realitate, îi conferă poetului
puterea de a se întoarce înainte de trecut, de a “măsura
distanţele cu un singur ochi” sau de a surprinde ironic şi
autoironic o faţă ridicolă a realităţii (Unicorn albastru). În
Caietul de la Rovinari poetul se găseşte în straiele unui
zeu apolinic care desface lucrurile de firea lucrurilor, lasă
„corzile luminii să tremure cu zgomot” şi are ureche pentru
un cântec al lumii. În acest spaţiu poetul îşi pune o întrebare
veche, cine este şi de unde îi vin cuvintele. Şi pentru a găsi
un răspuns, el se defineşte prin elemente: focul şi sfera ca
limba şi spaţiul de mişcare în metarealitate „sunt flacără şi
punct dorit” (Cîntecul focului III). Poetul este sedus de
amplitudinea onirică a propriului imaginar: „sînt a lega ţi-a
trece lumile/ sărind una dintr-alta” Spectacolul focului este
sentimentul unui continuu, este apropierea nu de limită ci
de marginea care leagă posibilul de real, e locul în care poetul
devine  “cel ce desparte/ cîntecul de pasăre/ flacăra de foc/
întunecarea/ de umbra unui nor/ sfera de lanţ” (Cîntecul
focului III),  iar cântecul focului va fi un proces de iniţiere
pentru a recunoaşte neantul, absurdul, distanţa dintre lumi,
legile vii  „ce găsesc poeme necesare”. Sfera şi focul ca
avataruri ale poetului, ce revin  în toate celelalte volume de
versuri, în sferă şi foc se realizează drumul invers, adevărata
mişcare, raţiunea şi sentimentul care îşi găsesc termenul de
valabilitate, prin care se produce un efect aproape magic al
aducerii aminte, ca o alternativă la realul ce trebuie adăugat
locului şi timpului în care poetul respiră.

Dacă imaginaţia este fidelitatea faţă de o amintire
de neşters, cum spune un filosof, ea se înscrie în mitologia
personală a lui Iulian Grigoriu în surprinderea aproape
eidetică a amintirilor, adică într-un flux neviciat al trăitului
unde se descoperă o lege de posibilitate, de rezonanţă între
înăuntru şi în afară.  Din acest punct de vedere poesia lui
Iulian Grigoriu este un spaţiu al simultaneităţii în care o
realitate frustă, imanentă, amestecată, devine o posibilitate
detaşată, imuabilă, rarefiată, sau un spaţiu în care, pe imagini
abstracte se aruncă neaşteptat o haină care le face
inconştient vizibile: „e totul strîns în pînză de paianjăn/ şi
fuga vocii tale-i fir subţire”, sau  „lumină/acum poţi veni/am
să tac/ordinea lumii naşte raza/ în care mă prefac”(Oraşul
părăsit). Poetul pare uneori că joacă un simultan cu mai
multe realităţi ?înând încordată tensiunea între vis şi ne-
vis, între viaţă şi moarte, între el, el-altul şi altul. Te trezeşti
în poem ca într-o maşinărie în care simţi infimul decalaj între
starea de suspendare pe care o produce imaginea şi vibraţia
tumultului, a mişcării întâmplărilor din poem. Poetic
înseamnă aici simultan, este momentul ieşirii „din hăţis”, în
care se produce acordul instant între dionisiac şi apolinic,
între lupta ca un dans de împerechere cu lucrurile şi strigătul
ca o rostire în care „fără cusur ne erau cuvintele pe buzele
strălucitoare”.

În Dulcele timp pentru răpunerea răilor se observă
poate cel mai pregnant această calitate a poemelor de a
surprinde momentul de graniţă, de simultaneitate în care
coexistă două dimensiuni (vis - realitate, real - ireal, idee -
imagine, interior - exterior) care nu se opun, ci apar în acord,
sau poetul are puterea de a le echilibra. Acest volum ne
propune un cadru aproape psihedelic în care starea poetului,
a poemului, face simţit un spirit ce devine manifest fără
voie; el apucă pe căi pe care nu le caută, deschizându-i-se
în faţă neaşteptat: „simţul stîncii naşte un izvor/ un peisaj
uşor ca o pleoapă/ săpam totdeauna în sus/ descopeream
un cer alb/ un cîmp nesfârşit de bunăvoinţă” sau „pe cîmpul
de fiare ale auzului/ liniştea adăpostea viziuni”. Nu este

vorba despre un psihedelism de tip halucinatoriu care
presupune detaşare, ci de unul estetic, în care simţurile sunt
treze şi imaginile par că se multiplică la infinit ca un sunet de
chitară care se ridică şi se lasă apoi în vibraţia aerului, în
care se simte la maxim tensiunea: „o, dragon al lunii şi ploaia
ta de cirezi trufaşe/ neputincioasă lovitura de coadă, lovitura
de bici/ în spatele bivoliţei în spate cu şapte lei/ saltul de
circ şi laş al leilor/ păunul şi cîrtiţa saţiului pentru măreţia ta/
coarnele tale late/ ah, nevrednică setea de carne la istovirea
izvorului tău/ în voinţa mugetului răsturnat de haită, bîlciul
în fiere şi maţe/ pentru un alt verde, un alt aluat înfricoşător”
(Ideea de tine). Dulcele timp... este un volum construit în
întregime pe fapte poetice care s-ar revendica din zona
existenţialismului creştin, pe încordarea efortului de a numi
şi depăşi ruina, de a ajunge la „un frig al adevărului pe care
îl iubim/ pentru tăria lui, pentru îngenungherea lui”(Muzeele
trupului). De aceea vocea poetului devine ori calmă, în
aşteptare, „cineva să te scoată de-acolo/să-ntrebe orice/
să-ţi spună o aberaţie despre simultaneitate/ să fie
nerăbdător să te convingă pe loc”, ori vine cu o tristeţe a
resemnării, a distanţei, „eşti o hrană a zodiilor populate de
tot soiul de animale/ o depărtare peste ploaia grozavă ce se
înstăpîneşte/ mişcarea – o consecinţă şi o iluzie” (Nu era o
tăcere a nopţii a unui peisaj numită linişte) – ori
ameninţătoare „vai de hainele care ascund trupuri  drepte/
vai de teama pedepsind naşterile/ vai de legea care
întemeiază/ vai de legea care întemeiază cuvinte/ vai ţie lege
a legii căci te vom schimba” sau vehementă „vă salut
instituţii săli de aşteptare pentru săraci”, şi se simte
mărturisirea către o instanţă de care poetul se vrea ascultat
şi în a cărei albie vrea să-şi lase simţirea „scriu pentru
Dumnezeu singur pînă în fiinţa scrierii/ această vedenie care
poate fi plătită/ şi apoi să-ţi spună acelaşi lucru” (Antropus–
dovezile minime). Fenomenul („ce calmă ziua trăită/ să te
apropii să-i bei culoarea/ ca apa ochilor”) e surprins într-o
ecuaţie care produce rezistenţă. Poetul e sedus şi seduce
prin felul în care se opune realităţii, care în Faptele, Scrierea
devine de băut şi de mâncat, realitate adulmecată în vis ca
ultim teritoriu în care i se poate da drumul pentru ca faptele
să devină scriere: „să nu mai visez astfel de întreguri/ pe
care trebuie să le mănînc, să le înghit/ să las oamenii fără
case şi locuri de muncă/ să-i trimit la ţară să muncească
pămîntul/ să cer comisii de cercetare a abuzurilor din 13-15
iunie”(Ardea poesia ca nişte ochi albaştri). Între
rememorarea unor reacţii în faţa evenimentelor săgeată din
biografia personală, care creează trecut, „era în anul în care
umblai cu o sticlă de apă în geantă/ şi se făcea rău numai la
gîndul că se termină apa/ mergeai pe jos fiindcă sufereai de
claustrofobie” (Ardea poesia ca nişte ochi albaştri) şi
lăsarea în voia unei stări intermediare “îngerii mă ajutau/ la
cele mai uşoare munci/ puteam să chem apa/ din cerul de
deasupra”(Pajişte de piatră) poetul topeşte faptele
exterioare şi interioare în scriere, ca într-o fierărie a lui Vulcan,
de unde revine ca dintr-o altă existenţă: „Iată, acum m-am
întors/ cu o altă măsură pentru ceea ce nu pot atinge/ martor
şi acuzator pot a coborî/ în echilibrul risipit al visteriilor/
materiei de îndoită lucrare” (Pajişte de piatră).

Regăsim astfel firesc poetul, în Frumosul măturător
al băilor, ca un iniţiat care ne vorbeşte nu pentru a devoala
vreo învăţătură ci pentru a scutura deasupra noastră
aşternuturile unei coerenţe în atingerea matură a conştiinţei
poetice: „eu, martirul formelor de cult ale acestui secol/ am
botezat neantul prin învecinare/ fugind, fugărind poesia
nebună/ ca o sfîntă ce caută-n gunoaie”, sau  „eu sînt
realitatea/un sine prelung/ca o cămaşă sfîşiată/ peste
ochiurile întâmplărilor”,  „eu, umilul măturător al băilor/ am
încoronat episcopi şi am uns regi”. Este vorba despre o
coerenţă care eliberează, purifică, o coerenţă intensă care
produce la un moment dat euforie: „strigătul e o încuviinţare
în cercul întunecat al franjei/ poartă cu sine mulţimea ideilor
suprapuse hiatul/ cel de-al şaptelea cap desprins la-li-mita
muzicii totale/ liniştea vidului cu pregătirile măreţe din
preajmă”. Frumosul măturător face curat în realitate, grija
lui pentru „ultima urmă de jeg regesc” produce starea de
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lecţia toată

cât efort ca să ascunzi o după-amiază
în tine
să ascunzi zilele toate
ca pe nişte pete ruşinoase pe haine
câtă energie fugită (de afară) din iarbă
care explodează terorist în tine
şi arde oasele pe dinăuntru - ca-ntr-un holocaust
(prea intim)
se-ntâmplă că fel de fel de substanţe scăpate prin
nişte
ţevi ale urii
hăituiesc atomii
dizolvă timpul
împrăştie timpul
numără timpul care îţi rămîne

şi câtă jenă când te apropi de alţii
că se înroşesc hainele ca sângele
şi nu mai ştii dacă porţi sânge cu rochie
cu mâneci înguste - bineînţeles acoperite de pete
( şi de multe ori uscate de praf de rugină)
- deci atinse de jenă împurpurate!
şi piele pe dinăuntru

oricum ştiu sigur că nu pot să salvez
ziua întreagă (să salvez o zi ca fiind a ei nu a mea)
decât uitându-mă după alţii cum fac
cum strâng în jurul lor totul
cum merg bine
cum se iau şi ei după alţii

(eu n-am ştiut să copiez
am preferat să nu ştiu).

anii nu spun nimic doar amestecă totul
lui Bachmann Celan Jonker Plath şi alţii

când cobori sau când urci undeva departe
lângă fantome pe care le ştii
nu mai e loc de lucruri
mărunte

părul meu se întunecă
părul meu se încurcă tare cu pletele lor
numai noduri care ne ţin aproape unul de
altul de parcă am fi nişte gemeni zigoţi
şi cuvintele care ne ţin legaţi
şi ne încurcă la mers ca nişte capcane

n-are rost să mă întreb care din noi a
spus primul ceva (în ce rând în ce an)
sigur eu aparţin cuvintelor lor
am digerat întotdeauna cu acelaşi stomac

trăim împreună într-un fratricid greu de
demonstrat
care nu suportă apropierea nici anii
cine ştie cum se mişcă timpul prin sânge
ce pliuri are în el ce calcule magice
ce dorinţe

şi cine sunt eu şi cu ce cuvinte mă laud
ale cui sunt de fapt

anii nu spun nimic doar amestecă totul.

itacamaneli
lui T. Angelopoulos

dacă voi pleca
dacă voi face pasul acesta uriaş
pasul romantic înalt al zborului cu prăjina în aer – ce
sport bizantin
amintind de o pasăre şi un toiag
o pasăre care-şi sprijină aripa rănită de-un băţ
ca să sară puţin
şi să cadă la fel - lângă atâtea păsări
măcar ele vor să depăşească graniţa cerului (şi se
ard)
eu - să mai împing cu călcâiul în urmă pământ – asta
vreau
şi să simt altceva pe un alt teritoriu mai vast – gustul
lui
e acelaşi (de scrum)
aerul care se plimbă pe el e altfel – uneori
(şi ajută făpturi fără braţe şi ochi să se mişte pe-
acolo)

pentru puţin timp
aş vrea totuşi
să umblu prin lume şi să caut adrese
Angelopoulos n-ai răspuns la sonerie nici la bătaia în
geam
fugeai cu gulerul înfrigurat de la haină
fugeai printre picături de apă şi ceaţă
exersarea ta de prim rang te ajută acum
şi te ţine  în mişcare – pe drum
- tot să miroşi şi să cauţi
ca un alt fel de câine
stăpânul (să-l întrebi unde este)

dacă voi pleca
ca să trec graniţa
trebuie să mă transform într-un lup
şi să nu am bagaje
să fug
cuvintele se vor dezbina
şi se vor ucide între ele – presimt
blana mea va fi udă de sângele lor
trebuie să renunţ
să fiu singur
şi să umblu când pe câmp când pe marginea
drumului cu maşinile în ceafă – doar noaptea - atât.

destituirea sinelui

eu am ucis frunzele
am tăiat veriga care mă hrănea
cu sânge de mamă
de mâna mea atârna – gemea copacul pe moarte
şi eu îmi înfundam urechile cu ceară murdară
eu am fost pe jumătate călăul
de duminică
ce „ha ha ha!” – mă tăiam pe
creanga subţire cu lama
şi cât de puţin mă mişcam după soare
                                           să-mi cicatrizeze iar
rana
şi în fond cine ştie
ce sunt
a cui moarte o duc
şi pe unde o plimb – încă azi
cu o piatră de gânduri în spate
eu am ucis animalele toate
                                         ţipând
cât de mult le iubesc
eu am făcut şi mai fac
sunt un om
cât un bob de orez.

animalele pe umeraşe
lui Ricardo Reis

viaţa se sălbăticise

dar nu iubind animalul din ea
ci gonindu-l – departe – dincolo de curaj
doar cuşca fără aer
şi zdreanţa din el

între zidurile de la alcatraz
animalele pe umeraşe.

scârboasă şi goală

încerc mintea s-o opresc
- ca şi cum ar tace aparatul de taxare din ea care
vede mereu oamenii în mişcare – fug – se lovesc
îşi mănâncă unul altuia pielea – sângerând
se târăsc mai roşii ca focul – dar aceiaşi mereu –
fără pielea lor călduroasă şi totuşi cresc altă
piele la loc pentru altă moarte
absurdă şi fără substanţă – o moarte senilă care
se repetă în mers (şi se uită pe loc) făcută de
nişte zgârieturi de cuţit caraghioase

încerc mintea s-o ţin s-o păstrez
inima ei se dilată şi sparge ecranul pe care
mi-am îngrămădit linii şi ceaţă şi puncte şi fum
amestecate – de-a valma – îmi convine!
în mişcare şi haos - şi ele fac totul să lase o
lume în spate
scârboasă şi goală.

DIANA CORCANDIANA CORCANDIANA CORCANDIANA CORCANDIANA CORCAN

poesispoesispoesispoesispoesis
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cam ce năluciri nefaste pot evada dintr-o idee când e trecută
prin baia de pudră a formulărilor emfatice, când ceea ce e gol
din faşă vrea neapărat să pară plin. Stilistic, justa măsură a
cuvintelor face din acest Livius Ciocârlie un esenţialist
fascinant, iar cultural - îl pune în postura unui agent de
circulaţie cu mână sigură în ambuteiaje.

Două exemple. Primul, legat de veşnic frustratul
nostru statut de literatură minoră. La acest capitol,
perspectivele analitice acţionează prin două viteze ce nu se
pot depăşi una pe cealaltă: de o parte, îi avem pe cei care
încurcă iţele – de cealaltă, pe cei (mereu puţini, minoritatea
microscopică) care nu mai prididesc să le descurce. Unii
încurcă, alţii descurcă, unii…, alţii…, ca într-un mecanism
industrial fără putinţa vreunui deznodământ stabil. Livius
Ciocârlie îl citează pe Gombrowicz, care spune despre
scriitorii răsăriteni în comunism: „…este sigur că, în căderea
lor, ei domină într-un anumit fel Occidentul…”. Apoi
continuă cu un alt citat: „În spiritul acestui aforism, atuul
nostru comun (mă includ şi eu în el) ar fi că suntem
reprezentanţii unei culturi brutalizate, aşadar mai aproape
de viaţă.”  Şi al unei vieţi mutilate, ar adăuga el: „Eram
convins că în primii ani de după ’89 că experienţa noastră,
incomparabil mai bogată – până la tragic, grotesc şi
degradant – decât a occidentalilor va duce la o mare
literatură. Nu s-a confirmat. După aceea mi-am spus că,
literatura fiind un act de mediere, adevărul despre
existenţa în comunism îl vor revela scriitorii care n-au
trăit atunci. Mă gândesc acum că Gombrowicz are poate
dreptate: <<Duelul acesta, aproape personal, al unui
scriitor modern cu Occidentul, miza lui fiind de a-şi dovedi
propria valoare, forţă şi originalitate, este pentru mine
mult mai interesant decât analiza problemelor
comunismului…>> Dar ce bine trebuie să fie într-o cultură
în care nu eşti nevoit să-i dovedeşti Occidentului nimic!”
Am încheiat citatul. No comment! Al doilea exemplu, din
categoria “uşor, luaţi-o uşurel”: citând din N.M. (criticul
N.M.), care spune: “Dacă cineva ar culege vreodată
convorbirile noastre telefonice într-o carte, ce delicios de
absurdă antologie ar ieşi!”, Livius Ciocârlie simte nevoia
să aplice un duş rece acestei “proiecţii”, precizând: “Uite
că s-a găsit Cineva – nu carte: dosar – şi cu ce
conştiinciozitate! Nu mi s-a părut delicious deloc”.

Câteodată, în această încăpere se aprind mai multe
becuri, rumoarea din întuneric încetează, iar Livius Ciocârlie
începe să cotrobăie cu gesturi molcome prin rafturile unei
biblioteci, extrăgând la nimereală câte un autor: Montaigne,
Susan Sontag, Cioran, Pascal, Lévinas, Proust şi mulţi alţii.
Aici, în această ipostază, a minţii cufundate în lectură, apare
şarmul gândirii lui critice. În ce mod? Orice opinie pe care o
citeşte este pusă imediat într-un dialog ce caută să scoată la
înaintare nu mirajul infailibilităţii teoretice, ci vulnerabilitatea,
iminenţa bâlbei şi a erorii, inconsistenţa, fisura, viaţa aplicată
ideii şi nu viceversa. Altfel spus, filosofia de lectură a lui
Livius Ciocârlie este aceea de a nu-şi ieşi niciodată din propia
dispoziţie – deci, nu are aparat; ceea ce simte (şi cum se
simte) fix în momentul lecturii devine materia primă a părerii
pe care o va emite pe marginea lecturii. Este o filtrare lăuntrică
în timp real şi, în această specie de percepţie intelectuală,
doar ea contează. Tot Lucian Raicu ne lămureşte, dintr-o
anumită perspectivă, despre ce este vorba: “O altă
explicaţie ar fi o anumită oboseală existenţială pe care
are bunul gust de a nu şi-o ascunde, de a o lăsa la vedere,
de a face din ea extraordinar text”.

Cel căruia puţin îi pasă

În a doua cameră găsim pereţii goi, albi şi un Livius
Ciocârlie care stă întors spre ei, făcând ceva ce nimeni nu
vede. Râde, plânge, înjură, aclamă? Nu ştim şi nici nu e
important. Când spune că puţin îi pasă, nu înseamnă că nu
dă doi bani, ci că nu face niciun gest de ripostă în faţa

Harta dispersată a unei stări unificatoare de lucruri
                                                                                                                                  Liviu G. STAN

În addenda celor „O sută de scrisori din Paris”,
intitulată „Jurnal cu Livius Ciocârlie”, Lucian Raicu trasează
cu renumita sa mână agilă un portret-fulger din câteva linii
şi curbe esenţiale: „Te poţi bizui pe Liviu Ciocârlie ca nu
va vorbi (scrie) niciodată, în ruptul capului, numai pentru
a-şi exersa organul vorbirii-scrierii şi doar aşa, ca să
treacă vremea mai cu spor sau doar ca să umple pagina.
Când e vorba de <<autenticitate>> (pun cuvântul între
ghilimele pentru că nu mă satisface), te poţi bizui pe el,
n-o să-ţi facă niciodată figura (…) Printre explicaţiile
acestei <<autenticităţi>> – un fel de denudare, de
expunere directă a fiinţei din interior, o anulare a
obişnuitei diferenţe dintre <<fond>> şi <<formă>>, ce
e înlăuntru şi ce e la suprafaţă – ar fi absenţa crustei, a
scoarţei, a carapacei; social-profesionale-mondene”.  

Punct ochit, punct lovit, în stilul caracteristic al lui
Raicu. Dacă decupăm această însemnare şi o suprapunem
peste ceea ce însuşi Livius Ciocârlie spune pe coperta a IV-
a a ultimei sale cărţi de confesiuni, „La foc mărunt” (Ed.
Cartea Românească, 2012), şi anume: „În ultimele cărţi
publicate principiul director a fost aleatoriu sau, altfel
spus, ce-i trece omului prin cap. De rândul acesta, convins
de inexistenţa unui eu omogen (Ludmila Ulitskaia: „O
grămadă de fragmente. Nu există eu care să constituie un
întreg”), am ordonat fragmentele în aşa fel încât să nu-i
mai amestec, ci să-i pun unul lângă altul pe inşii care mă
compun. Adică: cel care se îngrijorează, cel căruia puţin
îi pasă, cel care se târâie prin viaţă, cel care se amuză, cel
nătâng, cel cât de cât isteţ. Alţii, vreo doi, trei…” – ce
obţinem? Ca să fac un exerciţiu prozastic insignifiant:
deschidem cartea şi ne trezim învârtind pe deget un inel cu
chei pe un hol lung şi luminat discret, cu o podea care
scârţâie aproape imperceptibil şi cu multe uşi de o parte şi
de alta. Şi păşim…

Cel care se îngrijorează

Răsucim cheia în prima yală, iar dincolo de prima
uşă ne întâmpină, sub lumina unui bec şi pe un fundal de
hărmălaie intelectuală ascunsă-n întuneric, un Livius
Ciocârlie adept netulburat al economiei de adjective. Cu
alte cuvinte, un practicant al ne-aprinderii, devenit, după
propria sa formulare, „un sceptic natural”. Nu dintr-o
iritabilitate stilistică, nici dintr-o aroganţă metodologică, ci
pornind din experienţa solidă a unei conştiinţe intelectuale
dotată cu instincte foarte bine calibrate lingvistic, care ştie

golului care se cască sub tălpile lui. Se lasă să alunece în
vid cu un soi de reverie asumată a absenţei, ca un vălătuc
de fum spărgându-se în tavan: „M-ar întreba cineva: ce
aduci dumneata? Aş răspunde, probabil: conştiinţa de
sine a absenţei de sine. Iar dacă eu aş fi cel care întreabă,
aş zice: nu mai spune! Ţine-o tot aşa!”  

Cel care se târâie prin viaţă

Când ajungem în următoarea încăpere, pe peretele
din nord ne aşteaptă o oglindă. E singurul obiect intim din
cameră. Ferestrele sunt sparte, ramele scârţâie şi bate un
vânt asurzitor. Îndărătul oglinzii, Livius Ciocârlie vorbeşte
cu cineva care stă cu mâinile la spate în palma sa deschisă
ca o tavă. O fizionomie transparentă de dimensiunea unei
piese de şah. Duhul lui Pascal. Amândoi discută despre
darul credinţei: Pascal, evident, de pe poziţia lui Pascal,
Ciocârlie din interiorul unei interiorităţi inerte, care nu poate
prinde rădăcini într-o raportare credincioasă la Dumnezeu.
Însă nu dintr-o pornire ateistă, deoarece argumentele lui nu
ţintesc învelişul religios al credinţei. Atunci? O incapacitate,
spune el – „nu cred pentru că nu sunt în stare să cred” -,
pe care, indiferent de unele mici puseuri histrionic-vanitoase,
şi-o asumă, până la urmă, ca handicap.

Bâjbâie. Şi, oricât ar lăsa impresia de auto-autopsie,
o face încifrat, adică decent.

„Aş crede pentru credinţa însăşi. Mă găsesc pe
acel prag unde lucrul nu-ţi este accesibil, dar ştii ce e, îl
simţi, îl intuieşti. Regret că nu cred aşa cum regret că nu
sunt muzician”

Cel care se amuză

Deschidem o altă uşă. Acum suntem în punctul forte
al cărţii. Însemnările despre bătrâneţe şi cele din viaţa de zi
cu zi, când autorul păşeşte afară din pielea de eseist şi lasă
ochiul de scriitor să-şi facă treaba. Găsim un Livius Ciocârlie
cu predispoziţii de Walter Matthau. Fragmentele capătă
noimă artistică. Nu există nicio lamentaţie expresionistă
despre decrepirea fizică şi/sau mentală. Apetitul existenţial
creşte în intensitate şi devine radiografie estetică, iar
autoreferenţialiatea acceptă acţiunea vieţii asupra trupului
cu un fel de distanţare copilăros-judiciară. Urmărim cum
acest Livius Ciocârlie, serios, îmbrăcat cu pompă academică,
face tumbe în aer, sărind pe salteaua patului şi ţinându-ne
din săritură un veritabil discurs îndrăgostit, fragmentar,
autoironic şi aparent rece, despre bătrâneţe şi despre
aventura cotidiană a bătrâneţii. Cumva, percepem un Livius
Ciocârlie care se ia pe sine drept fiinţă scripturală. De aici
nevoia de scriitură invizibilă – invizibilă şi totuşi acută. Asta
e camera cu „C” mare!

Câteva exemple din acest discurs: „<<Bătrâneţea
e o umilinţă de fiecare clipă. Mi-am pierdut orice plăcere
de a ieşi în lume, de a scrie, de-a face pe nebunul.>> Nu şi
nu! Lasă că nu mi-a făcut niciodată plăcere să ies în lume
şi că nu mi-a pierit plăcerea de-a face pe nebunul, dar
bătrâneţea este oricum perioada cea mai bună şi, cum
ziceam, cea mai intensă. Este ca un dejun pe iarbă pe
marginea unei prăpăstii în care ştii că ai să cazi, nu şi
când” Sau: “Vorbim la masă despre dispariţia artei, la
Wagner. Zic: <<Are totuşi una frumoasă, a lui Elfriede
aia, Brunhilda aia, cum naiba o cheamă?, de o adduce
din Anglia pentru regele ăla, dracu’ să-l ia!>>” Ori:
“Lăsăm gluma la o parte. Sunt, de fapt, un avocat al
bătrâneţii. Cu o condiţie: să fie conştientă de ea. Ceea ce
nu e uşor, fiindcă, pe de o parte, data naşterii e numai un
indiciu orientativ, iar pe de alta, ca şi individul, cu eurile
lui, începând cu oasele şi ajungând la spirit, bătrâneţea
are mai multe identităţi.”  

(continuare în pagina 13)
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Unul dintre cele mai îndrăzneţe proiecte literare din
acest spaţiu spiritual românesc este fără îndoială romanul
„Diocleţian – fiul lui Jupiter”, proiectat să apară în două
cărţi, fiecăreia rezervându-i-se un volum. Primul a apărut în
anul 2006, la Ed.Phoebus din Galaţi (câteva luni mai târziu,
în mai 2007, în „Observator cultural”, nr.115, Gabriela
Gheorghişor, referindu-se (doar) la alte două romane,
„Manuc” de Victoria Comnea şi „Evgheniţii” de Constanţa
Vintilă-Ghiţulescu, foloseşte titlul „Resurecţia romanului
istoric”), încântându-ne… necondiţionat; cronicarul, pe baza
unor speranţe exprimate de către autoare, a tot aşteptat şi
volumul al doilea, care, iată, în prag de an 2009, încă nu a
apărut… Deoarece trebuia să fie semnalat în acest demers
al nostru, pe merit, ne-am oprit doar la prima parte…

Nu este strict un roman istoric; ca şi în aşa-numitele
romane istorice ale Margueritei Yourcenar (te gândeşti făr’
să vrei la „Memoriile împăratului Hadrian”), Violeta Ionescu
(născută la Galaţi, în ziua de 29 septembrie 1946) valorifică
istoria (dar şi mitologia ori legende locale croate; veţi vedea
mai jos de ce tocmai croate), aceasta fiind un binevenit
pretext pentru a sonda tainele „sufletului” omenesc, reuşind
un adevărat tur de forţă în această privinţă… Autoarea ar
putea spune, într-o conversaţie amicală, precum unul dintre
personajele secundare (folosindu-se unele clişee ale
romanului istoric sau nu, precum povestirea în povestire –
aşa numitul tablou în tablou – ori introducerea care
prilejuieşte descoperirea unor manuscrise necunoscute,
cititorul poate fi nemulţumit ori poate retrăi clipele minunate
ale adolescenţei în care descoperea romanele istorice) dar
importante, precum arheologul, istoricul, scriitorul şi preotul
Frane Bulici (1864 -1934): „În această aventură a cunoaşterii,
recunosc, eu nu prea am ştiut unde să mă opresc, nu am
avut limite. Măsura, în toate, este înţelepciunea oamenilor
normali – în sensul unei normalităţi suficiente. Probabil, eu
am avut o doză în plus sau în minus de normalitate…”

Dar uneori ambiţia care o poate provoca să
folosească ca moto un citat din „Vieţile paralele” ale lui
Plutarch (în deschiderea primului propriu-zis capitol,
„Alcionul”, citat care este acesta: „Fie ca basmul purificat
de raţiune să ia, supus, înfăţişare de istorie”), ne-o arată ca
pe un scriitor care oscilează între modernitatea şi
postmodernitatea discursului. Este drept că predomină
modernitatea, scrierea dezvăluindu-l pe autor întotdeauna
cu adevăratul său chip. Chiar încercând să-şi pună mască
după mască, în limitele convenţiei ce se stabileşte între cititor
şi scriitor. Pentru că în introducerea intitulată „Poarta de
Aur”, a cărei acţiune este plasată în Splitul anului 1893,
povestitorul este un student în anul al doilea la Istorie,
cooptat în echipa de arheologi a Monseniorului Bulici (poate
un student român; oricum el venind dintr-un nord
aproximativ) iar începând de la „Alcionul”, povestitorul este
un alt Diocletianus , căruia toţi îi spun însă Callicrates,
conceput în Antiohia dar născut la Tyr, din părinţi greci,
având ca ocupaţie actoria. Autocaracterizarea sa ar suna
cam aşa, laconic, fragmentar: „… nu sunt nici retor, nici
istoric (…) sunt doar un umil mim”, „despre el” (n.n.: celălalt
Diocletianus, împăratul) cutezând să scrie „cu nepriceperea
omului nedeprins cu această îndeletnicire”, călcându-şi pe
inimă „dar cu conştiinţa că toate trăirile intime pe care el mi
le-a povestit - acum sunt sigur, numai mie – vor trebui să fie
cunoscute cândva… (…) Pentru consemnarea faptelor la
care nu am participat, am apelat la istorici, în special la textele
regretatului Vopiscus, istoricul pe care am avut onoarea să-
l cunosc şi eu. Pentru anumite decizii din timpul domniei lui,
am folosit însemnările conştiinciosului său scrib, Claudius
Eusthenius şi ale scribului Celsinus, dictate divinului
Diocletianus, alături de corespondenţă şi de panegyricile
rostite în diferite ocazii. Uneori arta de a linguşi atinge
paroxismul. M-am ferit de asemenea abordare, căci
sentimentul nu are nicio legătură cu adevărul istoric.” (p.37).

Violeta Ionescu
resurecţia romanului istoric

Acribia acestui personaj, faptul că el vorbeşte despre
„adevărul istoric” poate părea forţat dar nu se insistă, cu
delicateţe autoarea sesizând instinctiv rigiditatea textului,
imediat punctând metaforic şi auoironic: „Toate acestea au
fost păstrate, probabil în vederea alcătuirii „la sfârşit” a
unei biografii coerente, complete. Dar cine să i-o scrie? Nu
are o părere prea bună despre biografi, cum nu agreează
gustul unora de a se dezbrăca în văzul lumii. După ce a citit
ce s-a scris despre predecesorii săi, a întrebat: „Cine au fost
de fapt aceşti oameni, prinşi ca fluturii într-un mineral? Cum
voi arăta eu în tiparele lor?”

Lui Eusthenius i-a spus: „Tu fabrici mineralul, dar
insecta sunt eu. Ei bine, în colierul imperial, Diocletianus ori
va rămâne viu, ori va lipsi!”

Aspectul esenţial al postmodernităţii căruia îi este
tributară Violeta Ionescu este demitizarea. Demitizarea nu
de dragul demitizării, deoarece sunt aduse argumente şi
dovezi în apărarea „celui mai pătimaş adversar pe care l-a
avut creştinismul şi l-a afurisit vreodată Biserica”, împăratul
„cu cap de porc şi urechi de măgar”, considerat un „Dracula
al Dalmaţiei”… Monstruozitatea propovăduită de către
unele scrieri creştine ori de către mitologia locului nu se
împacă, după autor (aici e vorba despre concepţia tânărului
student), cu altă etichetă, aceea de „cel mai mare reformator
al Imperiului Roman după Augustus”. Cum este normal,
imaginaţia autoarei poate profita la maximum de un astfel de
caracter… Şi nu numai imaginaţia ci şi puterea de muncă,
aproximativ zece ani lucrând Domnia Sa, atât la documentare
cât şi la scrierea propriu-zisă, bibliografia prezentă la sfârşitul
primului volum fiind impresionantă, chiar dacă se mai
strecoară şi câte un autor controversat, pe bună dreptate,
în mediile istoricilor profesionişti…

Uneori, insistenţa… moderată asupra existenţei
fantomei fiicei lui Diocletianus te face să te gândeşti şi la…
posibilul romantism ori la posibilele reminiscenţe ale
romantismului în concepţia artistică a autoarei sau în
ontologia… arheologică a unui personaj precum Bulici care
vedea în stilul arhitectonic al „Porţii de Aur”, stil romantic
avant la lettre, „cheia viitorului”… Oricum, „atacul”
supranaturalului la care este supusă autoarea este oarecum
respins, chiar dacă, pe ici, pe acolo, ne putem gândi la proza
fantastică a unui Mircea Eliade şi oricum recuzita romantică–
onirismul şi spiritul Valeriei, fata lui Diocleţian – îi permite
studentului să găsească (sau cel puţin aşa ne lasă să credem
la un moment dat autoarea) manuscrisul care ne poartă,
totuşi, mai departe în universul mirific al literaturii… Fiindcă,
într-un fel, o anumită lume „se sfârşeşte şi începe aici”… În
faţa „Porţii de Aur”… a literaturii. Iar noi uităm, datorită
străduinţei autoarei, că suntem doar cititori. Iar nu
„personaje” ale acelei lumi căreia îi închinăm acest tribut
modest: un alt manuscris care va fi sau nu fiinţa unei cărţi.

*
Scuzată să ne fie această digresiune…

quasimetafizică. Deformare… studenţească, fiindcă filosofia
nu a ajuns să-mi fie profesie. Sunt, într-un fel, un alt
Callistrates, care a ajuns aproape să moştenească (El chiar
a moştenit! A se vedea pagina 38!) „prostul obicei de a nu-
mi trăi propria viaţă mai mult decât îi fac pe alţii să şi-o
trăiască pe-a lor”. Şi autocaracterizarea acestui Callicrates
continuă (fragmentul care urmează fiind considerat atât de
important de către autoare încât este pe coperta a IV-a a
primului volum): „Am crescut printre actori, mi-am mlădiat
trupul, mintea şi sufletul după aceste umbre. De la ei am
învăţat ce trebuie să ştie şi să facă o umbră. Nu mă deranjează
să spun că şi eu sunt o umbră – evident, a cuiva! – iar de
când m-a găsit Fiul lui Jupiter, sunt umbra celei mai mari
umbre a zilelor noastre. O afirmaţie suficient de măgulitoare
(pentru mine).”

Ceea ce urmează este un mic dialog socratic despre

putere, demn de un epigon al lui Platon, din care ar rezulta,
printre altele, că a conduce un imperiu este o scamatorie,
este interpretarea unui rol. Este vorba de scena primei
întâlniri dintre Diocleţian şi… Diocleţian. Forţând nota, între
Diocleţian şi alter ego-ul său. Scrie Callicrates în manuscrisul
descoperit în dimineaţa ce a urmat unei experienţe fantastice
(cel puţin aparent), printre bagajele sale de către student:
„După ce l-am cunoscut mai bine (n.n.: pe împăratul care se
retrage de la putere, caz unic în istoria Imperiului, şi pe care
mimul îl însoţeşte în refugiul său din Splitul de astăzi), mi-
am dat seama că era un actor mai mare decât mine. Eu mimam
doar, în timp ce el jongla efectiv cu destinele oamenilor. În
gestica mea totul e sentiment, în a lui totul e calcul (…). Cu
cât făcea mai mult pe nebunul, cu atât nebunia lui era mai
bine gândită. Nu este nicidecum un om lipsit de inimă…”

În subcapitolul „Nobila zăbavă a ultimei împliniri” se
brodează pe motivul raportului dintre Putere şi Eternitate,
textul fiind pe alocuri un adevărat curs de istoria artei şi
arhitecturii… Aceasta când nu încearcă el însuşi să fie
„suspendat între viaţă şi moarte”, descriind cum „zilele intră
stupid una într-alta”…

Şi oare de aici începe doar o foarte reuşită monografie
romanţată? Oare de aceea autoarea apelează la începutul
capitolului al treilea la un nou fragment din Plutarch: „De
aici încolo urmează meleagul minunilor şi al subiectelor de
tragedie, peste care poeţii şi mitografii sunt stăpâni şi unde
nimic nu mai este convingător şi cert”? Şi, dacă ar fi aşa, pe
un Cititor l-ar deranja… minunile literaturii, când acestea
chiar au loc şi se desfăşoară? Cu siguranţă că nu… Mai
ales când „cea mai bună zi a vieţii, pentru bieţii muritori, a
fost cea dintâi”, după cum a zis Vergilius (citat  folosit la
începutul celui de-al patrulea capitol) iar lectura, prin magie,
reuşeşte să ne poarte, când literatura e autentică, în acea
primă zi a… cunoaşterii adevărului. Fiindcă ştim de la Sen-
eca: „Prin urmare, nu există fericire în afara cunoaşterii
adevărului” (un alt moto folosit la un început de capitol!)…
iar arta, chiar şi când inventează adevăruri… istorice, îţi dă
măcar iluzia fericirii. Fiindcă, ne spune acelaşi poet Vergilius,
„Cine vrea să ştie toate amănuntele (n.n.: adică Adevărul
cel cu adevărat cutremurător), să numere nisipul mării sau
să cântărească greutatea munţilor”.

Iar un cronicar de carte este evident că nu va începe
să numere nisipul când este vorba doar de o singură carte
(mai exact o jumătate) despre un singur important om poli-
tic (chiar dacă mai apar câţiva împăraţi şi alţi demnitari în
desfăşurarea evenimentelor)… Ci doar se va lăsa pradă
vrăjii lecturii, mai observând (din scrupul şi dragoste de
… adevăr şi carte) că denumirile în limba latină ale
vieţuitoarelor (într-o epistolă scrisă pe un sul de papirus,
epistolă nesemnată, apar denumirile în latină, conform
împărţirii ştiinţifice în regnuri, clase, ordine, genuri şi
specii, ale unor păsări) sunt folosite pentru prima oară
prin secolul al XVIII-lea, de către Carl Linné, fiind una
dintre puţinele stridenţe din cuprinsul unui roman care
va marca o anumită istorie a romanului istoric. Poate doar
folosirea cuvântului hoteluri – deşi întrucâtva îndreptăţit,
deoarece etimologia cuvântului ne duce la latinescul
hospitale care ar însemna han – să mai egaleze denumirea
de ardea purpurea, deşi ar mai exista un tigru din Etiopia,
un neaoş „mă” iar la pagina 203, datorită construcţiei
frazei ori neatenţiei s-ar putea trage concluzia că
Alexandru cel Mare, Macedoneanul s-ar fi chinuit 30 de
ani, pe câmpul de luptă, ca să ajungă la Indus, când se ştie
că el a murit la 33 de ani…

De la 21 iulie anul 998 ab Urbe Condita (245 d.Hr.),
când este consemnată, învăluită în trimiteri mitologice şi cu
prezenţa onorabilă a Moirelor (doar este fiul lui Jupiter!),
naşterea lui Caius Valerius Diocles şi probabil până la

(continuare în pagina 13)
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Cel nătâng
Cheia intră în yală, dar nu o putem roti ca să

deschidem uşa. Nu cheia este problema, ci yala – e o yală
care nu se potriveşte cheii pe care o avem în mână. Zâmbim
cu colţul gurii şi, gândindu-ne la cei patru Livius Ciocârlie
întâlniţi până acum, începem să facem inventarul sensurilor
pe care, conform DEX-ului, le comportă cuvântul nătâng.
Realizăm imediat că a fi nătâng, în regim de inteligenţă
fecundă, poate fi şi ăsta un mod poetic de a trata cu timpii
morţi…

Şi mergem mai departe.

Cel cât de cât inteligent…
… nu se află în nicio încăpere, ci a mers în tot acest

timp în spatele nostru şi ne-a şoptit în ureche să nu tragem
vreo concluzie definitivă despre cei pe care i-am descoperit
dincolo de uşile accesate. Nu pentru că acei Livius Ciocârile
ar fi hologramele unui proces confuz şi fatalist de simulacru
(de viaţă, cultură, gândire etc.). Nu. Motivul, dacă ar putea
fi numit motiv, ar fi că scrisul nu ne lasă niciodată să fim
ceea ce credem că suntem. Cuvintele se cuplează în frază şi
nu îndeplinesc un act de comunicare, ci o spargere până la
neidentificare a ceea ce credem că suntem. Privit de la o
distanţă neclară, dar sugestivă în semnalmente, impulsul
de a scrie ar putea conjuga o anume tânjire după dispariţie.
Nu din prezent. Nu din scurgerea timpului. Nu din trup. Ci,
ni se sugerează, în ceva ce s-ar putea sustrage, nu ştim în
ce mod (niciodată nu vom şti în ce mod), temerii insuportabile
de a descoperi în noi opusul a ceea ce ne-am imaginat că
există în noi şi am făcut tot posibilul ca să existe în noi.

La Livius Ciocârile s-a nimerit ca acest ceva să fie
bătrâneţea.

Ce a ieşit din asta? Harta dispersată a unei stări
unificatoare de lucruri.

Liviu G. Stan

(continuare din pagina 11)

suspendare a realităţii ca în poveste unde totul împietrea
pentru următorii 100 de ani. În acest răstimp se poate imagina
orice bucurie, orice nebunie. Nimic nu este sacrificat, nimic
nu este refuzat, poetul ne vorbeşte purtat prin toate
cotloanele realului „în nici o zi acelaşi chip. Regele îmi pune
o mască/ pentru a străpunge posibilul întreg. După ce am
fost cîine/ după ce am fost preot, criminal, acrobat/ noaptea
îmi las chipul obosit în mâinile păstrătorilor”. Regele este
cel pentru care trebuie provocată starea de veghe, cel ce
scormoneşte însă, „în gunoaiele somnului”, pune stăpânire
pe lucruri.

În Nişte prieteni şi Hrist, volum care încheie
antologia, cu menţiunea proză în versuri, poetul vorbeşte
despre vocaţia prieteniei şi în acelaşi timp a unei singurătăţi
universale.

Este volumul cel mai complex pentru că adoptă un
stil în care suflul epic se echilibrează peste cel liric, registrul
parodic, lejer, cu cea mai directă substanţa poetică, şi cel
mai colorat din punct de vedere tematic, pentru că de la
început până la sfârşit asistăm la un mod firesc de a pune în
joc spiritul, sufletul şi trupul. Sunt aduse în aceeaşi albie
nebunia, distanţa, neputinţa, puterea, credinţa, sexul.
Curtea, unde vin prietenii ca atraşi de o magie care le dizolvă
nebunia şi graba, apare ca un fel de axis mundi, iar Oaspetele
tăcut care îi însoţeşte este substanţa unui dor care, când şi
când îi opreşte din vacarmul năucitor dinlăuntru: „ne ridicam
până şi împotriva... împotriva/ unei densităţi ermetice pe
care o ţineam cu forţă în loc/ capătul frânghiei zbura prin
cameră/ încordaţi ne încărcam până exploda ultimul fir/ în
obrazul dimineţii prăbuşiţi peste mese şi scaune/ nu
salvasem nimic nici măcar prinţesa din turn.” Asistăm în
acest volum, mai evident decât în celelalte, la un exerciţiu
de recuperare a unui trecut, a unei apropieri faţă de o libertate
care înmulţeşte realităţile, ce nu poate fi identificată decât
prin recurs la un déjà vécu dominat de un alt fel de căutare.
Să trăieşti pur şi simplu cu posibilitatea surprinderii acelui
inconştient de existenţă, de filosofie şi de poesie care face
diferenţa la un moment dat în tot ceea ce este concentrat în
realitate.

Haloul unei mitologii personale este de recunoscut
în imaginarul lui Iulian Grigoriu, în sensul că se creează un
univers unitar al modului în care i se înfăţişează realitatea şi
visul, este o confidenţă a unei trăiri interioare unice, şi din
acest motiv metaforele şi imaginile poetice nu rămân străine
faptului exprimării. Ele surprind o prezenţă a poetului
coagulată într-o energie ce-l provoacă pe cititor la o sesizare
a realităţii din care se desprinde.

Elena Mitrofan

(continuare din pagina 9)

1 „Douăş’cinci de ani, iar viaţa mea încă-ncearcă/ Să
urce acel deal al speranţei/ Spre o destinaţie […], / Iar
io-ncerc, o, Doamne, cum mai încerc,/ Încerc tot timpu-
n instituţia asta/ şi mă rog, o, Doamne, cum mă mai
rog,/ Mă rog în fiecare zi PENTRU O REVOLUŢIE! […]
/ şi-aşa mă scol în fiecare dimineaţă şi mă duc afară/ şi
iau o gură mare de aer şi mă simt la-nălşime/ şi strig din
rărunchi:/ «Ce se-ntîmplă?»” (trad. V.Ş.)
2 „Ţara pustie a adolescenţilor/ Ei toţi sînt pustiiţi”
(trad. V.Ş.). Hitul Baba O’Riley, din al cărui text am ex-
tras aceste versuri pentru epigraf, a fost antepenultima
piesă muzicală din mini-recitalul prin care legendarul
grup rock The Who a încheiat mega-spectacolul de
sfîrşit al Jocurilor Olimpice de vară de la Londra, 2012.
3 Cf., Pentru o teorie a textului (introducere, antologie
şi traducere de Adriana Babeţi şi Delia Şepeţean-
Vasiliu), Editura Univers, Bucureşti, 1980, p. 48-119. În
treacăt, semnalez că Derrida se referea la „arhe-scriere”
şi la „arhe-text”, cu înţelesul de vechi – sau de preexis-
tent – al prefixului „arhe-”. Pentru evitarea unei confuzii,
posibile din cauza prefixului franţuzesc archi-, Derrida
însuşi echivalează sinonimic arhescrierea cu
protoscrierea, aşa că înţelesul intenţional al lui Derrida
e ca în arhetip sau ca în arheii lui Eminescu şi nu cu cel
de superlativ al lui „arhi-”, din opţiunea terminologică
a traducătoarelor (ca în „arhiepiscop”, de exemplu), drept
care arhiscriere, arhitext etc., sînt, în opinia mea, nişte
regretabile erori de traducere. Mai grav e că în română
termenii respectivi au făcut ulterior carieră în acestă
formă (precum faimoasa noastră „antIcameră”), preluaţi
şi utilizaţi ca atare, vorba lui Huizinga, „de toţi cei care
habar n-au de lingvistică” (v. infra). Prin semnalarea
acestui caz, se va înţelege poate, în mod adecvat –
dincolo de jocurile filologice la care mă dedau, dar şi
prin ele – şi din ce cauză pledez eu întruna pentru
responsabilitate în orice demers intelectual, inclusiv
în critica literară şi în traduceri.
4 Cf., Jacques Derrida, Diseminarea (traducere şi
postfaţă de Cornel Mihai Ionescu), Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1997, p. 67. Dar, ţinînd cont că
anul de apariţie al primei ediţii (franceze) a Disemniării
derridiene este 1972, iar al Axietăţii… 1973 (în SUA),
trebuie să recunosc faptul că, în felul lui, are şi Bloom
merite indiscutabile în materie de… şterpelit literele şi
ideile altora: a furat repede meseria!
5 Moinous ia cunoştinţă de numele lui Oedip în
pronunţia englezească, din trei silabe, „É-di-pius”
(grafiat Oedipus), la un curs de creative writting
(condus de poeta Leonie Adams), unde o însoţeşte pe
Sucette, iar despre complexul lui Oedip află după curs,
acasă la prietena lui, citind cîteva publicaţii de
popularizare a ştiinţelor. Scena e de un haz fabulos (ca
şi întreg episodul), iar reacţia verbală a lui Moinous la
savantlîcurile psihanalitice ale Sucettei merită să fie
citată: „M-ai dat gata. Nu înţeleg nimic. Parcă vorbeşti
chinezeşte.” Cf., Raymond Federman, Îndoita vibraţie.
Zâmbete în Washington Square (traducere şi „Cuvînt
înainte” de Antoaneta Ralian), Univers, Bucureşti, 1989,
p. 280-285.
6 Johan Huizinga, op. cit., p. 321.
7  Johan Huizinga, idem, p. 317-318 (s.m.).

Viorel Ştefănescu

 Făceau oare telqueliştii, fără suficientă fundamentare
pe experienţă (dobîndită aici, la noi, în Europa de Est de
după al doilea război mondial), altceva decît o combinaţie
diletantă de ideologie marxistă cu psihanaliză freudistă în
lingvistică, în cercetarea literară etc., venind prea energic
în prim-plan şi terorizînd cu teoriile „lor” lumea academică?
Nu, în ceea mai mare parte, adică în cea mai proastă (că au şi
unele părţi bune, destul de puţine, colaterale în preocupările
lor şi oarecum împotriva propriilor intenţii majore, anume
acolo unde gîndirea lor are alte surse bibliografice decît
marxismul şi freudismul sau unde este independentă
ideologic, manifestîndu-se non-dogmatic), iar în cele mai
multe cazuri nici nu erau ludici, ci numai infantili, asemenea
copiilor, care nu ştiu că se joacă şi sînt serioşi.

(continuare din pagina 3)
moartea sa ori reîntoarcerea în rândul zeilor, Violeta Ionescu
pare să nu-l mai lase pe personaj, textul căpătând şi valenţele
unui bildungsroman. Cel puţin în primele pagini, ulterior
istoria romanţată sau nu luând locul acestui gen de scriere…
La un moment dat chiar se constată un dezechilibru al
textului, accentul punându-se pe evoluţia evenimentelor şi
a împăraţilor care s-au schimbat sau au fost schimbaţi destul
de des, personajul Diocles fiind abia amintit… Aceasta în
capitole ca „Ziua sângelui” şi „Mâna de fier” dar şi mai
târziu…

Uneori, ca în descrierea Antiohiei, Alexandriei,
ruinelor Histriei ori a Coastei Dalmaţiei, textul poate fi
considerat un jurnal de călătorie… Autoarea nu se sfieşte
să repovestească în stilul său (nu chiar precum Mommsen)
evenimentele care au marcat în acea perioadă a dezvoltării
personalităţii lui Diocleţian istoria Imperiului. În primul rând
războaiele civile dar şi cele împotriva perşilor ori a Palmyrei.
Sunt fragmente memorabile, precum acela al cuceririi
Antiohiei de către perşi, campania militară a lui Gallienus în
Gallia, împotriva uzurpatorului Posthumus, unde Diocleţian
se afirmă, vorba vine, ca oştean. Mai exact, cavaler. Dar e o
campanie militară încheiată, diplomatic vorbind, nedecis.
Descrieri reuşite sunt şi cele ale oraşului din Gallia unde au
fost cantonate trupele din care făceau parte Diocles şi
Maximianus (venit pe lume exact în acelaşi an şi aceeaşi zi
cu Diocles, tovarăşul său de arme cu care va şi împărţi
puterea), unde o druidă îi prooroceşte lui Diocles faptul că
va ajunge împărat, ori ale curţii Zenobiei din Palmyra.
Aproape laconic, Violeta Ionescu povesteşte
deznodământul confruntării dintre goţi şi aliaţii lor şi armata
Imperiului Roman, condusă de Claudius. Mai mult sau mai
puţin, pe lângă Claudius şi Zenobia se reliefează şi alte
personaje, dar episodic: Dadas, veteranul histriot stabilit în
oraşul copilăriei lui Diocles, de la care a avut atât de multe
de învăţat; împăratul Aurelianus, Aureolus, eremitul
Antonius, fosta iubită din tinereţe a lui Diocles, vicleanul
Aper ş.a.

*

Finalul primei cărţi ne întoarce la studentul care
credea că „manuscrisul este darul Valeriei”, fiica (fantomă
ori ba a) lui Diocleţian… Şi înţelegem că manuscrisul era
incomplet („Nu înţeleg însă de ce nu mi-a „dat” întregul
manuscris, în cazul în care el ar exista, bineînţeles. Ce să
înţeleg din asta? De unde vom şti cum s-a comportat în
continuare ca împărat, ce împrejurări i-au generat deciziile,
cum a sfârşit în exilul său voluntar?... Cea mai importantă
parte lipseşte!”, p.279) dar misterul este degrabă rezolvat,
la o nouă întâlnire cu Monseniorul Bulici, când acesta îi
arată partea a doua a manuscrisului: „îmi spunea că ceea ce
consideram în naivitatea mea a fi „darul Valeriei”, nu este
decât o copie, ca şi cea pe care o avea în mână, a unui
manuscris mai vechi, care s-a pierdut… Asta, ca să înţeleg
bine că oamenii de ştiinţă nu colaborează cu fantomele când
au nevoie de probe certe.

Mai departe mi-a relatat, cu un oarecare haz, cum a
găsit el întâmplător aceste foi de pergament într-o piaţă din
Zagreb, la un negustor de peşte, care tocmai se pregătea să
împachetez marfa cu ele…

- Căci, vorba negustorului: nicio filă scrisă nu este
atât de rea, încât folosind-o la împachetat, să strici peştele
cu ea…”

Spre final mai aflăm „cum se naşte un congres”… de
arheologie creştină şi câte ceva despre „principiile” acestui
tip de arheologie dar ceea ce vrea să ne trezească curiozitatea
pentru continuarea lecturii este o foarte scurtă scrisoare pe
care o primeşte studentul nostru de la acelaşi Monsenior:

„Din noaptea trecerii tale prin Poarta de Aur, credeam
că nimeni nu o va mai vedea pe fiica lui Diocleţian ieşind ori
intrând din Spalato, nici zburând peste Jader pe podul
Gospin Most, în trăsura ei aurită, nici apărând în zori pe
câmpul din Mravince sau în crângul de la Kila… Mi-era
teamă că ai spulberat, fără să vrei, poate cea mai frumoasă
aşteptare a salonitanilor care, de dragul legendei, ignoră
adevărul. Însă nu a fost aşa…”

Cum a fost, vom vedea în cea de-a doua carte…
a.g.secară

(continuare din pagina 12)

*
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Poemele Deltei. Rodion

 1

Bunul Rodion şi-a dorit să fie peşte.
Măcar o zi să ducă pe umeri Dunărea
pînă acasă. Fără lotcă
fără vîsle, fără plînsul lunii în spate.
Bunul Rodion îşi ascundea dorinţele
într-un solz
pe care-l avea de prunc subsuoară
precum peştii branhiile.
Păşea prin praful uliţei
mirosind a sfinţi şi-a mărar
ca şi cum ar fi înotat
printr-o lumină mai caldă ca apa.
Casele satului se schimbau pe rînd
în cîte o arcă
gata să plece spre mare.
Bunul Rodion avea să fie peşte:
cel mai bun şi mai folositor peşte,
care să înoate în faţa oamenilor
spre un ostrov, spre un liman
cu toate neamurile în urmă
ca un cîrd de roşioare şi lini
ocolind plînsul timpului.
Acolo, Dumnezeu le pregătise deja
o masă la care să stea toate sufletele bălţilor
ca nişte arhimandriţi cu plete verzui,
cu un peşte în loc de inimă.
Bunul Rodion s-a mirat tare:
“Evdochia - s-a întors spre nevastă -
nu ţi-ai pus polca ta nouă,
nici cercei nu ţi-ai pus;
dumnealor vor crede că nu ştim

să cinstim masa asta!”
Lumina ostrovului se făcea subţire
şi începea să doară
mai rău ca sufletul lui Rodion.
Sălciile îşi plecau creştetul în apă
uimite şi bătînd mătănii.
“Doamne, bunul Rodion este de-al nostru
şi el ar putea fi o salcie bună
în care să cînte ploaia. Un nufăr sau lişiţă
ar putea fi.
Dar el va fi peştele tău, Doamne,
peştele după care arunci năvodul
o singură dată în viaţă.”

 2

Lui Rodion păsările îi aduceau semnul
cum că aerul stă chiar deasupra lui.
Lişiţele şi cormoranii scobeau în albastru
un gol, apucau cu ciocul zdreanţa albastră
ca pe o broboadă - aşa cum avea Evdochia
şi i-o aduceau deasupra casei.
Doamne, cîte nu mai curgeau din ea -
bătrîneţe, boală, foamete, prunci.
Rodion le primea cu bucurie,
le strîngea în braţe  şi le arăta lumii:
“Iată, boala mi-a intrat în mîini, în oase,
părul meu este ca scoarţa salciei
şi sărăcia s-a mutat în şopron.
Evdochia mi-a ascuns în lada de zestre
portretul de mire. Mîngîierile ei
mi-au făcut pielea ca la peştii cei aspri.
O viaţă v-am dat rîsul meu, ochiul meu,
cîntecul meu de flăcău
dar din boală, din bătrîneţe
nu vă dau o fărîmă!
Sunt ale mele
Şi alor mei!”
Păsările scuturau zdreanţa de cer
deasupra casei lui Rodion
doar doar va fi fost rătăcită-ntre pliuri
ultima zi - cît de mică, mică de tot
ca o şoaptă.
“Nu-i nimic – a spus Evdochia –
poate altă dată, în altă viaţă,
acum să mergem…”

3

Rodion ştie să umble pe ape;
dacă priveşti în aburii puiului de soare
el face semne: „Pe aici, aceasta e apa cea bună,
în ea sunt peştii cu carne
şi şerpii cei dulci
din care facem brăţări pentru fetele noastre
la nuntă!” Şi arată un cerc
în care abia încape o lumînare.
Rodion aşteaptă pe malul apei
primii pui şi-i trece peste lacul Furtuna
aşa cum ai duce pruncii la şcoală.
Tot el îi învaţă să înoate.
Nevasta îl boscorodeşte: „Mai mergi la biserică
şi lasă schitul tău de stuf
cu nuferi şi candele de apă...”
De un timp a uitat şi cum mai arată.
Rodion pleacă dis de dimineaţă
învelit în aburii veseli ai casei,
îndeasă într-un buzunar cîinele
în celălalt porcul,
orătăniile şi lotca.
Evdochia stă pe prispa casei.
„L-am văzut pe Rodion - spune  cîte unul -
trece păsările de pe un mal
pe celălalt al timpului”

Les poèmes du Delta

1

Le bon Rodion voulait être un poisson.
Un jour seulement pour porter sur ses épaules
le Danube
jusqu’à sa maison. Sans barque
sans rames, sans le pleur de la lune en arrière.
Le bon Rodion cachait ses desirs
dans une écaille
qu’il avait de l’enfance à l’aisselle
comme les poissons les branchies.
Il passait par la poussière de la ruelle
qui sentait  tels les saints et le fenouil
comme s’il nageait
dans une lumière plus chaude que l’eau.
Les maisons du village changeaient tour à tour
dans une arche
prête à naviguer vers la mer.
Le bon Rodion allait devenir un poisson;
le plus bon et le plus utile poisson
pour nager devant les hommes
vers un îlot, un rivage
avec tous les parents derrière
comme une lignée de tanches et de carpes
contournant le pleur du temps.
Là, le Dieu avait deja préparé
une table pour toutes les âmes des marécages
comme des éveques à cheveux verdâtres
et un poisson â la place du coeur.
Le bon Rodion s’est bien étonné:
„Evdochia – s’est tourné vers sa femme –
tu n’as pas mis tes nouveaux habits,
ni les boucles d’oreille;
ils croiront que nous ne savons
respecter cette table!”
La lumière de l’îlot devenait plus mince

et commençait à faire mal
trop que l’âme de Rodion.
Les saules penchaient leurs têtes vers l’eau
étonnées et priant.
„Seigneur, le bon Rodion est des nôtres
Lui même pourrait être une bonne saule
où chantera la pluie. Un nénuphar ou une foulque
pourrait être.
Mais il sera Ton poisson, Seigneur,
le poisson après lequel on jete le filet
une seule fois dans la vie.”

(versiunea în limba franceză aparţine autorului)

Valentin Talpalaru

Vechiul far de la Sulina
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De obicei, marile oraşe se termină (sau încep)
cu suburbii insalubre, cartiere mărginaşe, adesea abia
construite, mahalale mai vechi sau mai noi, se
înfăţişează apoi lumii treptat, dinspre margini spre
centru, dinspre sărăcie spre opulenţă, dinspre cenuşiul
dezordonat al improvizaţiei continue spre strălucirea
arhitecturală a zonelor centrale şi elitiste. Galaţiul însă
se termină (sau începe), înspre latura de sud-est,
printr-o splendidă faleză, ce însoţeşte firul Dunării
dinspre vărsarea Siretului şi până dincolo de marele
palat al navigaţiei, monument de arhitectură străjuind
masiv şi impunător la porţi de ape, graniţă dată de
Dumnezeu şi transformată de mâna omului într-o fâşie
de grădină însoţitoare a curgerii milenare a fluviului
binecuvântat.

E un mod natural de a opri brusc expansiunea
unei urbe, de a trasa o separare irevocabilă, aici
blocuri înalte, unele de mai înainte, dar parcă mai
atent proiectate şi înălţate, tocmai pentru vizibilitatea
lor specială, altele noi, etalând modernitate,
îndrăzneală, spirit vizionar, dar şi o anumită aroganţă,
apoi, dintr-o dată, apa ca o graniţă fluidă iar, dincolo
de ea, câmpia, străjuită în depărtare de conturul
discret al Munţilor Hercinici... Între Dunăre, se întind
două ţinuturi de poveste, Moldova şi Dobrogea sepa-
rate tranşant şi parcă prea brusc, pentru că se mai
află multă Dobroge dincoace de fluviu, după cum se
află încă multă Moldovă dincolo de el, iar dacă ar fi
un pod între ele, diferenţele ar putea fi aproape
insesizabile. Firesc, există o arie a întrepătrunderii
culturale, întinderile geografice nu pot fi strict delimi-
tate,  întotdeauna între ele fiind situată o zonă comună
de interferenţă, notele distincte, profund specifice,
conturându-se ferm abia pe măsură ce se înaintează
tot mai mult spre inima regiunilor învecinate. De
aceea, am putea spune că Dunărea gălăţeană, cu
Faleza ei întinsă precum o sprânceană cochetă pe
lângă luciul apei, nu separă două lumi, ci mai degrabă
le uneşte, mai ales acum, când febra regionalizării
României naşte tot felul de închipuiri, una dinte ele,
Dunărea de Jos, cu Galaţiul, Tulcea şi Brăila unite
administrativ, după ce ele au fost organic unite, secole
la rând, fiind dintre cele mai plauzibile şi natural de-
terminate.

Dar nu aceasta este problema Falezei, căci
indiferent de zone, regiuni şi interferenţe, ea a fost,
este şi va fi a gălăţenilor, problema Falezei este chiar
unicitatea şi frumuseţea ei de pus în stemă şi de arătat
lumii cu orice prilej şi cu orice risipă de energie. Nu
puţini sunt aceia care consideră Faleza Dunării ca
fiind puctul turistic cel mai atractiv şi, totodată, cel
mai reprezentativ pentru Galaţi. Şi este firesc să fie
aşa. Dacă îţi vin nişte oaspeţi la vreo consfătuire sau
întrunire de breaslă, unde îi duci, mai întâi, ca să le
arăţi ceva ce ar putea defini Galaţiul, dacă nu la
Faleză şi, pentru a o percepe şi mai bine, pe un va-
por care să-i plimbe de-a lungul ei, în aval şi în amonte

ECOURI PE FALEZA DUNĂRII

şi care să le ofere o perspectivă de ansamblu, o imag-
ine în mişcare aparentă, cinematografică şi, ca atare,
dinamică, aşa cum se revendică ea, prin chiar
structura care o defineşte? Apoi, unde vin gălăţenii –
mai ales tinerii, dar şi pensionarii, de fapt toţi, de
toate vârstele şi de toate preocupările cotidiene – ca
să-şi odihnească ochii şi sufletul şi trupurile ostenite
de griji, dacă nu aici, pe faleza străjuită de sălciile
pletoase şi plângătoare, cu rădăcinile înfipte direct în
fluviu, cu aleile de arbuşti ornamentali, cu bănci de
popasuri, meditaţii solitare sau aprige dispute, înfiripări
de poveşti de dragoste, dar şi cu splendidele sculpturi
metalice, unice în Europa dunăreană, opere ale unor
întruniri artistice mai de demult pe când oţelul şi elicea
navală acopereau aproape în întregime renumele
oraşului?

Pentru cine ştie şi înţelege cu adevărat Faleza
Dunării, este clar că, la Galaţi, anotimpurile încep şi
se sfârşesc aici, întinderea verde de pe malul stâng al
Dunării este un fel de orologiu vegetal al trecerii
veşnice, primăvara, sălciile sunt primele care anunţă
revenirea la viaţă, vara copacii înfrăţiţi cu apele strâng
tot soarele şi ascund cântecul păsărilor ce săgetează
firul fluviului, toamna, covorul de frunze moarte
freamătă la primele adieri de răcoare nordică iar iarna,
când temperaturile coboară mult în termometre, albul
invadează peisajul, zăpada se înfrăţeşte cu apele ce
prind adesea consistenţa gheţii şi nopţile lungi aşază
o tăcere de necuprins peste firea lucrurilor... Aici, pe
faleză, eternitatea pare mai accesibilă şi mai
îngăduitoare faţă de efemera privire, care caută în
armonia naturii un loc de reculegere şi de pace
sufletească şi de aceea n-ai să vezi chipuri triste şi
mine îngândurate, pentru că, păşind pe treptele de
marmură special amenajate, „coborâţi” dincolo de
pragul vechiului mal (despre care se spune că ar fi
fost cândva, demult, al Mării Negre), dincolo, spre
împărăţia apelor, oamenii devin dintr-o dată mai
blânzi, mai veseli, mai neîmpovăraţi şi mai buni...

Modernitatea contemporană, tendinţa
imediată spre divertisment şi distracţie frivolă sunt şi
este aici o tentaţie mult prea mare şi mult prea
ademenitoare pentru a nu se constitui în principale
modalităţi de petrecere a timpului acordat unei prom-
enade pe Faleză, mai ales că, după 1990, s-au
improvizat pe toată întinderea ei, dar mai ales în zona
centrală, cea mai accesată, tot felul de localuri
publice, cu terase mai întotdeauna pline, asaltate pur
şi simplu în orele de vârf, seara, îndeosebi, şi în zilele
de sărbătoare, în special. Transformat de
administraţia de dinainte de revoluţie într-un atractiv
restaurant-hotel, celebrul vas „Libertatea”, „vaporul
reginei”, a lăsat un gol imens după înstrăinarea lui
iresponsabilă, dar, aproape imediat, alte vase scoase
din uzul marinăresc i-au luat locul ancorând definitiv,
în calitate de localuri atractive, în care vizitatorul,
dincolo de bucuria preparatelor culinare şi a băuturilor

asortate, are senza-
ţia reconfortantă a
plutirii, a navigării
virtuale, oricum a unei apropieri mai intime şi mai
reale de fluviu. Dar parcă nu numai asta îşi doreşte
bătrânul Danubius de la cei care-şi acompaniază paşii
cu ritmul trecerii sale milenare...

Există turişti care vin pe faleză nu doar pentru
a se încânta de frumuseţile şi binefacerile pe care i le
poate oferi natura, ci şi pentru a găsi, în chiar acest
peisaj natural, bune prilejuri de încântare spirituală,
cea mai importantă - dar nu singura - atracţie fiind,
cum am spus, Expoziţia de sculptură în metal, realizată
în anii 70, în urma unor tabere naţionale, organizate
de forurile culturale de atunci, cu participarea unor
artişti de renume, care şi-au lăsat semnăturile pe
monumentele impunătoare care străjuiesc astăzi aleea
principală pe toată întinderea ei centrală. Şi, dacă
Faleza Dunării din Galaţi este unică pe întreg cursul
european al Dunării printr-o dimensiune naturală, şi
anume prin lungimea ei (aproximativ patru kilometri),
ea a devenit unică şi prin această nouă dimensiune
spirituală, adăugată de mâna omului, fiind singura care
şi-a integrat o astfel de manifestare artistică, muzeu
în aer liber, artă presărată generos de-a lungul
legendarului fluviului...

Izvorând de pe meleagurile titanilor filosofiei
universale clasice, din ţara lui Goethe, Schiller,
Hölderlin sau Thomas Mann, scăldând patru capitale
europene, Viena, cu valsurile ei, apoi Bratislava,
Budapesta, Belgrad, trecând prin sau pe lângă mari
centre culturale, Dunărea aduce încoace, spre vărsare
câte ceva din toată spiritualitatea continentului, din
pleiada de scriitori, muzicieni, compozitori, artişti care
s-au născut şi au creat în bazinul său hidrografic, mai
mult sau mai puţin aproape de marea sa trecere. De
aceea, tabăra de sculptură în metal, cu arcadele şi
aripile ei îndrăzneţe, zămislite de imaginaţia artiştilor
români, la care se adaugă toate acţiunile culturale
organizate periodic aici, pe Faleză, lansările de carte,
întâlnirile cu scriitorii, plimbările invitaţilor sosiţi la
festivalurile naţionale şi internaţionale de literatură
organizate la Galaţi, trebuie privite ca o componentă
organică a întregii culturi continentale, pe care
Dunărea a susţinut-o ca leagăn şi ca inspiraţie. Din
această perspectivă, uneori, deasupra apelor ostenite
de înaintarea lor de la izvoare încoace şi dedesubtul
cerului gălăţean, pentru cine ştie să asculte, pentru
cine ştie să viseze cu ochii şi cu urechile deschise, în
nopţile parfumate de primele explozii ale teilor de
iunie, o stranie simfonie se înfiripă, una nemaiauzită
niciodată şi niciunde, iscată din frânturi din
Beethoven, Strauss, Mozart, Liszt, Ivanovici,
Leonard... Doar fluviul o recunoaşte şi curge mai
departe, mulţumit de curgerea lui pe lângă tâmpla
Galaţiului şi parcă se înfioară puţin, ca şi cum ar auzi
de undeva de pe maluri versurile lui Eminescu: „Şi
de-i vreme bună, rea/ Mie-mi curge Dunărea...”

Zanfir Ilie
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   Într-o discuţie cu prietenul Victor Cilincă
din ziua de 09.08.2010 orele 13 trecute fix, la
berăria cunoscută, în toiul unei discuţii aprinse
pe probleme vechi de când lumea Galaţilor, m-
a străfulgerat un fapt.

   Având în vedere similitudinea de notare
pe plan a celor două repere, din care unul va fi
constituit din celebrul „castellum„ considerăm
că şi următorul ar fi putut avea aceeaşi
destinaţie şi poate dimensiuni asemănătoare în
zilele sale de glorie.

   Acest al doilea „Loc de piatră” reper ce
reprezenta pe planul lui Mihalake Mavrodin
punctul limită al moşiei Târgului Galaţi la 1819
îl identificăm extrem de bine.

   Folosindu-ne de o hartă militară a
Galaţilor de la 1910-1911, acesta era taman pe
Câmpul de instrucţie al Garnizoanei Galaţi,
situat în prelungirea în linie dreaptă a actualului
Bulevard Coşbuc, prin spatele monumentului
închinat oştenilor Regimentului 11 Siret căzuţi
în primul război mondial.

   Monument încă existent!
   Mai precis „cariera„ se afla la sud de

barăcile de instrucţie, pe un mic promontoriu
ce înainta înspre apă, la Est de ea aflându-se
râpa din care se va constitui „hândâcul” adică
şanţul despărţitor al oraşului porto-franco,
începând cu 1 iunie 1837.

   De la drumul indicat pe harta/plan de la
1819, „Locul de piatră„ se afla situat la o
distanţă de 74,074 stânjeni, corespondentul a
170,073 metri, urmărind linia hotarului Moşiei
Târgului Galaţilor dinspre soare apune.

   Faţă de malul platoului şi ţărmul Apei
Dunării se afla la o distanţă de 51,851 stânjeni
sau 119,051 metri, şi având în vedere că era cu
mult în interior, nu s-a scufundat în Dunăre con-
form schemei relativ uşor de abordat de trecuţii
istorici, ci în uitarea produsă de
„canibalizarea” sa în scop nobil bisericesc,
apoi datorită obişnuitei lipse de interes, a
autorităţilor şi localnicilor, cum se întâmplă
peste timp şi astăzi!

    Având în vedere dimensiunile sale
anterioare, poate similare cu cele ale
castellumului din Micro 19 si anume 47x47
metri, această incintă folosită în antichitatea
romană posibil drept depozit, s-a transformat

Al doilea loc de piatră,
fără nume ulterior şi nişte interesante

danii domneşti
Tudose Tatu

în perioada de primă dezvoltare medievală a
târgului,  în spaţiul ce va adăposti o  mânăstire.

    La aceasta ar fi contribuit zidurile solide
de piatră, ziduri duble cu pământ galben la
mijloc, refăcute cu această ocazie.

   Biserica s-ar fi situat ca de obicei în
centru.

   Perioada de construcţie cel mai sigur
medievală, ar fi fost probabil după data  de 21
martie 1489, când  regele polonez Cazimir al
IV lea Jagello omite să mai treacă în tratatul
de pace cu Imperiul Otoman încheiat pentru 2
ani, problema Cetăţii Albe şi Kiliei cucerite
de turci în datele de 14 iulie şi 5 august 1484
de la Ştefan cel Mare.

   Polonezii îşi încalcă astfel
angajamentele luate la Colomeea.

   Ştiind pecis că în acelaşi deceniu nouă
de secol 15 se definitivează graniţa dintre
Moldova şi Valahia pe linia Siretului Vechi =
Sireţel – Ezerul Răţoaiele este aşadar plauzibil
ca ambiţiosul şi neînduplecatul domn să fi fost
autorul construcţiei.

   Se ştie doar că a ctitorit 47 de mânăstiri,
un atlet al credinţei creştine.

   1489 este anul când se face pace şi cu
turcul printr-un „ahdname„ sau „sulhname„
pace cumparată cu un haraci anual de „3 000
de florini veneţieni.”

    Şi zona adiacentă a intrat în atenţia sa,
fapt confirmat de o danie de la 1499 privind
„jumătate de sat pe Bârlad, la Olteni, anume
Ţăpeştii, partea de jos şi a patra parte din
iezerul anume de la Lozova.„

   Este vorba de comuna Braniştea, loc de
apărare a graniţei, faţă de valahi.

   Mai aproape de vatra medievală a târgului
Galaţi, chiar alături de ea, apare o altă aşezare
şi o baltă.

   Satul şi ezerul Cătuşa sunt menţionate
într-un document din data de 25.06.1519,
document prin care „aceste adevărate slugile
noastre, Ion şi fraţii săi, Giurge şi Necoară,
şi surorile lor, Anghelina şi Marica, fiii lui
Mihu Medelnicer ” primesc „ drepte ocini,
moşi şi cumpărătura şi agonisită din slujbă
a părintelui lor Mihu Medelnicer, carile au
cumpărat şi cu slujba au agonisit, în zilele
moşului domnii mele Ştefan Voievod......

satul Cătuşa pe Bârlad şi giumătate de gârla
Cătuşii şi giumătate de ezer Cătuşii.”

   Aşadar Cătuşa, nume vechi de pe vremea
cel puţin a lui Ştefan cel Mare şi atât, reprezintă
un sat de ev mediu ce-i aşteaptă încă răbdător
pe arheologii muzeului judeţean de istorie ori
de aiurea.

   Graniţa dintre Moldova şi Valahia avea
să se stabilizeze definitiv odată cu apariţia unui
puternic proprietar funciar în zonă, avem în
vedere Înalta Poartă cu raiaua Brăilei.

   Ştim că Brăila devine raia în intervalul
iunie 1539-30 octombrie 1540 iar limita
acesteia la Nord Est se va situa pe Siret -
devenit ulterior Siretul Vechi – Sireţel - Ezerul
Răţoaele-Dunăre.

   Renunţarea, nu din voia sa, la recuperarea
cetăţilor Kilia şi Cetatea Albă, tratatul de pace
cu Turcia, fixarea definitivă a graniţei cu
Valahia, daniile domneşti în zona din imediata
apropiere a Galaţilor, toate ne îndreptăţesc să
afirmăm că voievodul nepereche şi-a
concentrat atenţia spre promontoriile ţinutului
Covurlui de la Dunăre, după anul 1489.

   Mânăstirea din incinta antică refăcută, a
fost distrusă parţial probabil cu ocazia
evenimentelor nefericite de după moartea
voievodului tare, urmare incursiunilor de pradă
ale tătarilor – aprilie – mai - august 1511, 1513
august 22, 1518 august 9, cu prilejul
incursiunilor frăţeşti din 1526 octombrie-
decembrie, cea a lui Radu de la Afumaţi în
Moldova şi a lui Ştefăniţă în Ţara Românească,
culminând cu invazia turcească din august
1538.

   Specificăm că în acest ultim an, un corp
al armatei otomane a trecut din Dobrogea în
Moldova pe la Asaklu-Zaclău.

    Lăcaşul avea să fie refăcut totuşi şi poate
despre el este vorba la 1562 când în această
aula-palat-biserică, mânăstire spunem noi ar fi
fost găzduit în luna mai a anului 1562, o mai
lungă perioadă de timp, domnitorul Despot
Vodă – Ioan Iacob Eraclid.

   Avem în vedere situarea ei în mijlocul
„vetrei târgului” de atunci în primul rând.

   Pe deasupra mai era şi o biserică întărită,
zidurile ei de incintă fiind de piatră.

(va urma)
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Semne pentru Iulia

1.

Încă mai sunt amiezi Iulia,
când aş vrea să pot pierde un întreg imperiu la zaruri
să mai încerc o turmentată melancolie
o seară de vals cu singurătatea
Să nu mai îmi pese de inflaţia unor cuvinte
ce au rămas doar mândria dicţionarelor
de mahalaua ce se aţează în centrul oraţului
unde nu mai poţi să te aperi de miciile tale deziluzii
decat cu o iluzie mai mare
Plantele agătătoare se întorc către rădăcină
Liniştea întregii lumi pare a fi
o disperare surmontabilă:
şi în cele din urmă
rămânem cu tot ce ne putem aminti
dincolo de armătura unui zid
ce demarcă zeci de Berlinuri
în empatiile  noastre

2.

Să zicem Iulia, că  nu a venit încă Noiembrie
deşi apa şuşoteşte în jgheaburi
şi un pui de alun se zbate în frigul umed
Ziua se estompează încet
Iar lucrurile încep să semne între ele
Să zicem că tot ce-a fost între noi
nu vrea să-ţi facă singur felul
şi să ne lase odată
acum când pereţii inimii sunt inundaţi
de atâta albastru
şi toate vietăţiile
aşteaptă ziua de mâine cu un măr pe creştet
Doar gândurile se strâng între ruine
ca o aţă pe un mosor
şi din căpătul  amiezii
potopul ploii continuă
iar trupurile noastre
au netezimi de corabie

3.

Lipsa ta Iulia, cum se distinge
din ce în ce mai limpede
când mă apropii de amiază
într-un oraş medieval
ce mă strânge în burta lui
ca-ntr-un lichid amniotic
Şi străzile învelite-n absenţă
în care bântui

Alexandru CazacuAlexandru CazacuAlexandru CazacuAlexandru CazacuAlexandru Cazacu

printre crenelurile unor bastioane
cu pereţi scorojiţi
printre turnurile cu ceasuri încremenite
de teama secundelor ce dau năvală
printre porţi ascunse sub ţiglă roţie
privind statuia unui soldat erou
ce nu-mi poate împrumuta curajul său
Şi această piaţă în care
nimeni nu mai sfătuieşte pe nimeni
şi unde a început deja
să ningă
cu bucăţi de noapte

4.

Zorile acestea Iulia, precum o pânză albă
ce aşteaptă culorile
când tot ce noi risipim visele adună
printre metaforele
din conversaţiile de socializare
eclipsate de pălăria ducesei de York
printre conflictele calde sau reci
dintre paragrafele drepturilor omului
printre atâtea ordine secrete
ce par să rânduiască totul
noi râmânem doar cu gustul întâmplărilor
deseori nici măcar cu acesta

nemainteresându-ne cui se adaugă
noul început de vară
translucid şi apatic
ca o tonă de apă grea
traversând oceanele în feriboturi
când blocăm oberlihtul ferestrei
ţi ne împrumutăm  trupurile

5.

Este nevoie câteodată, Iulia,
să redeşteptăm în noi demonii
pentru ai putea ucide definitiv
când atâtea cronometre mestecă timpul
Despre regrete
trebuie vorbit cu modestie
chiar dacă nimic nu începe
şi nici  nu se termină
Noi putem suflet în toate lucrurile
iar  lucrurile ne părăsesc însufleţindu-se
şi rămânem perfect de singuri
împreună cu lumina de Aprilie
ce clipeşte deasupra urbei
odată cu  lămpile de emergenţă
din  cinemateci
aflate la subsolul clădirii
unde sâmbăta
ne învinuieţte ca o adolescentă
plângând cu capul în palme
şi coatele pe ultimul volum
din „À la recherche du temps perdu”

6.

Sunt destinaţii Iulia la care nu merită să ajungi
nici măcar o singură dată
iar altele spre care trebuie să mergi
de o sută de ori
pentru ce te aţteaptă
a o sută una oară
Mâna mea rămâne o clipă
în plus pe chipul tău
vrând să mă conving
că eşti cu mine aici
într-un anotimp tomnatic
cu înclinaţia lui marginală spre târziu
sub foşnetul vătuit al sălcilor uscate
ce anuntă o iarnă săracă
în bunuri şi evenimente
privind raţele sălbatice deasupra deltei
sub lumina stoarsă din faguri
când ni se face un dor de copilărie
ca de o gară necunoscută

Maria Dunavăţu - Tors
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Una dintre cele două cărţi ale poetei Daniela
TOMA, lansate în oraşul Zărneşti, este volumul
"Forma paşilor pierduţi".

Inefabilul ne sare în ochi chiar din titlul
volumului de poezii. Nu te întrebi ce formă au paşii
pierduţi; te întrebi ce fel de formă pot avea nişte paşi
în condiţiile în care ei sunt pierduţi, în condiţiile în
care, ştim, "nimic nu se pierde", "ci totul se transformă
dintr-o formă în alta".

Deşi poeziile acestei poete sunt făcute dintr-
o serie de cuvinte, ca toate scrierile, ele nu pot fi
reproduse cu alte cuvinte. Poezia aceasta este foarte
departe de a informa. Ea este în fel şi chip, niciodată
de două ori la fel. O poezie a Danielei Toma e ca un
nor; acum e pasăre, peste cinci minute e balaur în
flăcări sau "una dintre cele 35 de secunde de trăire".

Ciudată efemeridă e poezia aceasta! Nu mai
are nici o importanţă ce sunt primele 34 de secunde
ale trăirii alese; importantă e cea de-a 35-a secundă,
poezia însăşi. Pe acest tărâm, e posibil orice; e
posibilă "răzgândirea", e posibilă "vina de a nu fi părăsit
perimetrul în care nu s-a întâmplat ultima mângâiere",
e posibilă chiar şi o "sentin?ă de neîndrăgostire".

Orice e posibil în poezie. Depinde foarte mult
de cititor, dacă vrea să o înţeleagă aşa cum i se oferă
sau se dotează cu filtre de diferite marimi şi culori;
filtre culturale, filtre sociale, filtre generate de vârstă,
filtre sexuale, filtre date de starea de graţie a unui
anumit moment sau al altuia... Chiar şi filtre istorice
sau politice.

O poezie de felul acesta oferă libertatea de
a fi citită şi înţeleasă oricum. O poezie de acest tip
oferă libertatea de a fi înţeleasă de oricine. Lucrurile
astea o fac liberă şi pe poetă; în raport cu cititorul.
Chiar şi gama minimă a semnelor de punctuaţie lasă
loc la fel de fel de interpretări, oricine putând citi
poeziile din acest volum în propriul său registru de
punctuaţie şi ortoepie.

"Forma paşilor pierduţi"

SUPRACONDUCTIBILITATEA POETICĂ

"Închipuirea alergată cu privirea", "clipele de
rătăcire pedepsite", "aşezarea evadată", "ţipetele
nerecunoscute de nici o culoare", "strigătul rănit aşezat
în locul unde nu-l cunoaşte nimeni", "ultima ploaie
cumpărată", "asemănări zidite", "alergările", "patima",
mărturisirile" sunt personajele poemelor Danielei
Toma; personaje ale neştiutului şi ale nevăzutului.
Starea poetică prezentă în această carte e o stare de
supraconductibilitate; la un zero absolut şi la intensită?i
ale câmpului magnetic foarte mici, personajele acestea
trec prin orice, nici o rezistivitate electrică nu li se
opune. Diafanul şi inefabilul sunt întreţinute şi de o
cromatică minimalistă. Această cromatică, spre alb-
negru, e menită să maximizeze şi să masivizeze cele
mai mărunte sentimente, până la apocaliptic.

Poezia aceasta e tot timpul altfel. Nu te
plictiseşti niciodată. Simţi nevoia s-o reciteşti. Nu e?ti
cuprins de suficienţă citind-o. Totul e iubire, totul e
revenire; şi "încheietura dezgheţată", şi "glezna", şi
"căderea sub clipit", ca şi când "dragostea ar fi doar
o zi pe pământ". Şi cuvintele se iubesc pe ele însele.

Nu avem de-a face cu trăirea poeziei, ci cu
o succesiune de trăiri. Diafanul e profund până la
abscons, ermeticul e ceva mai special, luminos, şi
trece prin orice lucru. A vorbi despre poezia care
vine din talent, nu care te duce la talent, e ca si cum
ai veni din deşert. Nu e ca şi cum ai pleca în deşert.
În deşert mergi să te aduni. Intr-o oaza de metafore,
cum este culegerea de poezii "Forma paşilor pierduţi",
vii să culegi şi să respiri miresmele toamnei. În tonuri
de "alb şi roşu".

Aşa cum spune poeta: "Realitatea pe care o
trăim nu trebuie înţeleasă...". Pentru a face acest lucru,
privim dincolo de cuvinte, trecem printre ele, pe lângă
ele. În nici un caz nu trebuie ..."a-i învăţa paşii ce se
cuprind în pagini nesfârşite". Asta şi e, poate, menirea
poeziei de deasupra poeziei: să te facă să nu vrei să
înţelegi. "Mi-am vândut viaţa la zaruri pentru nimicul

unei seri", explică ideea,
iar "poate nu suntem deloc
decât nişte îngropaţi în
trupuri veritabil goale" o ridică pe un plan superior,
face ideea să treacă prin lucruri fără rezistivitate
electrică.

"Mugurii răstigniţi", "ora goală", "umbra
agăţată", "amiezile leneşe", "chipul crăpat în oglindă",
"distanţe aruncate la grămadă", "doi de tine în tine,
doi de mine în mine", "concertele de coarde vocale",
"femeile aplaudând fiecare usă deschisă", "goliciunea
molipsitoare a acestei case", "zidurile-l plesnesc peste
ochi", "gara neîntâlnirii", "sărutul cu faţa spre lumea
ta nemişcată", sunt imagini antologice; ele se citesc
cu creionul în mână, nu la ureche. Până la poezii scurte
aducând a haiku de tipul: "Când ai spus că iei, ai
luat, când ai zis că dai, ai zis"("Corect").

De la "necuvintele" lui Nichita Stănescu, era
necesar să ajungem şi la nişte "neîntâmplări";
"neîntâmplările"sau "neînceputurile" poetei Daniela
Toma, până la "nevânturări" sau "neîndrăgostiri".

Sinceritatea acestor poezii e mai presus de
cuvinte. În faţa sincerităţii, trebuie să rămâi mut.
Cuvintele poeziei nu se găsesc în dicţionare. Dincolo
de aceste cuvinte este absolut orice sau absolut totul,
poezia de acest tip progresând de la a crede în ceva
la a crede în altceva.

"Cum ar fi fost dacă altfel ar fi fost?" e
întrebarea legitimă pe care şi-o pune fiecare în parte.
Doar cei cu imaginaţie îşi răspund. Cei mai mulţi se
mulţumesc să lase răspunsul în întrebare, să-şi spună
că ar fi fost "altfel" şi atât.

Meritoriu ar fi, acum, ca drumul imaginaţiei
sale, pe care îl străbate poeta Daniela Toma, să i se
dea în proprietate.

Victor MARTIN

Restul străzii  şi nervii mei muşcaţi  de lună

încercăm amândoi
să recunoaştem strada
care nu schimbă nimic
în temelia oraşului
tace doar
în locuri precise
unde concertele de nervi
bat în lemn
resturi de cuvinte

inventăm ziduri
într-un singur tremurat
zvârcolit şi acela
de nebunie

o singură dată murim
împărţind cu sete
ecoul,
altă moarte

sau nimic

gura uscată a cerşetorului
îşi aşteaptă porţia de lună

Din nimic, mai adaug o zi

dospeşte încă o vineri
proaspăt reconstruită
cu buzele încă umede
şi-un rest
de la ultima spovedanie
aflată la ea acasă
nu vine să contemple
aripa
uitată-ntr-un cuprins
pe hârtie,
semnează-n numele meu
o bucată de viaţă
cocoţată pe ultima înălţime

ecoul se aude
până la Piaţa Romană

Eu însămi şi căderea în gol

înălţimea
nu e decât
ochiul de sticlă
pe strada
din centrul marelui oraş
unde nu orice actor
este îngăduit

ne strecurăm printre degete
foamea

la marginea scenei
cuvântul pieziş
îşi şterge urma

orbii aplaudă în neştire
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Antares

cenaclul Noduri si Semnecenaclul Noduri si Semnecenaclul Noduri si Semnecenaclul Noduri si Semnecenaclul Noduri si Semne

Noduri şi Semne, o stare de spirit

Cenaclul Noduri şi Semne s-a iscat în lunile imediat
următoare acelui decembrie în care Nichita a fost chemat
într-un plan mai înalt, ca reacţie firească a câtorva iubitori
de poezie.

Mai trecuserăm prin cenacluri – existau câteva în oraş –
dar nu ne satisfăceau; ni se păreau doar capete de pod ale
ideologiei oficiale aruncate spre minţile şi sufletele noastre.
Lucrurile nu stăteau chiar aşa; „bătrânii” fuseseră nevoiţi
să adopte o anume diplomaţie care le permitea să mai facă şi
ceva literatură sub paravanul propagandei partidului unic,
discreţionar.

Mai apăruseră şi „optzeciştii”, cu căutările lor
postmoderne, răvăşitoare. Îi citeam grăbiţi, uimiţi de
formulele lor noi, dar şi cu oarecare strângere de inimă;
dicteul lor mai sărea uneori calul, în dorinţa de a se desprinde
grabnic de unicul Nichita şi acea nemuritoare pleiadă,
etichetată ulterior ca „generaţia şaizeci” – cea care, plătind
tributul datorat acelei vremi strâmbe, a înnădit, totuşi,
literatura română de tradiţia ei, surpată odată cu preluarea
puterii de către „clasa muncitoare”.

În capetele şi inimile noastre valorile nu-şi mai ştiau
locul; una se spunea, alta se credea. Eram tineri, bătea un
amăgitor vânt de libertate care, apoi, cu toate opreliştile
oficiale, n-a mai putut fi anihilat în totalitate, iar în noi se
zbătea dorinţa exprimării curate. Nu conta maniera abordată,
ci numai calitatea scrierii şi a ideilor.

Ne întâlneam prin localuri mai liniştite, cel mai adesea la
o cofetărie cu nume de floare, de pe faleză, purtam discuţii
lungi, mai mult contradicţii pe marginea unui poem, a unui
vers sau şi numai a unui cuvânt, întrerupându-ne unii pe
alţii cu graba de a ne evidenţia deşteptăciunea, pierzând
astfel şirul, sărind de la o idee la alta, ridicând vocile în lipsa
argumentelor… Extazul şi enervarea erau singurele atitudini
pe care le afişam sau le mimam în aceste lungi, prea lungi
dispute.

Cam acestea au fost împrejurările şi „magma” din care a
ţâşnit starea de spirit Noduri şi Semne. Cine a fost cu ideea
şi organizarea se ştie, s-a spus şi s-a răsspus. Cert este
faptul că grupul iniţiator a avut şi entuziasm şi rezistenţă…
la piedici.

Dimitrie Lupu

Fiecare mergător la Noduri şi Semne trăieşte o
realitate

Am privit întotdeauna Cenaclul Noduri şi Semne ca pe
o şcoală, pentru că întâlnirile săptămânale şi mai ales
şedinţele în care am citit şi-au lăsat amprenta în evoluţia
mea de-a lungul anilor. Am pă?it în cenaclu când aveam
doar 17 ani. Pe vremea aceea exista un nucleu de critică
dură pe care-l priveam cu mare admiraţie şi oarecum cu teamă.
Veneau constant Ion Zimbru, Gelu Ciorici Şipote, Ion Avram,
Dimitrie Lupu, Viorel Ştefănescu, Adina Dabija, Titi
Căpăţână, Ruxandra Anton, Mihail Gălăţanu şi mulţi alţii.
Şedinţele erau conduse de Corneliu Antoniu şi Simon
Ajarescu. Am învăţat de la ei ce înseamnă responsabilitatea
debutului şi am considerat, având exemple în faţa ochilor,
că nu contează vârsta la care debutezi, contează doar
calitatea debutului. Am fost martora anului 1996, anul în
care, la editura Noduri şi Semne, au ieşit la lumină trei
debuturi: Ion Zimbru cu volumul „Vesel pe fond nervos”,
Gelu Ciorici Şipote cu volumul “Carte de muncă” şi romanul
„Aşteaptă-ne, Lazăre!” al lui Ion Avram. Abia trei ani mai
târziu, în 1999, la editura Dominus, apare debutul lui Dimitrie
Lupu cu „ Eşarfa neagră”.

Cenaclul mi-a insuflat teama de a nu deveni penibilă. În

30 de ani de mers la cenaclu

timp, am învăţat ce înseamnă scrierea „la prima mână” şi
revenirea pe text, importanţa lecturilor şi a relecturii, că
echilibrul este destul de precar în scris ţinând cont de
paradoxul alăturării scrisului autentic lângă faptul că nimic
nu e nou sub soare. Mi-a format anumite ticuri cum ar fi
acela de a avea tot timpul cu mine măcar un text nou gata
să-l dau când mi se cere.

Am trăit emoţiile de dinaintea lecturii în cenaclu,
momente în care îmi tremurau genunchii pe sub mesele de
la Cercul Militar, acolo se ţineau şedinţele din vremea aceea.
Expresiile ca „ nu mai scrie di pi dealuri!” sau “nu te mai
fasoli (în scris)!” mi-au rămas puncte de reper chiar şi acum.
Fiecare persoană care a trecut sau încă mai trece prin
Noduri şi Semne trăieşte sau a trăit o realitate a acestei
mişcări. Se vorbeşte şi se gândeşte acum despre gloria
apusă a cenaclului. Părerea mea este că aşa ceva nu există.
Cel mai important este ceea ce rămâne în urmă, cum ar fi
realizările mişcării ca personaj de grup sau realizările
individuale ale membrilor.

Noduri şi Semne rezistă şi o să mai reziste mulţi ani de
acum cu ajutorul perseverenţei. Un mare aport în
continuitate îl are Ion Avram care, prin ambiţia nativă de
cudălbean, creează ambiţii frumoase literare. El este puntea
de legătură dintre ceea ce le place unora să spună că a fost
cenaclul şi ce este acum cenaclul. Ion Avram a păstrat, şi
bine a făcut, roţile ce fac mişcarea să meargă mai departe
continuând să scrie cronicile şi fiind destul de deschis la
noi provocări, s-a născut blogul cenaclului şi contul de
facebook. Iată doar câteva dintre lucrurile care rămân în
urma acestei mişcări vii cu membri activi, mai puţin activi
sau inactivi, pentru că îi enumerăm pe toţi membrii, de la
fondatori până la cel ce a fost prezent chiar şi o singură
dată.

Simona Toma
(dintr-o discuţie cu Nicoleta Onofrei)

Un mergător, Panait Căpăţînă

 Rugă pentru fiica mea

Îmi cer iertare pentru că te ştiu,
Săpată-n mine, suflet de fântână;
Ard secole fardate mai tîrziu,
Cînd eu te ţin atît de strîns de mână.

Îmi cer iertare pentru că dezmierzi,
Un sîn în care-am modelat tăcere,
Cu buzele îngenunchiate vezi
Dansînd icoana vîrstelor de miere.

Aştept să vezi un dinte adăstat
Înfipt în omoplat de crizanteme
Şi nu uita de mine înecat
În cupa ta, superba mea problemă.

Păgînă
Cădere din turnul de zor al golgotei
Secantă pe coapse uitată de sfinţi,
Ciopleşti neştiută din scîncete note
Şi gemi încrustată de atîtea dorinţi

Adorm între sălcii mulţime de clerici
Pescarii-i sortează pe specii şi preţ
Icoanele seci de cuvinte-n biserici,
Se plîng că de-o vreme nu sînt scoase-n comerţ

Şi eu, credinciosul, stau întins într-o iesle
Se închină păstorii, curg lacrimi de seu
O nouă Marie, aşteaptă o veste
Din sfera de cretă a visului meu.

Poem furibund
Mi-a-nmugurit clepsidra mai apoi
De cînd aştept polenizarea salbă
A nopţilor sterile fără noi
Cu paradisul, chicinetă albă.

Iar te-ai speriat de potera gazel?
Stai scufundată-n vis cu stufu-n gură!
Spasmul cretin, vampir şi anofel
Şi-l faci poem căruţă, paceavură!

Strănută coapsa stropi de orhidee
Profunda aiurare de văpaie
Şi mă întreb, cît mai rezist femeie
Cînd îşi leşină soba în odaie.

Şedinţă la
“Noduri şi Semne”

Mare căldură mare la Târgul de carte “Gaudeamus” 2013
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Cu ocazia sfintelor 
sãrbãtori de iarnã, 

Naºterea 
Mântuitorului 

ºi Anul Nou - 2014, 
U.S.R. filiala Sud-Est 
ºi revista de culturã 

Antares ureazã 
tuturor membrilor 
ºi colaboratorilor 

un cãlduros 
La Mulþi Ani!

O carte ca „Spaþiul Bãrãganului”, scrisã în 
ºase decenii, trei de libertate ºi trei de 
recluziune, în miezul unui secol sever  mai ales 
pentru cei care au avut orgoliul nemãsurat de a-l 
gândi ºi influenþa  se cuvine sã fie analizatã mai 
întâi în evoluþia ei internã, în modul de 
producere a textului. Scrisã în mare tãcere, chiar 
în tainã, publicatã dupã douã decenii de la 
stingerea autorului, la Editura Istros a Muzeului 
Brãilei, cartea nu a avut parte de o receptare 
fireascã. Deºi s-a vrut o carte întemeietoare, 
„Spatiul Bãrãganului” nu a rodit spectaculos în 
cultura naþionalã. 

Cartea nu a participat la susþinerea bãtãliei 
literare pentru proza câmpiei. Procesul ei de 
creaþie s-a desfãºurat freatic, între „Chira 
Chiralina”, de Panait Istrati ºi „Cartea 
Milionarului”, de ªtefan Bãnulescu sau 
povestirile din „Pierdut în Balcania” de Fãnuº 
Neagu. Când este publicatã, în anul 2000, 
bãtãlia pentru proza câmpiei era deja datã ºi 
câºtigatã. Ultima carte care evocã spaþiul 
Bãrãganului ºi Brãila este „Asfinþit de Europã, 
rãsãrit de Asia”, de Fãnuº Neagu. Distingem 
astfel o bãtãlie de suprafaþã, cu câteva etape 
foarte importante ºi o altã bãtãlie dusã, de data 
aceasta, de unul singur, într-o chilie de anahoret, 
în faþa paginilor albe.

Dacã Vasile Bãncilã ar fi avut puterea sã 
scrie cartea „Spaþiul Bãrãganului” atunci când a 
avut revelaþia temei, în acea ultimã perioadã de 
libertate a creaþiei, de la finalul anilor 30, poate 
cã, în timp, cartea ar fi avut o influenþã 
catalizatoare, ar fi grãbit procesele, ar fi 
limpezit opþiunile. Câtã vreme în tainã Vasile 
Bãncilã medita la „Spaþiul Bãrãganului”, o 
adevãratã bãtãlie s-a dat pentru afirmarea 
literarã a provinciei din sud-est. Pânze epice 
fundamentale au apãrut, de la „Moº Anghel” ºi 
„Ciulinii Bãrãganului”, de Panait Istrati, la 
celebrele povestiri ale lui Vasile Voiculescu, 
scrise tot în recluziune, ca ºi cartea lui Vasile 
Bancilã, dar publicatã oarecum la vreme, în 
1966, când doar se închegase, la ieºirea din 
proletcultism, o nouã ºi mare generaþie literarã. 
Acestora li se adauga mari prozatori ca Fãnuº 
Neagu, ªtefan Bãnulescu ºi, mai târziu,  tânãrul 
ºi, din pãcate, necunoscutul Tudor Dumitru 
Savu. Bãtãlia literarã a fost dusã fãrã sã fie 
susþinutã decât ocazional eseistic, nicidecum 
filozofic. Nici poeþii nu au stat cu armele-n sân. 
Nicolae Grigore Mãrãºanu, George Alboiu, 
Florenþa Albu au sporit farmecul acestor 
pãmânturi. Acum, majoritatea jocurilor 
imaginarului sunt fãcute. 

Cartea lui Vasile Bãncilã, în loc sã 
deschidã, sã provoace, sã susþinã, are un alt rol: 
ea închide, pecetluieºte ca o lespede, o mare 
temã literarã. Dacã ar fi apãrut la vreme, ar fi 
asigurat nu doar evoluþia, ci elevaþia prozei 
câmpie i .  Pub l ica tã  t â rz iu ,  „Spa þ iu l  
Bãrãganului” are destinul cãrþilor apãrute la 
netimp, destule în cultura noastrã, de la 
D.Cantemir ºi I.Budai Deleanu încoace.

 În „Spaþiul Bãrãganului” Vasile Bãncilã 
dezvoltã un anumit tip de creativitate. Pânã la el, 
ideea de Bãrãgan era, în imaginarul românilor, 
un simbol al golului, al vagului, incertului. El 
imagineazã mai întâi interiorul conceptului, îl 
umple cu sens, îi alcãtuieºte o arhitecturã 
interioarã, aduce argumente din diferite 
domenii. Dezvoltã în permanenþã ceea ce se 
numeºte neliniºte creatoare. Prin creaþie Vasile 
Bãncilã rãspunde provocãrii haosului. 
Bãrãganul devine astfel o mare provocare 
spiritualã. Vasile Bãncilã scoate tema din zona 

descriptivului ºi pitorescului  ar fi fost cea mai 
ieftinã tentaþie!  ºi o urcã în zona conceptelor. La 
nivel speculativ ideea de Bãrãgan e stoarsã de 
toate virtualitãþile. Cartea este jurnalul unei idei. 
Spiritul autorului este mereu încordat, egal cu 
sine, contemplând o realitate ignoratã pânã la el, 
recunoscutã doar geografic ºi cãreia doreºte sã-i 
dea  dimensiunea metafizicã. Este, probabil, cea 
mai lungã, aparent monotonã dar ºi îndârjitã 
zãbovire ideaticã din cultura românã. Nae 
Ionescu, om cu o intuiþie finã a firii oamenilor îl 
numeºte într-o scrisoare din 1925 „un om 
frãmântat”. Într-adevãr, o carte ca „Spaþiul 
Bãrãganului” este scrisã de un astfel de om.

În ceea ce priveºte dorinþa  de a scrie 
„Spaþiul Bãrãganului”, remarcãm discreþia, chiar 
zgârcenia autorului în confesiuni. Doar Lucian 
Blaga ºtia de intenþia de a scrie o carte prin care sã 
dea o „replicã afirmativã” la „Spaþiul mioritic”. 
Nu publicã fragmente, deºi, pânã în 1944 are 
redactate pagini substanþiale. În cele 1700 de 
pagini publicate de Vasile Bãncilã pânã când 
încep interdicþiile nu existã nicio trimitere la 
substanþa cãrþii „Spaþiul Bãrãganului”. Sã fie 
tema lui secretã? E limpede cã plãnuia o mare 
lucrare. Nu-i putea rãspunde oricum lui Blaga. 
Timpul fast fusese acea perioadã scurtã, de la 
publicarea volumului „Spaþiul mioritic”(1936) 
pânã la moartea lui Nae Ionescu (martie 1940). 
Dupã aceea încep anii triºti, atât pentru el cât ºi 
pentru generaþia sa. M.Eliade ºi E. Cioran 
primesc misiuni diplomatice în Occident. Câþiva 
mari prieteni pleacã pe front. Alþii se retrag în 
tãceri sau gliseazã spre stânga politicã. 

Urmãrind în ordine strict cronologicã 
însemnãrile dispuse pe ºase decenii, deci pe 
întreaga perioadã a activitãþii literare ºi 
filozofice, se remarcã un fenomen cantemiresc: 
mai întâi, un fenomen de creºtere, de 
înrãdãcinare, exprimat în primele douã decenii. 
Urmeazã o perioadã mai amplã, de menþinere a 
tonusului, egal cu sine, nuanþat ºi expresiv. 
Ultimul deceniu, începând cu anii 70, marcheazã 
un fenomen firesc de descreºtere, cu însemnãri 
ceva mai rare, cu reluãri ºi nuanþãri, fãrã noutãþi 
spectaculoase. 

Primul semn de interes pentru spaþiul 
bãrãganic este exprimat încã de prin 1921, când 
scrie o cronicã la vizionarea unei expoziþii cu 
picturi de ªtefan Popescu. Textul „Poezia bãlþii”, 
scris cu acest prilej ºi rãmas în manuscris, este 
cuprins integral în volum. Este limpede cã existã 
încã din prima tinereþe o predispoziþie , o atracþie 
ºi un interes special. În 1926 expediazã din Paris o 
scrisoare soþiei sale, Felicia. Scrisoarea nu are, 
aºa cum ne-am fi aºteptat, nimic, „casnic”, nimic 
intim. Deºi era plecat de ceva vreme de acasã, nu-
i e dor decât de peisajele Bãrãganului. Rãmâne 
fulgerat, dar nu de frumuseþea peisajului fancez, 
ci de marea poezie a câmpului de la noi: „Un 
Bãrãgan acoperit cu porumb copt, în toamnã (...) 
e tot ce poate fi mai frumos pentru mine”. Pentru 
prima datã e mãrturisitã fascinaþia pentru spaþiul 
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Premiile Uniunii Scriitorilor 
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Prozã:
Ion Avram- Prin vãile Golgotei
Katian Nanu- Registrul de gardã
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Dan Bistricean- Kerkoporta
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