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„Că «nu există operă care să nu se în-
toarcă împotriva autorului ei: poemul 
îl va strivi pe poet, sistemul pe filosof, 
evenimentul pe omul politic» (E.M. 
Cioran) o ilustrează — ca nimeni altul 
în literatura română de astăzi — Ma-
rin Mincu. Poetul e subminat de critic, 

exegetul de mentor (...), prozatorul 
român de romancierul de expresie 
italiană cu acelaşi nume, dar cu o 
cotă de popularitate net superioa-
ră, în fine, scriitorul quasi total — 
dacă ar fi să judecăm după genuri-
le pe care le-a abordat de-a lungul 

unei strălucite cariere artistice, cu 
rezultate de fiecare dată notabile 
(de bună seamă, cine ar putea să-
mi numească o singură carte rata-
tă ce-i poarta semnătura?!) — de 
cititorul cuprins de febra aurului 
extras din textele altora.”

PUBLICAȚIE DE LITERATURĂ 
ȘI DIALOG CULTURAL

Revista

Fragment din romanul Izvorul de 
Ayn Rand, în curs de apariție la 
Editura Cartier. (P. 24) 

„Deposedat de reperele culturii înalte, cu 
adevărat formatoare pentru o personalitate 
umană complexă, mândră de umanitatea 
ei, de moştenirile preluate şi de capitalul 
cel mai preţios, al spiritului şlefuit, capabil 
să înţeleagă, să se înţeleagă pe sine şi să 
transforme lumea situată pe coordonate de 
exigenţă etică întemeiată tocmai pe funda-
mentul culturii mari, omul contemporan nu 
poate fi decât o fiinţă mutilată, mărginită 
în aspiraţiile ei.” (P. 5) 

DE VSEVOLOD CIORNEI

SCRIS | CETIT

EMILIAN 
GALAICU-PĂUN:

RĂZVAN VONCU:
„VIERU CITINDU-ȘI 
CONFRAȚII”

„Antologia lui Vieru ilustrează convingă-
tor şi drumul complex al poeziei româ-
neşti, de la simpla (şi emoţionanta) versi-
ficare a acestor teme, în poezia de început 
a unui Conachi sau a Văcăreştilor, până 
la complexitatea mitologiilor poetice ale 
secolului al XX-lea. Și această intuiţie a 
poetului basarabean este de remarcat, 
lansând o provocare şi o temă de me-
ditaţie pentru istoricul literar.” (P. 6)

„ÎMPOTRIVA” 
LUI MINCU
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EDITORIAL
de MIRCEA V. CIOBANU

DE CE (MAI) CITIŢI 
POEZIE?

Prietenii care au organizat Festi-
valul „Europoesia” m-au rugat 
să moderez o dezbatere cu tema 

„Orizontul de aşteptare al cititorului 
de poezie”. Potenţialul public îmi era 
total necunoscut. Ca să nu pun mâna 
streaşină la propriul (şi subiectivul) 
„orizont de aşteptare”, mi-am propus să 
exploatez prietenii convenţionali de pe 
o reţea de socializare. Să-i pun la treabă 
în slujba comunităţii literare. 

Aş fi putut divaga foarte mult (şi 
fără să întreb pe nimeni) la subiectul 
„La ce e bună poezia” (e titlul unui 
editorial mai vechi al lui Nicolae Mano-
lescu din revista „România literară”) şi 
cred că aş găsi mai multe răspunsuri, 
adevărate (fie şi pornind doar de la 
experienţele mele de lectură), presupu-
se ori auzite cu o ureche. Dar fiindcă 
nu poate fi generalizată suma opiniilor 
(aici: despre rostul unui gen de artă 
literară), mai relevante şi mai autentice 
mi se par opiniile particulare.

Am transformat deci formula no-
minativă a viitoarei dezbateri în una 
interogativ-provocatoare: „De ce (mai) 
citiţi poezie?” şi am aruncat-o în spaţiul 
virtual al unei reţele de socializare, co-
munitate azi indispensabilă oricui vrea 
să comunice cu lumea, să se „socialize-
ze” („Chiar de ce?” – se întreabă imediat 
unul dintre respondenţi). Recunosc, 
aşteptam mai curând – având în vedere 
că publicul de pe reţele este unul fără 
complexe şi te comentează fără me-
najamente – răspunsuri în genul: „Dar 
de unde ai luat-o că noi citim poezie?” 
Știind că – regretabil, dar adevărat – 
cartea de poezie nu se cumpără ca pâi-
nea caldă, precum ar visa poeţii, nu ar 
fi fost nimic surprinzător într-un astfel 
de răspuns.

Nu vreau să zic că acest gen de răs-
puns a lipsit. Dar primul răspuns a fost 
unul foarte simplu, foarte firesc (iar 
omul care a răspuns nu poate fi suspec-
tat de patetism exagerat), conturând 
limita de sus a registrului: „ca să su-
pravieţuiesc”. Tot atât de iraţional, dar 
frumos: „din necesitatea mirării…” Dacă 
actul poetic e o realitate iraţională, 

NICOLAE
MANOLESCU

DESPRE 
CITITUL 

CĂRȚILOR

suficientă sieşi, atunci şi motivaţia con-
sumului e pe potrivă. Am avut parte de 
răspunsuri [pozitive] relevante, intere-
sante, edificatoare pentru mine. Fie că 
lumea citeşte şi eu nu ştiam de asta, fie 
că – mai adevărat – prietenii mei de pe 
Facebook („prieteni” aici e o convenţie, 
înţelegeţi) sunt – cel puţin unii dintre 
ei – consumatori de poezie.

Cineva găseşte o explicaţie natura-
lă: „din instinct, e un animal în mine 
care se hrăneşte cu poezie”, iar altcine-
va, imediat alături, vede în poezie un 
pretext de a reflecta: „să pot medita… 
cu gânduri împrumutate”. Și tot aici: 
„ca alternativă bună parfumului în a 
depăna amintiri.” Unul vede în poezie 
un drog, altul – o cură de dezintoxicare 
(politică), al treilea citeşte din raţiuni 
terapeutice, să nu facă o criză: „pentru 
că sunt zile în care-mi lipseşte tot aşa 
cum mi-ar lipsi Ca sau Mg din orga-
nism”. Cineva spune că citeşte „ca să-mi 
menţin creierul în formă” (o apreciere 
intelectuală a unui act intelectual); 
altul, dimpotrivă: „că să deconectez 
creierul” (exploatând latura iraţională a 
poeziei).

Am putea spune – testând notele 
grave ale percepţiei – că poezia este 
cea care îl determină pe om să fie 
om. Prima „misiune” pe care i-a dat-o 
Dumnezeu proaspăt creatului Adam era 
să treacă în registru vieţuitoarele, să 
le dea nume. Această întâia activitate 
umană (păstoritul lui Cain şi agricultu-
ra lui Abel veneau mai târziu) era una 
poetică! Or, fiecare nume era o metafo-
ră. De la ea începe omul şi umanitatea, 
detaşându-se de condiţia necuvântătoa-
relor.

Avem răspunsuri ale poeţilor, în 
genul: „ca să respir”, „ca să mă minu-
nez”. Imediat, o precizare a unei actriţe, 
evocând geneza divină a creaţiei: „mă 
minunez de fiecare dată cât de frumos 
lucrează Dumnezeu”; altul (actor şi 
scriitor): „ca să nu mor de plictiseală”; 
al treilea citeşte „… când mi-i amar în 
gură”. Unul spune că e vorba de „lim-
baj”; altul zice că e „balsam pe suflet”; 
a treia: „e un refugiu”. Unul spune că 

poezia e muzică, ritm, armonie; altul 
zice că iubeşte poezia haiku, „pentru 
că e pictură”. . Alături, răspunsurile din 
zona apropiată poeziei (din obligaţie: 
„am multe neamuri care scriu…” sau: 
„de meserie” – criticii, profesorii). Unii 
citesc poezie… pentru că o şi scriu, alţii, 
dimpotrivă, pentru că: „îi invidiez pe 
oamenii care înţeleg, citesc sau scriu 
poezii. Pentru mine e o lume aparte, în 
care simt ca n-am acces si e frustrant.
Fie şi în lipsa unei opinii comune sau 
apropiate – şi e normal să fie aşa! – cei 
care citesc poezie au resorturi destul de 
convingătoare ca să continue consumul 
acesta de balsam sau drog, după caz. 
Nu pot să ignor acest apetit (argu-
mentat) pentru poezie, deşi statisticile 
librăriilor şi ale bibliotecilor ne dau un 
cu totul alt tablou al „orizontului de 
aşteptare al cititorului de poezie”.

Ei bine, avusem o misiune şi eram, 
aşadar, gata să pun în discuţie subiec-
tul. Doar că orizontul [meu] de aştepta-
re devenise în seara anunţată sumbru 
ca şi cerul Veneţiei din romanul lui Ion 
Groşan: la dezbatere s-au prezentat 
doar poeţii. Cu fişele provocării în faţă 
(adică bine pregătit), am abandonat 
intenţia şi am întrebat: „În lipsa citito-
rului, voi, de fapt, de ce (mai) scrieţi 
poezie?” 

P.S. Absenţa publicului surprinsă 
mai sus nu ţine de popularitatea ge-
nului (deşi nu sunt convins că poezia 
pură trebuie să fie foarte populară), ci 
de una din formele de popularizare. 
Cum să faci ca să aduci poezia bună în 
vizorul publicului larg ţine de meseria 
organizatorilor de spectacole. În lume, 
poezia revine intermitent, inclusiv în 
formula recitată/ cântată de pe scenă.

Principala cauză a reticenţei faţă de 
poezia pură nu e atât lipsa gustului es-
tetic al publicului larg, cât mai curând 
invazia – promovată de instanţele cul-
turale – a poeziei mediocre şi obligaţia 
cititorului de a asculta şi învăţa poezii 
care nu-l ating, atrofiindu-i gustul. Tot 
atât de nocive sunt recitalurile lungi, 
abuzul fiind străin poeziei prin defini-
ţie. Este spaţiul care nu suportă cuvinte 
în plus.

„(...) Mi-ar plăcea să cred că ştiu să 
citesc şi să scriu dintotdeauna, că 
n-a fost nevoie să învăţ niciodată. 

Această mică şi nevinovată vanita-
te este una din puţinele pe care nu 

mi-e ruşine să le recunosc. 
A citi şi a scrie mi s-au părut 

mereu îndeletniciri nu numai
caracteristic umane, dar fondatoa-

re ale unui om anumit: acela care
trăieşte în universul culturii verba-

le. Nu se poate spune cu destulă
exactitate ce vârstă are acest 

om pe planetă şi nici dacă el va 
supravieţui şi cât timp, impactu-

lui cu alte tehnologii culturale. 
Dar deocamdată el este stăpânul 

cel mai autorirat al lumii noastre, 
pe care nu ne-o putem imagina 

fără el. Pare de aceea întrucâtva 
naivă şi provocatoare afirmaţia lui 
Huxley din polemica lui faimoasă 

cu Gilbert Frankau: «Lectura mi 
se pare mult mai distractivă decât 

bridge-ul...». Cât despre replica 
lui Frankau, ea este absolut de 

neînţeles: «Nu mi se pare o dova-
dit de virtute faptul că pe el (pe 

Huxley) o carte îl distrează mai 
mult decât o partidă de cărţi pe 
mine». Renunţând a mai specula 

pe tema verbului folosit (a distra), 
este absolut evident că Frankau, 

în elogiul făcut vieţii şi orizontului 
ei refuză omului contemporan toc-
mai ceea ce îl fondează. Nimeni nu 

spune că nu există viaţă în afara 
cărţilor. Nici că, mai ales, trebuie 

să opunem cărţilor viaţa. Toată 
problema este dacă viaţa merită 

să fie trăită în absenţa cărţilor. Eu 
cred că nu. N-am nici cea mai mică 

îndoială în acestă privinţă. Și ceea 
ce mă miră este numărul mic al 

oamenilor care s-au sinucis fiindcă 
au fost privaţi de lectură, în vreme 

ce sinucigaşii din dragoste sunt 
atât de mulţi. Ce poate fi mai stu-
pid decât o viaţă incapabilă să-şi 

sporească prin cărţi posibilităţile? 
Și ce scurtă este o asemenea viaţă, 

pe lângă aceea practic infinită pe 
care ne-o procură lectura!

(...) Când nu citesc, mă simt de 
prisos. O zi fără cărți, o resimt 

ca inutilă.”

(Nicolae Manolescu, 
„Cărțile au suflet”, 

Iaşi, Editura Moldova, 1995)

„PRINCIPALA CAUZĂ A RETICENŢEI FAŢĂ DE POEZIA PURĂ NU E ATÂT LIPSA GUSTULUI ESTETIC AL PUBLI-
CULUI LARG, CÂT MAI CURÂND INVAZIA – PROMOVATĂ DE INSTANŢELE CULTURALE – POEZIEI MEDIOCRE ȘI 
OBLIGAŢIA CITITORULUI DE A ASCULTA ȘI ÎNVĂŢA POEZII CARE NU-L ATING, ATROFIINDU-I GUSTUL. (...) POE-
ZIA ESTE SPAŢIUL CARE NU SUPORTĂ CUVINTE ÎN PLUS.”
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TEOFANII ÎN FORMAT A4

© N. RĂILEANU

ȘAPTE ZILE ÎN INFERN, 
CU GEORGE BACOVIA

1.

În ultima vreme, în presa literară 
scrisă, dar şi în cea virtuală întâlnesc 
tot mai des recomandări de „lecturi 

esențiale, ca un remediu la veşnicia plic-
tisului din Paradis”. Astfel, mi se atrage 
atenția la ce cărți pot să iau în Paradis, 
ca să nu mor de urât. Cărțile recomanda-
te sunt fascinante, iar autorii lor – mai 
mult decât admirabili. Îi cunosc bine 
pe majoritatea dintre ei, dar, cel puțin 
deocamdată, nu mă interesează niciunul. 
Acum sunt în toi pregătirile pentru o 
călătorie în Infern. De ce tocmai acolo? 
De ce tocmai acum? Prietenii mei, care 
au citit sau recitit de curând Divina Co-
medie, Un anotimp în infern sau Plumb, 
ştiu de ce. 

Făcându-mi bagajele, constat cu 
regret că, din cauza lucrurilor de primă 
necesitate, nu mai e loc pentru cărți. Ar 
putea să încapă doar o singură carte. 
Una foarte subțire. Ca limba de brici. 
Și-n acelaşi timp, foarte grea. Folosită ca 
balast, pentru ca sufletul să cobore mai 
uşor în adâncul pământului.

2. 
Deasupra intrării, în sintagma „Noroc 

bun”, lipseşte semnul exclamării. Știu că 
semnul acesta de punctuație se pune 
după o propoziție exclamativă sau impe-
rativă. Fără semnul exclamării, urarea de 
mai sus, cu valoare de destin, nu e decât 
o simplă locuțiune, care – cine ştie? – îți 
poate aduce mari nenorociri. Precum 
faimoasele, îngrozitoarele „Lasciate ogne 
speranza, voi ch’entrate” („Lăsați orice 
speranță voi cei ce intrați”) şi „Arbeit 
Macht Frei” („Munca te eliberează”).

Aşadar, înapoi la metale şi minerale, 
înapoi la elemente, la elementar! Acolo, 
unde scrie la intrare Sic transit: „Acolo, 
unde nu-i nimeni,/ nici umbre,/ unde se 
duc mulțime de ani,/ şi zgomotele zilei/ 
şi tăcerea nopții.../ Unde toate sunt ştiu-
te.../ Acolo, spun călătorii, că numai ra-
fale de foc/ se denunță lugubru, metalic, 
/din minut în minut./ Acolo, unde nu-i 
nimeni/ şi nu mai trebuie niciun cuvânt.”

Coborând scările, mă rup cu greu de 
timpul profan, de la suprafață, conec-
tându-mă la timpul total, cel din adân-
curi. Mă desprind de spațiul vizibil, 
orizontal şi vertical, în care frumoasa 
materie răsare, creşte, înfloreşte, apoi se 
descompune. Cobor scările spre centrul 
pământului. Acolo, unde se compune şi 
se recompune materialul genetic. Unde 
spațiul organizat se reoganizează. Îşi 
reevaluează orizonturile, limitele, fini-

tudinea. Unde, în groaznice chinuri, se 
nasc structurile magice ale lumii... 

Uneori, în miezul de foc al Infernului, 
aici, printre hohotele materiei în proces 
de reciclare, răzbat sunete melancolice 
de clavir, de vioară sau caterincă.         

3.  
Însoțit de umbra lui Bacovia, citin-

du-i versurile sincere, autentice, spon-
tane (precum cele din Amurg: „Greve, 
sânge, nebunie,/ Foame,/ Plânset mondi-
al...”), chinurile Infernului mi se par mai 
suportabile. Asta, chiar dacă versurile 
scrise acolo, pe pământ, pot avea alte 
înțelesuri, alte semnificații decât aceleaşi 
versuri citite aici, sub pământ. Aşa cum 
stările mele de dor, de bucurie şi de 
tristețe, care mă sfâşie aici, sub pământ, 
sunt diferite de stările mele de dor, de 
bucurie, de tristețe, care mă răvăşeau pe 
pământ.

Aici, lăcaşul subpământean ce poartă 
numele Sf. Mucenic Pantelimon, izbăvi-
torul de boli, este şi el mai altfel decât 
lăcaşul înălțat pe pământ, purtând şi el 
numele Sf. Mare Mucenic Pantelimon, 
izbăvitorul de boli. Lăcaşul supământean 
e fără icoane, aurării şi alte podoabe. 
E asemenea unui imens cristal de sare 
(unul din lacrima „plânsului mondial?”)
Și Liturghia citită într-o zi de duminică 
aici, sub pământ, e aceeaşi Liturghie 
citită în fiece zi de duminică acolo, pe 
pământ. E aceeaşi şi totuşi diferită.

Și eu, cel prăbuşit în lăcaşul Domnu-
lui de sub pământ, sunt acelaşi eu, sunt 
ca acela de pe pământ. Și totuşi, aici, în 
Infern, eu sunt altul, altul. Și „filosoful 
proletar”, stând în genunchi, alături de 
mine, seamănă leit cu cel de dincolo, de 
pe pământ. Și totuşi, el este altul: din 
ochii lui foarte vii picură o lumină caldă, 
interioară. De pe buza superioară i-a 
dispărut herpesul care l-a chinuit o viață 
întreagă. Iar chipul lui de om suferind 
de acolo, de pe pământ, are acum trăsă-
turi de o frumusețe angelică.

4.
La Liturghia de azi e citită Evan-

ghelia de la Luca, capitolul 6, versetele 
31-36: „Zis-a Domnul: Precum voiți să vă 
facă vouă oamenii, faceți-le şi voi aseme-
nea; şi dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce 
mulțumire puteți avea? Căci şi păcătoşii 
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă 
faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce 
mulțumire puteți avea? Că şi păcătoşii 
acelaşi lucru fac. Și dacă dați împru-
mut celor de la care nădăjduiți să luați 

înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că şi 
păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, 
ca să primească înapoi întocmai.

Ci iubiți pe vrăjmaşii voştri şi faceți 
bine şi dați cu împrumut, fără să nădăj-
duiți nimic în schimb, şi răsplata voastră 
va fi multă şi veți fi fii celui Preaînalt, că 
El este bun cu cei nemulțumitori şi răi. 
Fiți milostivi, precum Tatăl vostru este 
milostiv.”

Acolo, în lăcaşele sfinte de pe pă-
mânt, am ascultat de mai multe ori cu-
vântul Evangheliei despre cel mai înalt 
fel de milă: iubirea față de vrăjmaşi. 
Porunca iubirii față de vrăjmaşi consti-
tuind culmea Evangheliei lui Hristos.

Rostit aici, în Capela ecumenică 
subpământeană, porunca Domnului 
m-a cutremurat. Mi-a umplut ochii de 
lacrimi: „Doamne, cum aş putea să-mi 
iubesc vrăjmaşii, când eu nu-s în stare 
să-mi iubesc nici aproapele, când eu – 
egoisul feroce, mai feroce decât vrăjma-
şii mei – nu-mi iubesc nici propria mea 
ființă, alcătuită după chipul şi asemă-
narea Ta? Și dacă îmi voi iubi vrăjmaşii, 
precum porunceşti Tu, iar vrăjmaşii mă 
vor iubi pe mine, aşa precum porun-
ceşti Tu, cine atunci mă va urî pe mine 
cu adevărat? Cine mă va schingiui cu 
cruzime de fiară? Cine-mi va pune căma-
şa de forță a nebunului sau coroana de 
spini a martirului?

Doamne, eu îmi sunt mie însumi 
vrăjmaşul atroce, îmi sunt neobositul 
prigonitor, nemilosul călău. Căci – cu 
adevărat – fără suferință nu e credință, 
iar fără credință nu e sfințenie. Doam-
ne, ajută-i, întăreşte-i, preamăreşte-i pe 
vrăjmaşii mei! Doamne, ajută necredinței 
mele!”

5.
Mă rog în genunchi. Închid ochii 

şi curentul electric continuu devine 
alternativ, apoi discontiuu, apoi dispare 
cu totul. Bolta uriaşului cristal de sare 
devine neagră-neagră. Pe boltă apare 
un soare negru. Din cauza intensității 
culorii negre a soarelui, dispare luna 
învinețită, dispar stelele violete. Totul 
dispare într-o materie neagră, invizibilă, 
mişcătoare. Privită cu ochiul interior 
de aici, din beznele cugetului, lumina 
neagră a soarelui se preschimbă treptat 
într-o lumină de culoare albă, mai albă 
ca zăpada.

În Capela de sare, unde podeaua 
luceşte ca marmora, ca oglinda, se văd 
umbrele celor veniți la slujba de dumini-
că. Umbrele, toate, sunt îngenuncheate: 

umbre de nevrotici, anemici şi ofticoşi, 
umbre de posedați, rătăciți şi viciați, 
umbre de înfrânți, istoviți şi decă-
zuți. În strane stau umbrele fariseilor, 
cărturarilor şi profeților.

În centrul Capelei văd chipurile ilus-
tre ale unora precum Virgiliu şi Dante, 
Rimbaud şi Baudelaire, Tolstoi şi Dosto-
ievski, Kafka şi Camus, Blecher şi Baco-
via... Ce e uimitor e că tot ele (chipurile 
lor eterice, spirituale) ne privesc din 
icoanele în formă de cristale de sare de 
pe pereții de sare ai Capelei. Cu toții, şi 
umbrele de jos şi cele de sus, ascultăm 
Predica despre rătăcirile sufletului uman 
între: angelic şi demonic, lucid şi halu-
cinant, sublim şi grotesc; despre bolile 
sufletului şi despre cea mai scurtă cale 
de vindecare a lor: mântuirea. Astfel, 
în ciuda unor puteri şi voințe obscure, 
participăm la exercițiul fizic şi spiritual 
al mântuirii. Astfel că, după un zgomot 
confuz de voci, se aud tot mai pregnant 
cuvintele de recunoaştere şi recunoştin-
ță ale „adolescentului de geniu”: „Dum-
nezeu e tăria mea şi eu îl preamăresc 
pe Dumnezeu”, culminând cu strigătul 
revelator din Being beauteous: „O! Oasele 
noastre s-au înveşmântat cu un nou 
trup îndrăgostit!” Nici vorbă, aici, de o 
nouă încărnare, ci de salvarea trupului 
prin îndrăgostirea lui de sufletul plin de 
un nou duh al vieții, de răscumpărarea 
păcatelor trupeşti prin sacrificiul adus 
pe altarul Cuvântului de scrisul frumos, 
original, inedit al sufletului posedat de 
demonul creației...

Mult după încheierea slujbei, deschid 
ochii. În memorie îmi revin întunericul 
static, lumina extatică, lumânările aprin-
se. Iluminările.

6.
Încerc să recapitulez cele spuse 

în Predică. Aşadar, suferința trupului 
întăreşte sufletul. Îl impregnează cu 
duhul veşnic al vieții. Totodată, suferin-
ța contribuie la înnobilarea sufletului. 
Înnobilat, sufletul produce sfinți şi sfin-
țenie, precum scoica, rănită de un corp 
străin, îl acoperă cu straturi calcaroase, 
producând, în timp, mărgăritarul cu 
luciu sidefat, mătăsos. (O, dar câte scoici, 
câte moluşte sterpe sunt aduse de valuri 
pe țărmul mării!)

Aici, în aerul liturgic din Capelă, su-
fletul meu îngenunchiat în rugăciune e 
mai puternic decât trupul meu 
urcat sus, în strana lăcaşului 
de pe pământ. Acolo, unde e 
cu mult mai puțină dragoste 

DE TEO CHIRIAC
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UN STOICISM 
CONSTRUCTIV

MIRADOR

DE ION POP

O dezbatere organizată la începu-
tul acestui octombrie în cadrul 
Festivalului Literar de la Cluj, 

sub egida Uniunii Scriitorilor, a avut ca 
temă Critica literară şi viitorul literatu-
rii, legată, desigur, şi de comemorarea 
lui Titu Maiorescu la un secol de la 
moartea sa. Foarte cuprinzătoare în 
generalitatea ei, emblema colocviului 
a îndemnat, cum era de aşteptat, la 
reflecţii deopotrivă recapitulative şi 
privind perspectivele ce se deschid 
sau se restrâng pentru acest exerciţiu 
al lecturii specializate în anii care vin, 
pe fundalul mutaţiilor la care asistăm 
în spaţiul literar/cultural. Câteva locuri 
comune ale acestei reflecţii n-au putut 
fi evitate, ba chiar s-au arătat necesare 
pentru cât mai exacta situare şi evalu-
are a acestor schimbări şi a efectelor 
lor asupra oficiului critic. Le-am reluat 
şi eu, pornind de la cele mai evidente 
şi frapante realităţi, precum competi-
ţia dintre civilizaţia scrisului şi cea a 
imaginii, în care nu doar televiziunea, 
ci mai ales internetul, cu diversele sale 
forme de comunicare, inclusiv prin 
blogurile literare, presa pe suport elec-
tronic, rafturile de bibliotecă proiectate 
în spaţiul virtual, telefonia mobilă cu 
„aplicaţiile” ei înmulţite de la o zi la 
alta, au câştigat dimensiuni inimagina-
bile în urmă cu câţiva ani şi continuă să 
se extindă. Lectura de texte pe suportul 
tradiţional al hârtiei, cu obligaţia ca 
şi inerentă a concentrării asupra celor 
citite, se şi restrânge sub ochii noştri, 
substituindu-i-se parcurgerea grăbită a 
unor „mesaje” telegrafice, cu scop mai 
degrabă informativ, de „ştire” a ultimei 
ore, amintind de programele avangar-
diste radicale, precum futurismul, care, 
fascinate de vitezele de pe atunci spo-
rite ale comunicării, exaltau reportajul, 
fotografia, instantaneul surprins pe viu, 
concentrarea textului în opoziţie cu am-
plele desfăşurări narativ-analitice al ro-
manului psihologic, de exemplu. Acest 
ideal pare astăzi atins în aşa măsură, 
încât mari capodopere ale scrisului lite-
rar universal, ce apăreau deja de mult 
în ediţii prescurtate, par a fi excluse 
tot mai mult din câmpul de interes al 
noilor cititori de depeşe eterice. Infor-
maţia – am spus şi în spaţiul acestei 
reflecţii comune – concurează, ba chiar 
sabotează formaţia, educaţia „senti-
mentală” şi intelectuală a cititorilor din 
această categorie extinsă la scară globa-
lă, reduce câmpul de meditaţie asupra 
sensurilor şi formelor verbale prin care 

se realizează, sărăceşte grav, în chip 
paradoxal, perspectiva asupra lumii din 
jur, a vieţii în ceea ce are ea esenţial, a 
propriei existenţe raportate la mediul 
social, cultural, pur şi simplu omenesc. 
În mod ciudat, datele mereu înnoite 
despre universul în care trăim bruiază 
comunicarea, aşa-zisa „socializare”, e 
recunoscută de pe acum ca un mod 
de disimulare a unor singurătăţi fără 
ieşire. Interesul ce pare sporit faţă de 
„celălalt” e, în realitate, redus la extrem 
şi formalizat, încorporat steril în cea ce 
s-a numit „corectitudinea politică”, al 
cărei înţeles a fost îndeajuns alterat de 
noile forme ipocrit-democratice ale orei 
actuale de pretutindeni.

În ţările noastre ex-comuniste, un 
alt adevăr la îndemână care explică în 
parte scăderea interesului pentru lectu-
ra literară este, desigur, marginalizarea 
scriitorului însuşi, cum s-a observat 
de atâtea ori. Pierzându-şi funcţia de 
posibil agent de propagandă a regimu-
lui comunist, scriitorul a fost detronat 
din poziţia relativ centrală pe care o 
deţinuse, literatura a încetat să fie un 
canal principal de informare, fie şi me-
diată simbolic, a publicului cu orizontul 
restrâns drastic de cenzură, iar umbra 
lui, care e criticul, suferă, în consecinţă, 
din pricina acestei degradări. Critica de 
întâmpinare, de prestigioasă tradiţie 
în spaţiul românesc, aflată adesea în 
„tranşeele” spaţiului literar – după for-
mula inspirată a unui critic tânăr – nu 
mai este urmărită de publicul numeros 
de dinainte de 1989, revistele sunt mai 
puţin citite şi prost difuzate, iar opinia 
critică profesionistă e concurată destul 
de serios de publicitatea pusă în servi-
ciul unor edituri, sub impactul econo-
miei de piaţă în goană după succesul 
cărţilor tipărite, bestseller de ultimă 
oră, care nici nu sunt toate de literatură 
propriu-zisă, ci au ca obiect teme de 
interes mai larg, lucrări de popularizare 
ştiinţifică, biografii, documente istorice, 
comentarii politice. Ficţiunea e, de la o 
vreme, concurată de document, memo-
riile, de pildă, ocupă un spaţiu tot mai 
larg în vitrinele zilei, criteriul estetic 
în aprecierea operelor literare intră şi 
el într-o competiţie cu elemente exte-
rioare faptului strict literar. Urmările 
încep să se vadă şi în teritoriul critic 
propriu-zis: accentul mai nou pus pe 
„studiile culturale”, de exemplu, e mare 
acum, dosarele academice ale tinerilor 
cercetători literari au nevoie de puncte, 

răbdarea de a mai scrie monografii, lu-
crări de sinteză critică scade ori e lăsată 
pe mâna unor colective de institut spe-
cializat. Aşa-numita „critificţiune” face 
ambiguu, prin literaturizare şi indivi-
dualizare biografico-stilistică, discursul 
acompaniator al unor scrieri, în căuta-
rea unei sporite „autenticităţi”... 

Se pot adăuga, evident, şi alte 
elemente doveditoare pentru scăderea 
relativă a interesului pentru lectura 
literară, a cărţii aşa cum o ştim de 
câteva secole. Și totuşi, literatura are 
o nevoie vitală de discursul evaluator 
creditabil, iar acesta nu poate fi emis 
limpede şi ferm în spaţiul foarte permi-
siv al comunicării electronice, adesea 
lipsite de criterii ferme de apreciere, cu 
judecăţi deformate de interese extrali-
terare şi într-un limbaj nu o dată de un 
diletantism strident, când nu e trivial 
şi agresiv. Or, nevoia de a face o ordine, 
fie şi relativă, în spaţiul literar, e abso-
lut necesară, cititorii, elevi, profesori, 
studenţi, public mai larg, au nevoie de 
repere orientative, de o cartografiere 
cât mai exactă a spațiului creator, de o 
ierarhizare a valorilor, iar acestea nu se 
pot face decât de o critică specializată, 
profesionistă, dispunând de instrumen-
tarul specific, adecvat pentru asemenea 
evaluări. Scriitorul însuşi îşi caută şi îşi 
va căuta mereu ecoul în opinia critică, 
în cronicile şi recenziile la „vitrina” zilei, 
în panoramele cuprinzătoare în care 
direcţii şi stiluri sunt scoase în relief de 
cititorii avizaţi. 

Avem, desigur, mulţi dintre noi, 
scriitorii şi criticii, sentimentul cva-
si-elegiac al unor pierderi, pe un fundal 
de relativizări ale valorilor cândva 
prestigioase, resimţite mai ales în acest 
domeniu al „umanioarelor”, pe care noii 
slujitori ai pieţii ce pare a dicta de la o 
vreme mai totul, îl consideră secundar. 
Procesul de „robotizare”, la propriu şi 
la figurat, a omului de astăzi e în curs, 
tehnicienii de toate soiurile cred că se 
pot dispensa de educaţia umanistă, şi 
nu scriitorul sau artistul sunt la ora 
de faţă oamenii de „succes”, cu foarte 
rare excepţii. S-ar zice că poţi deveni 
un „VIP” şi fără un larg orizont cultu-
ral, lipsit de o sensibilitate educată, şi 
multe dintre figurile acestui nou mediu 
„select”, evaluat după criterii prepon-
derent financiare, nu-şi ascund chiar 
un anume dispreţ faţă de bieţii autori 
de poezie, proză, teatru, adică faţă de 

o anume elită, cea reală, a spiritului, 
prea puţin lucrativă, aşadar inutilă din 
punctul lor de vedere. Chestiunea, foar-
te complexă, se pune tot mai frecvent 
de la o vreme, - am putut să o găsim 
analizată şi în paginile Revistei literare. 
Se vede însă zilnic ce consecinţe grave 
are o astfel de atitudine faţă de zisele 
„elite”. Oamenii cu adevărat cultivaţi se 
retrag ori nu sunt lăsaţi să participe la 
actul politic, lasă loc incompetenţilor 
abia acoperiţi de diplome doctorale 
de a şaptea mână, când nu sunt chiar 
plagiate... Schimbând ce e de schimbat, 
critica literară nu trebuie să se lase in-
timidată de asediul veleitar şi nici com-
plexată de noii actori ai capitalismului 
sălbatic, aşa de marcat de „pitorescul” 
local de la Porţile Orientului.

Trăgând linia, problema fundamen-
tală îmi pare a fi astăzi aceea a educaţi-
ei umaniste, care se cere urgent reabi-
litată. Deposedat de reperele culturii 
înalte, cu adevărat formatoare pentru o 
personalitate umană complexă, mândră 
de umanitatea ei, de moştenirile pre-
luate şi de capitalul cel mai preţios, al 
spiritului şlefuit, capabil să înţeleagă, 
să se înţeleagă pe sine şi să transforme 
lumea situată pe coordonate de exigen-
ţă etică întemeiată tocmai pe funda-
mentul culturii mari, omul contempo-
ran nu poate fi decât o fiinţă mutilată, 
mărginită în aspiraţiile ei. 

„Întoarcerea la şcoală”, despre care 
scriam recent, cred că este, de fapt, 
condiţia decisivă în acest moment de 
criză generală a valorilor, de relativism 
extrem, comod pentru prea multe 
„minţi odihnite”, iar componenta lite-
rară cu reperele valorice solid stabilite 
de spiritul critic cultivat are şi poate 
avea un rol de primă însemnătate în 
acest context. Ca să ştim pe ce lume 
trăim, profitând de capacităţile noastre 
superior-omeneşti, e de primă urgen-
ţă reabilitarea, în anii de formare ai 
tinerilor, a studiului istoriei, al valorilor 
literare şi artistice naţionale şi universa-
le, iar viitorul literaturii, evocat mai sus, 
va depinde şi de „umbra” criticii care 
o însoţeşte fidel sub soarele culturii. 
Scepticismul descurajant la care invită 
prea multe dintre realităţile imediate 
e de contracarat de ceea ce aş numi, 
cumva paradoxal, un stoicism construc-
tiv, întreţinut de mintea trează, conşti-
entă de vulnerabilităţile momentului, a 
omului hotărât să nu cedeze.
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BASARABIA LITERARĂ

de RĂZVAN VONCU

VIERU 
CITINDU-ȘI 
CONFRAȚII

Cu nişte ani în urmă, cu entuziasmul 
factice care însoţeşte la noi destule 
demersuri lipsite de orice valoare, 

presa culturală făcea caz de apariţia mai 
multor antologii ale poeziei româneşti. Fie 
că erau semnate de critici literari cunoscuţi, 
ca regretații Laurențiu Ulici şi Marin Mincu, 
sau de nume obscure, respectivele antologii 
nu erau, însă, altceva decât tentative de 
impunere a unor ierarhii subiective, de către 
literaţi a căror autoritate nu le permisese, 
până atunci să certifice, prin demersurile 
critice curente, valori.

Chiar dacă am bănuit încă de atunci că 
şi acest entuziasm de conjunctură va trece 
– cum trec atâtea, în, altminteri, sprințara 
noastră literatură –, am crezut că, totuşi, 
momentul va produce măcar o schimbare 
a statutului antologiei, între instrumentele 
noastre editoriale şi istorico-literare, de 
la unul marginal (avut până în 1989) la 
unul de prim-plan, cum se întâmplă în 
mai multe literaturi învecinate.

Dar nu a fost aşa. A dovedit-o slaba 
– ca să nu zic... inexistenta – receptare 
de care a avut parte o foarte interesantă 
antologie a poeziei româneşti, intitulată 
Cât de frumoasă eşti, realizată de Grigore 
Vieru şi apărută în 2004.

Antologia lui Vieru este, cum se ştie, 
una tematică. Îngrijitorul ei nu şi-a propus 
să selecteze cele mai bune poezii scrise în 
româneşte, ci a urmărit punctele de vârf 
pe care le atinge poezia noastră, în con-
figurarea unor teme majore şi eterne, ca 
Iubirea, Mama sau Limba Română. Reperele 
ei „cronologice” sunt illo tempore (căci 
începe cu texte folclorice) şi, respectiv, 
marea trecere (întrucât nu cuprinde niciun 
autor în viaţă).

Cu toate acestea, hazardul biologic a 
făcut ca antologia lui Vieru să fie una cu-
prinzătoare, Ienăchiţă Văcărescu – întâiul 
autor antologat, în afara, desigur, a anon-
imului popular – întâlnindu-se în paginile 
ei cu scriitori ai generaţiei ’80 (Dan David, 
Aurel Dumitraşcu), ba chiar ai... promoţiei 
’90 (Cristian Popescu). Evident, aceasta nu 
face decât să potenţeze caracterul tematic 
al selecţiei operate de poet şi să confirme 
perenitatea respectivelor teme, în istoria 
poeziei româneşti. Semn că intuiţia lui 
Grigore Vieru a fost bună: tema iubirii, tema 
mamei şi tema limbii române (transfigurată, 
în anii modernităţii, în tema poeziei) pot 
fi înregistrate între constantele poeziei 
româneşti, cu care se confruntă şi care o 
structurează.

Sunt puţine de reproşat antologiei Cât 
de frumoasă eşti, din punctul de vedere 

al selecţiei autorilor şi chiar al poeziilor 
considerate reprezentative. Semn că gustul 
poetului, deşi nu s-a drapat în veşmintele 
„ştiinţei literare”, a funcţionat mai sigur 
şi mai echilibrat decât gustul criticilor 
antologatori mai sus-citați. Subiectivitatea 
lui Grigore Vieru a fost, ca să zic aşa, mai 
obiectivă decât criteriile acestora. Chiar 
şi criteriul „trecerii la cele veşnice”, care 
a închis paginile antologiei pentru autorii 
în viaţă, este, vrând-nevrând, unul destul 
de apropiat de „criteriul Thibaudet”, care 
obligă istoria literară să se oprească la 
fenomenele literare mai vechi cu cel puţin 
două decenii.

Ar fi de discutat, totuşi, dacă este jus-
tificată introducerea poeziei populare în 
această selecţie. Sigur că textele care i-au 
plăcut lui Vieru, deşi nu toate foarte cunos-
cute, sunt mici bijuterii ale geniului popular. 
Însă folclorul, oricât ar fi de reuşit din punct 
de vedere estetic, nu are esteticul drept 
valoare de căpătâi. Textele poeziei populare 
au întotdeauna alte destinaţii decât desfă-
tarea literară a cititorului/ ascultătorului. 
În plus, culegerea lui Alecsandri (din care 
multe texte au trecut în culegerile şi ediţiile 
ulterioare, şi din care a preluat şi Vieru) 
este serios pusă sub semnul întrebării de 
către etnologi, întrucât poetul paşoptist, 
după norma folcloristicii romantice,a a 
stilizat şi adaptat variantele culese, spre 
a le face accesibile gustului epocii. Ceea 
ce, indiscutabil, le-a alterat autenticitatea.

Probabil, însă, că pentru Grigore Vieru 
a fost mai importantă sublinierea unor 
confluenţe tematice ale poeziei populare 
cu cea cultă, întru adeverirea a ceea ce G. 
Călinescu spunea în prefaţa Istoriei… sale: 
şi anume, că fondul (imaginea spiritului 
creator al unei culturi) iese la iveală in-
diferent de forme. Cu toate acestea, e de 
remarcat, în paranteză, că G. Călinescu nu 
a introdus folclorul în Istorie..., dedicându-i 
un studiu aparte, după război.

Însă acesta este doar un subiect de dis-
cuţie. Incontestabilă este calitatea selecţiei 
lui Grigore Vieru, care, cu un gust sigur, 
alege cele mai reuşite poeme construite 
în jurul celor trei mituri alese ca teme ale 
antologiei, mituri care, în opera marilor 
poeţi, adesea se împletesc şi chiar confundă. 
Este acea „ea”, din splendida Evocare a lui 
Nichita Stănescu, Iubita sau Poezia? Este 
„mama”, din Buna-vestire a lui Arghezi, 
Mama sau Limba? 

Antologia lui Vieru ilustrează con-
vingător şi drumul complex al poeziei 
româneşti, de la simpla (şi emoţionanta) 
versificare a acestor teme, în poezia de 

început a unui Conachi sau a Văcăreştilor, 
până la complexitatea mitologiilor poetice 
ale secolului al XX-lea. Şi această intuiţie 
a poetului basarabean este de remarcat, 
lansând o provocare şi o temă de meditaţie 
pentru istoricul literar.

Un alt mare merit al antologiei Cât de 
frumoasă eşti este şi acela de a fi o structură 
deschisă. Vieru nu a dorit să acrediteze, 
cu orgoliu, o teză şi o ierarhie în istoria 
poeziei româneşti. Personalitatea sa se 
ghiceşte, desigur, în spatele structurii, dar 
nu o copleşeşte, antologatorul preferând 
ipostaza – mai modestă, dar mai demnă 
– a regizorului care lasă actorul (Poezia 
Română) să-şi dezvolte toate disponibil-
ităţile. Selecţia sa nu anulează posibilitatea 
altor selecţii, pe alte criterii; însă unitatea 
ei interioară rămâne neştirbită, chiar dacă 
am scoate un autor şi am introduce un 
altul, chiar dacă am renunţa, de pildă, la 
criteriul „dispariţiei” şi am introduce şi 
autori în viaţă.

Semn că opţiunea antologatorului a 
fost corectă.

Ca istoric literar, ştiu de mult că e o 
zădărnicie să ridici obiecţii faţă de o an-
tologie. Și mai ales față de criteriile ei: 
ceea ce se poate face este doar să urmărim 
dacă editorul îşi respectă propriile reguli. 
În fond, nu există nicio ierarhie oficială, 
bătută în cuie, în istoria literară, există 
numai istorici literari, deci interpretări. 

Nu pot însă să nu remarc, cum spuneam, 
calitatea selecţiei operate de Grigore Vieru 
şi dificultatea de a propune, pe criteriile 
asumate de el, selecţii alternative. Sigur că 
temele alese sunt cele care l-au preocupat, 
ca poet, toată viaţa, şi că antologia este 
un soi de „încercare” la care şi-a supus 
propria operă, pe care a confruntat-o cu 
tradiţia poeziei româneşti. Însă, prin precizia 
gustului şi minuţiozitatea lecturii întregii 
poezii româneşti, Vieru s-a obiectivat în 
raport cu propria mitologie. 

Antologia sa este, categoric, o izbândă.

© N. RĂILEANU

decât ură, şi unde – dacă cineva mă iubeşte – mă iubeşte nu din milă, ci din 
vanitate, din orgoliu nemăsurat. Acolo, unde toți îşi doresc exclusivitatea, dar 
nu ating decât nivelul inteligenței distructive, unde puțini, extrem de puțini îşi 
asumă riscul excelenței, perfecțiunii, sublimului.

O, iar lumea creatorilor de sus, de pe pământ, ajunsă demult la vârsta senec-
tuții, traversează – cu linişte sufletească – aceeaşi criză de originalitate juvenilă.

7.
La final, îndrăznesc să le dau câteva sfaturi iubitorilor de călătorii. Nu-l citiți 

pe Bacovia când zburați cu avionul – tristețea lui ar putea provoca o catas-
trofă aviatică. Dacă vă faceți bagajele pentru Paradis, lăsați-l pe Bacovia acasă 
– aripile îngerilor sunt prea fragile pentru a-i ridica la ceruri starea sufletească 
apăsătoare. Nu încercați să fiți mai trişti decât Bacovia – vă înscrieți imediat 
printre ridicoli, patetici şi sentimentali, punându-vă în risc integritatea şi carie-
ra. Precum se va întâmpla, şi de această dată, cu subsemnatul.

Mare atenție, aşadar, la ce cărți luați în Paradis. Dar şi mai mare – la ce cărți 
luați în Înfern.

Iar pentru a-i supraviețui, e bine să aveți ceva (sau pe cineva) care v-ar lega 
foarte strâns de cer sau de pământ. Întoarcerea mea a fost posibilă datorită 
surâsului fermecător al fetiței de la intrare, când mi-a întins o foiță colorată 
cu anunțul „Fluturi tropicali vii!” Evident, cu semnul exclamării la sfârşit. „Mai 
multe găsiți pe www.casafluturilor.ro” mi-a spus fetița şi a dispărut, ca prin 
minune, în lumina surâsului ei.

          Mina de sare Praid, 
29 septembrie-5 octombrie 2017

ȘAPTE ZILE ÎN INFERN, 
CU GEORGE BACOVIA04
TEO CHIRIAC:
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Că „nu există operă care să nu se întoarcă împo-
triva autorului ei: poemul îl va strivi pe poet, 
sistemul pe filosof, evenimentul pe omul politic” 

(E. M. Cioran) o ilustrează — ca nimeni altul în litera-
tura română de astăzi — Marin Mincu. Poetul e sub-
minat de critic, exegetul de mentor (a cel puţin două 
generaţii/promoţii, chiar dacă unii nu au întârziat 
să-şi trâmbițeze, la primul semnal de alarmă venit 
dinspre conducerea USR, despărţirea de maestru), 
prozatorul român de romancierul de expresie italiană 
cu acelaşi nume, dar cu o cotă de popularitate net 
superioară (Il diario di Dracula, Ed. Bompiani, Milano, 
1992, figurând printre cei cinci finalişti ai Premiului 
Bergamo), în fine, scriitorul quasi total — dacă ar fi 
să judecăm după genurile pe care le-a abordat de-a 
lungul unei strălucite cariere artistice, cu rezultate de 
fiecare dată notabile (de bună seamă, cine ar putea 
să-mi numească o singură carte ratată ce-i poarta 
semnătura?!) — de cititorul cuprins de febra aurului 
extras din textele altora. Cât despre omul public, ei 
bine, doar prezenţa Domniei Sale în agora stârneşte 
“unde” asemeni circumvoluţiunilor celebrului Ţipăt 
munchian. Într-un climat de sfârşeală instituţionaliza-
tă, singură intervenţia sa este în stare să primenească 
atmosfera, structurând-o în linii concentrice de forţă 
(un adevărat şoc intelectual, alocuţiunea sa — cu 
cărţile pe masă! — în cadrul Celei de-a 2-a întâlniri a 
scriitorilor români din diaspora graniţelor ţării, din oc-
tombrie ‘97). Marin Mincu dă o pâine de mâncat celor 
dispuşi să mizeze totul pe (o) carte şi circ „privitorilor 
ca la teatru” veniţi să caşte gura, şi una şi alta adese-
ori concomitent. Astfel încât — repet şi eu după alţii, 
faute de mieux —, dacă Marin Mincu nu ar fi existat, 
ceea ce e greu de crezut dată fiind omniprezenţa sa în 
Cetatea Literelor, el ar fi trebuit cu orice preţ inventat, 
dar... cine să-l inventeze fără riscul de a şi-l ridica în 
cap, din te miri ce?! 

Primul care are de suferit, scăzut (din ecuaţia 
poeziei române de la origini până azi de către unii 
alcătuitori de antologii ce-l “sar” cu nonşalanţă) sub 
multiplele învelişuri ale personalităţii (şi nu am spus 
un cuvânt despre editorul & profesorul universitar, 
primul scoţând titluri ce au făcut epocă după ‘89 în-
coace: Parcul, Poeme aristocrate, Aleea Mimozei nr. 3, 
Maniera, etc., etc.; ultimul fondând în 1990 Universita-
tea de la Constanţa), este — se putea altfel?! — poetul. 
Unul a rebours, mai pe româneşte spus — îndărătnic, 
în egală măsură asediat şi asediator. Întreaga fascina-
ţie & complexitate a liricii lui Marin Mincu se regăseş-
te în acest poem cu valoare de manifest, datat 1964 şi 
inclus în volumul de debut, Cumpănă (1968), poem pe 
care-l citez integral, respectându-i verticalitatea:

SATUL CU LUPI

Lupii veniră în sat nechemaţi şi calmi,
împărţiră satul după familii şi rudele mai apropiate,
cu ochii sfârâind de foame jăcuiră întâi vitele mari
adormind de oboseala mâncatului pe ciolanele lor.

rostogoli dinăuntru”) este chiar ultimul lucru pe care 
l-ar fi făcut — şi nu l-au făcut, Nota Bene — lupii: 
„nişte umbre târâte se repeziră spre câini”. De împru-
mut pentru oameni, natura fiarei este compromisă 
prin alterare. Remarcabil jocul de lumini şi umbre: pe 
cât de calmă acţiunea exterioară, desfăşurată într-un 
regim diurn („soarele drept înţepa blana lupilor suri”), 
pe atât de neliniştitoare şi întunecată reacţia oame-
nilor claustraţi, mai mult nişte spectre („nişte umbre 
târâte”, ca să citez exact). Totodată asaltul final, din 
interior spre afară, are ceva dintr-un acvaforte de 
Goya, Somnul raţiunii naşte monştri. 

Nu ştiu ce impact a avut textul de mai sus la data 
scrierii, acum cinci decenii, şi dacă a apărut în presa 
literară a vremii înainte de a fi inserat în volumul de 
debut din ‘68; negreşit însă poezia trebuie să fi lucrat 
în carnea artistului la tinereţe ca o boală de care aces-
ta nu a mai dorit să se vindece. Sau poate ca un vac-
cin împotriva tuturor (bolilor). În tot cazul, l-a marcat 
à jamais. Altfel spus, de cinci decenii Marin Mincu 
se află în regim de asediu. Întrebarea ce se pune ar 
fi chiar aceasta: de care parte? Cum este foarte greu, 
dacă nu de-a dreptul imposibil, să ni-l imaginăm luat 
prin surprindere sau constrâns să se apere, răspunsul 
se-nţelege de la sine. Punct şi de la capăt.

Împotriva naturii luminoase (meridionale) a poe-
tului, creaţia sa este traversată de la un capăt la altul 
de spectrul întunecat al demonului lăuntric. Bizanti-
nul levantin se lasă locuit cu chirie de un protestant 
din epoca Inchiziţiei, unul încălzindu-se la rug tot 
cu ochii la Steaua Polară. Vine frigul! (titlul antolo-
giei apărute în seria „Biblioteca pentru toţi”, Editura 
Minerva, 2000), iată formula prin care poetul găseşte 
de cuviinţă să dea şfară-n ţară. Un titlu ca o auroră 
boreală. 

Se treziră la trâmbiţa burţii cu puteri noi,
acum deteră iama printre râmătoare şi oi,
şi apropiaţi de case lingeau geamurile cu linişte,
oamenii privindu-i lupeşte se strâmbară urât spre ei.

După ce înfulecară măruntele orătănii proaste
se începu asediul lupilor de afară asupra celor ascunşi;
îşi rodeau cozile câinii jigăriţi de foame
până şi lupilor le era scârbă să-i mănânce.

Satul tăcea pustiu de oameni şi parcă părăsit
soarele drept înţepa blana lupilor suri
se auzea mârâit ca de lupi prin case
în urmă, lupii se târâră-n păduri.

Sleiţi câinii râcâiră la praguri şi uşi,
uşile scârţâiră bolnave-n ţâţâni,
un miros de lupi se rostogoli dinăuntru,
nişte umbre târâte se repeziră spre câini. 

Un fel de Încă pe atunci vulpea (în cazul de faţă 
— lupul; nota mea) era vânătorul, de-a-ndoaselea, 
poemul. Ceea ce izbeşte de la bun început este preci-
zia desenului — o precizie demnă de şcoala flamandă 
de pictură —, liniar în primele 7 versuri şi “răsfrânt” 
începând cu al 8-lea. Cu mişcări de mare maestru de 
ceremonii (de iarnă, aş adăuga între paranteze, sin-
gură senzaţia de frig ce-ţi îngheaţă sângele-n vine pe 
care o degajă textul, în special versul parcă ieşit din 
atelierul lui Spinoza: „şi apropiaţi de case lingeau gea-
murile cu linişte”, fiind suficientă pentru a sugerea at-
mosfera hibernală), poetul mută când o piesă („Lupii 
veniră în sat nechemaţi şi calmi”), când alta („oamenii 
privindu-i lupeşte se strâmbară urât spre ei”), într-un 
joc pe viaţă şi pe moarte în care nu există jumătăţi de 
măsură („câinii jigăriţi”, un fel de corcituri, nu?, sunt 
într-o primă fază scoşi din cărţi: „până şi lupilor le era 
scârbă să-i mănânce”), astfel încât tabloul contemplat 
din exterior la un moment dat te absoarbe înăuntru, 
printr-o spectaculoasă răsturnare de perspectivă, şi 
abia de-acum încolo poemul capătă o turnură viziona-
ră. Pe măsură ce se goleşte de acţiune (până la refuzul 
desăvârşit al acesteia, din versul citat mai sus: „până 
şi lupilor le era scârbă să-i mănânce”), asediul — iată 
un termen tocmai potrivit pentru a desemna poetica 
lui Marin Mincu — se infiltrează pe sub pielea „celor 
ascunşi”, până la contaminare: „se auzea mârâit ca de 
lupi prin case”. Procedeu mai degrabă pictural, după 
cum o atestă iconografia medievală: „în numeroase 
imagini sau lucrări pictate de la sfârşitul Evului Mediu 
reprezentând arestarea lui Iisus şi sărutul trădării, 
roşeaţa apostolului mişel pare a se fi transmis, ca prin 
osmoză, părului şi bărbii lui Crist; călăul şi victima sa, 
care nu se pot confunda prin nimic, sunt uniţi simbo-
lic prin aceeaşi culoare”(Michel Pastoureau, O istorie 
simbolică a Evului Mediu occidental). Cu totul altfel 
funcţionează osmoza în poemul lui Mincu: primul 
lucru pe care-l fac supravieţuitorii asediului (dar mai 
pot fi oare numiţi astfel de vreme ce oamenii s-au 
lăsat cuceriţi pe din interior: “„un miros de lupi se 

VII. “ÎMPOTRIVA”
LUI MINCU

SCRIS | CETIT

© DIRK SKIBAde EMILIAN GALAICU-PĂUN

Em. Galaicu-Păun şi Marin Mincu (Târgul de carte „Gaudeamus”, 2009).
Poză făcută de Mihai Vakulovski cu doar câteva zile înainte 

de moartea eminentului semiolog şi scriitor.
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„MIERTVAIA PRIRODA”

Cineva de la Dilema veche (14-20 
septembrie 2017) se arăta contra-
riat că, în unele limbi, expresia 

care defineşte acelaşi lucru are înţele-
suri contrarii: „«Natură moartă» – «still 
life» în engleză, «Stillleben» în germană, 
dar «nature morte» în franceză, «natu-
raleza muerta» în spaniolă, «miertvaia 
priroda» în rusă ş.a.m.d. De ce-i la unii 
vie şi la alţii moartă?!” (M. P.)

Evident, suntem în domeniul artei şi 
sintagma respectivă defineşte opera „de 
artă pictată, dese nată, lucrată în moza-
ic, colaj etc., care reprezintă grupuri de 
obiecte sau alte elemente din ambianţa 
umană: fructe, legume, flori, peşte, vâ-
nat, vase, statuete, cranii, cărţi, şervete, 
instrumente muzicale, unelte banale 
sau insolite” (Dicţionar de artă. Forme, 
tehnici, stiluri artistice, Editura Meridia-
ne, Bucureşti, 1998).

Dilema lui A.M. denotă nu numai 
simţ acut al limbii, dar şi o fină înţe-
legere „tehnică” a fenomenului. Anu-
me pornind de la această divergenţă 
moartă-vie, specialiştii în materie au 
decis să elimine confuzia, căutând o 
expresie-termen mult mai potrivită – 
natură statică: „În pofida popularităţii, 
denumirea genului nu este încă stabi-
lită: numele natură moartă provine din 
limbile romanice, în timp ce atelierele 
olandeze numeau genul stilleven (viaţă 
tăcută, liniştită), titulatură preluată de 
limbile germanice. Imprecizia vechii 
denumiri a dus la aban donarea ei în 
ultimele decenii, în favoarea alteia mai 
adec vate: natură statică” (Ibidem).

Atât doar că ruşii nu numesc tablo-
urile sau desenele cu această tematică 
„miertvaia priroda” (de unde o fi luat-o 

A.M.?), căci sună al naibii, ci au împru-
mutat expresia de la francezi, topind-o 
într-un singur cuvânt: натюрморт. 
Ca, de altfel, şi spaniolii, care preferă 
pentru acest gen de artă termenul bo-
degón (de la bodega – cramă, pivniţă; 
cămară), deşi e acceptată şi formula 
naturaleza muerta. Nu e mare brânză, 
fiindcă e aceeaşi Marie cu altă pălărie, 
dar totuşi…

N-am găsit nicăieri explicaţia de ce 
unii au preferat să-i zică acestui tip de 
pictură natură vie, iar alţii natură moar-
tă. Primele lucrări de acest gen au apă-
rut încă în Egiptul antic, le-au practicat 
grecii şi romanii, dar tema ca atare s-a 
constituit sub penelurile artiştilor fla-
manzi şi olandezi. În secolul al XVI-lea, 
sporadic, în următorul secol, triumfal. 
Nu au ocolit-o nici marii maeştri, ca, 
spre exemplu, Rembrandt. 

Buni peisagişti, artiştii nordici se 
„îmbătau” de aerul ambientalului, 
umplând suprafaţa pânzelor cu tot ce-i 
înconjura: mori de vânt şi de apă, şesuri 
şi albii stâncoase străbătute de râuri 
molcome sau năvalnice, luminişuri prin-
tre copaci în care pasc bovine placide, 
unele făcând pipi în prim-plan, case din 
cărămidă acoperite cu ţiglă roşie, curţi 
şi, desigur, interioare. Camere curate, cu 
gresie imitând tabla de şah, cu dantelă-
rese, femei citind, lăptărese, negustori 
şi negustorese, unii surprinşi când să-
vârşesc taina tainelor, adică îşi cântă-
resc aurul adunat în cufere, bucătării 
în care duduie cuptoare dolofane ca şi 
femeile care le întreţin la toate turaţiile 
etc., etc. E un spectacol al vieţii, fără 
nimic glorios în el, dar în care bucuria 
existenţei, a preaplinului ei răzbate la 
fel de potopitor ca şi apele învolburate 
de la stăvilarele celor două mori ale lui 
Ruisdael. Belşugul, adunat din cele trei 
ambianţe naturale – aer, uscat şi apă – 

îşi face loc pe mesele acelor interioare 
binecuvântate de providenţă. Fazani, 
raţe sălbatice şi alt păsăret comestibil, 
căprioare şi iepuri, peşti şi homari do-
mină spaţiul tablourilor într-un joc mul-
ticolor. Cu câteva clipe în urmă aceste 
„exponate” mai erau încă vii – zburau 
în văzduh, păşteau iarba grasă, înotau 
în apele râurilor sau ale mării. Omul, 
regele lanţului trofic, le-a sacrificat (aşa 
e political correctness să spui astăzi!) 
pentru a se bucura el de viaţă. Pictorii 
surprind acest moment al naturii (foste 
vii!), dar încă păstrându-şi frumuseţea, 
înainte ca vânatul, fructele şi legumele 
să intre în custodia măcelarilor şi bucă-
tarilor. Germanul Georg Flegel (1556-
1638), „pictor imitând în chip fericit 
viaţa”, cum i s-a spus, prefera să meargă 
şi mai departe, transpunând pe pânză, 
ca să spunem aşa, produsul finit (vezi 
tabloul său Marea expoziţie de mâncă-
ruri; puah, nu-mi place!!!).

Cred în sinea mea că acest gen de 
pictură nu împărtăşeşte atât filozofia 
lui carpe diem, deşi în subsidiarul ideii 
transpare şi aşa ceva, cât învederează 
un efort al artistului de a „fotogra-
fia” perisabilul, de a opri clipa în care 
această frumuseţe încă nu s-a veştezit 
sau degradat. Fiindcă tot în canonul 
tematic intră şi roadele pământului, 
unele iute trecătoare: struguri chihlim-
barii, piersici planturoase, cu carnaţia 
rozalie a femeilor lui Rubens, bostani 
rubiconzi, rodii exotice, sângerând din 
sucuri, dar şi ceapa şi usturoiul cu seve-
le lor dure, ţărăneşti.

Mă rog, ca bucuria vieţii să fie depli-
nă, în multe naturi moarte apar şi paha-
rele şi vasele cu vin sclipind din alămu-
ri cu configuraţii baroce sau orientale. 

Pentru bucuria sufletului, nu numai 
a trupului, se adăugau în cadru şi flori 
proaspăt culese. 

Într-un cuvânt, o natură (deja) moar-
tă pentru natura (încă!) vie – omul. Cu 
îngăduinţa dvs., de aici stil-leven şi 
Still-leben.

 2 octombrie 2017 

ȘI ACUM ÎNCOTRO?

Pătratul lui Malevici intră cum-
va în ecuaţie cu oul lui Columb: 
nimeni nu s-a gândit până la cei 

doi – pictorul şi navigatorul – că aşa 
ceva e posibil. Fiindcă în ambele cazuri 
se forţa însăşi natura lucrurilor pen-
tru a li se comunica o nouă funcţie, o 
nouă situaţie. Un simplu pătrat negru 
era declarat în mod arbitrar operă de 
artă şi, respectiv, un corp elipsoidal 
era obligat să stea, în pofida geome-
triei sale improprii pentru aşa ceva, pe 
unul din vârfuri. Evident, spărgându-se 
legile care dominau până atunci am-
bele forme: pătratul să reprezinte ceva 
care mişcă estetic şi oul să stea pe unul 
din vârfuri fără a fi spart. La fel, prin 
forţare brutală „rezolva” Alexandru cel 
Mare problema nodului gordian – acolo 
unde alţii aplicau ascuţişul minţii, mili-
tarul a aplicat ascuţişul armei. Astfel se 
schimba regula jocului, se anula legea 
veche pentru a fi instituită alta nouă. 
Pătratul – în cazul dat el ne interesează; 
de ouăle sparte să se ocupe bucătarii – 
conducea la o dez-inhibare a artistului; 
din acel moment puteau fi declarate 
opere sau chiar capodopere versurile 
fără şir ale lui Urmuz şi dadaismul lui 
Tzara, pisoarul lui Dechamp şi chiloţii 
murdari ai lui Tracey Emin etc., etc.

Aproape simultan cu acestea, a 
dispărut o altă convenţie restrictivă a 
artei vechi – cadrul, rama tabloului. 
Au apărut instalaţiile şi performance-ul 
care pot ocupa o sală întreagă sau se 
pot desfăşura pe enorma lungime a 
întregului Zid Chinezesc.

În arta de azi, cele două genuri, pic-
tura şi sculptura, au fuzionat, publicul 
nemaiştiind ce are în faţă – un tablou 
sau o sculptură. Sincretismul artelor 
este absolut, deoarece în ecuaţie intră 
şi scenele teatrale, şi muzica, şi fotogra-
fia, şi episoadele filmate, şi suprafeţele 
pictate sau pur şi simplu vopsite etc., 
etc. Pictorul nu mai redă piatra, ci o 
aduce în cadru aşa cum a făcut-o maica 
natură. Sculptorul nu mai ciopleşte în 
rocă figura omului, ci îl împinge pe 
acesta în ceea ce se cheamă azi per-
formance, făcându-l să sângereze cu 
adevărat – vezi unele dintre scenele 
Marinei Abramović. 

Totul devine obiect de artă dacă 
e încadrat în instalaţie sau în perfor-
manţă: scândura brută, frânghia, apa 
curgând, deşeurile – totul! Artistul nu 
mai „minte”, re-creând o realitate („Tou-
te poète est menteure et son métier 
l’excuse”, Jean-Jacques Rousseau), mime-
sisul e o etapă depăşită şi anacronică, 
el reorganizează doar această realitate 
printr-un naturalism în exces. 

Ce frumos spunea în acest sens 
Bruno Munari  (1907-1998), grafician, 
sculptor şi designer italian: „Qu-
ando tutto è arte niente è arte”! 
Astfel, în goana sa după origina-
litate, de a veni cu altceva decât 

| „MIERTVAIA PRIRODA”
| ŞI ACUM ÎNCOTRO?

RĂZLEȚE
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Din copilărie încă – de pe când am început să 
fiu atentă la capacitatea cuvintelor de a spune 
mai mult decât au oamenii intenția să expri-

me prin ele – am fost fascinantă de uşurința cu care 
se adoptase pentru lumea de dincoace de cortina de 
fier apelativul „lagărul socialist”. Și asta nu de către 
ceilalți, care ar fi putut astfel să definească infamant 
lumea căzută sub dominația sovietică, ci chiar de 
către responsabilii acestei lumi. În dicționare – chiar 
şi în cele ale perioadei respective – cuvântul lagăr 
era definit ca un spațiu de detenție, ca un loc în 
care erau ținuți prizonieri, încât, semantic vorbind, 
„lagărul socialist” nu putea să însemne decât acea 
parte a Europei în care popoarele erau private de 
libertate. Iar impunerea – de altfel, cu mândrie – a 
sintagmei de către conductorii acelei lumi echivala 
cu o recunoaştere a caracterului ei concentraționar şi 
cu o mărturisire. Această involuntară mărturisire mă 
fascina cu atât mai mult cu cât explicația adoptării 
formulei era slugărnicia față de limba rusă, în care 
termenul avea, se pare, alte conotații; slugărnicie care 
se transforma – fără ca nimeni să observe – într-o 
autodemascare. Lingvistica reuşea să exprime ceea ce 
istoria nu-şi putea permite să facă.

Mi-am amintit de această capacitate demasca-
toare – funcționând pe cont propriu – a cuvintelor 
într-una din serile trecute când, mutând de pe un 
canal de televiziune pe altul, găseam pe toate postu-
rile româneşti politicieni angrenați în talk-show-uri. 
„Iată clasa noastră politică” mi-am spus, realizând 
amuzată şi pentru prima oară cum dintr-o întreagă 
pleiadă terorizantă de întrebuințări („luptă de clasă”, 
„justiție de clasă”, „clasă conducătoare”), termenul cla-
să s-a păstrat în noul registru politic doar în această 
formulă. Clasa noastră politică vorbea, deci, pe toate 
canalele de televiziune şi – mutând de pe un post pe 
altul – replicile li se amestecau într-o pastă groasă 
de vorbe care curgea îngreunând mişcările, năclăind 
ideile, acoperind, imobilizând, zădărnicind faptele. 
„– De ce dictează clasa muncitoare? – Pentru că nu 
ştie scrie”, se râdea în timpul studenției mele. „– De 
ce vorbeşte clasa politică? – Pentru că nu ştie face” 
(altceva).

REFLEXEVIAȚA LITERARĂ

LINGVISTICĂ 
ȘI ISTORIE

de ANA BLANDIANA

precedenţii, omul a atins culmea reprezentă-
rii – înainte obiectul se imagina, acum acesta 
însuşi este adus în „cadru”. Din dicţionarele 
moderne de artă dispar termeni definitorii – 
pictor, sculptor, ambii fiind înlocuiţi prin ge-

neralizantul artist. Punct mare. Ce mai poate urma?

Doar o neorenaştere. Când artistul se va întoarce 
iarăşi la şevalet, cu penelul în mână, iar sculptorul 
îşi va relua dalta şi va încerca să elibereze frumosul 
din stana de piatră rudimentară. Căci la orice altă 
buclă a istoriei – corsi e ricorsi, nu? – cam asta s-a 
şi făcut. Credeţi că Malevici este supraoriginalul? 
Nu chiar, flamandul Cornelis Gijsbrechts (născut 
între 1630-1640, decedat după 1675) are o pictu-
ră de tipul trompe l’oeil, intitulată Spatele unui 
tablou, care e un perfect pătrat negru. Atât doar că 

în colţul de stânga sus, e pictat şi un mic număr de 
inventar. Deci nimic nou sub soare…

Aşa cum stau lucrurile, artişti pot deveni astăzi 
mai ales ingenioşii. Cunosc pe cineva care, dacă 
nu poate fi considerat un inventator, e cel puţin 
un compilator de mare clasă. Căci tocmai a trecut 
într-a treia. În clasa a doua, învăţătoarea le-a împăr-
ţit câte o foaie şi le-a propus elevilor să deseneze 
ceva la alegere. Băiatul a stat câteva zeci de minute 
privind grav-filozofic în tavan fără să tulbure albul 
imaculat al hârtiei cu vreo urmă de creion. Întrebat 
de învăţătoare de ce nu face nimic, acesta a răs-
puns imperturbabil, prezentându-i foaia albă: „Ba 
am făcut deja. Tocmai am terminat. Tabloul meu se 
intitulează Pătratul alb. Pot să ies să mă joc?”

19 octombrie 2017

În sediul Uniunii Scriitorilor din Moldova a avut loc pe data de 19 octombrie curent lansarea a două cărţi: 
Vasile Vasilache, Jurnal (Editura Arc, 2017) şi Un filozof al literelor basarabene (Editura Știința, 2017, alcă-
tuitor: Vasile Malanețchi), o culegere de articole şi amintiri despre regretatul prozator. 
În cuvântul său de deschidere, Teo Chiriac, vicepreşedintele USM, a schiţat, prin intermediul unor citate 

sugestive, un portret al lui Vasilache, trecând apoi în revistă ediţiile din cărţile apărute în anii din urmă la 
editurile din Chişinău: Povestea cu cocoşul roşu, Verzi suntem, verzi..., Elegie pentru Ana-Maria ş.a. Modera-
torul a amintit că un fragment din Jurnal a fost găzduit şi de „Revista literară”.

Victor Vasilache, fiul scriitorului, a povestit despre istoria apariţiei Jurnalului, la descifrarea căruia a 
lucrat împreună cu istoricul literar Igor Nagacevschi (prefaţatorul ediţiei). A mărturisit că nu deţine o arhivă 
propriu-zisă a tatălui său, de aceea nu ştie dacă va mai edita multe opere postume, poate doar o ediţie 
îmbogăţită a cărţii lansate. Victor Vasilache a mai relatat despre dificultatea de a translitera şi a descifra 
manuscrisele, ilizibile pe unele porţiuni.

Leo Butnaru a dat citire unor pasaje extinse din două articole publicate în România despre personalitatea 
şi Jurnalul lui Vasile Vasilache, remarcând în volum note, aprecieri, creionări de portrete, referinţe la reali-
tăţile sovietice, făcute de prozator pe parcursul unui deceniu. Leo Butnaru vede în acest jurnal un adevărat 
laborator de creaţie, a cărui valoare va trebui analizată în raport cu ceea ce s-a scris deja cu privire la operă.

Pentru Vitalie Ciobanu, paginile de Jurnal au exercitat o veritabilă revelaţie încă de atunci când un frag-
ment a fost publicat în revista „Contrafort”. Redactorul şef al „Contrafortului” a specificat că jurnalele ţinute 
de către scriitori de valoarea lui Vasilache reprezentau în perioada socialistă sertarul lor secret. Vitalie Cio-
banu rămas uşor descumpănit când a descoperit că scriitorul exprimase unele dubii cu privire la romanul 
său care a făcut epocă, Povestea cu cocoşul roşu, aceasta dovedind fiinţa dilematică a scriitorului nostru. 

Vladimir Beşleagă a afirmat că a aşteptat să afle din paginile acestui jurnal ce s-a întâmplat cu volumul 
doi al Poveştii…, carte care a fost atât de dur criticată de forurile de atunci, încât nu a mai fost editată. Lui 
Vasilache i se cerea să renunţe la scena când un şef de partid, zugrăvit în roman, ajunge la balamuc. Dar 
erau şi alte locuri considerate neconforme eticii sovietice. Vorbitorul a remarcat că în Jurnal se simte în 
permanenţă o gravitare a prozatorului în jurul unor mari teme şi nume emblematice din cultura universală, 
cum ar fi Goethe sau Shakespeare. 

Maria Șleahtiţchi a accentuat ideea că Jurnalul îndeamnă la o relectură şi chiar la o reinterpretare a 
operei lui Vasilache, în primul rând a Poveştii..., lucrarea sa fundamentală. Locutoarea a atras atenţia asupra 
limbajului vasilachian: o rostire doar aparent populară, fiind în esenţă extrem de laborioasă. Volumul Un filo-
zof al literelor basarabene i se pare un foarte bun instrument de lucru pentru toţi cei care se ocupă de opera 
prozatorului, de aceea s-a arătat puţin mirată să descopere unele lacune, în special în datele biografice.

Eugen Lungu a mărturisit că titlul de Jurnal e unul convenţional şi lax, putând îngloba mai multe tipuri 
de scriere fragmentară, inclusiv cea pe care a practicat-o prozatorul. De aceea Jurnalul constituie, totodată, 
o introducere în opera scriitorului. Notele nu sunt spectaculare la suprafaţă, ci doar în profunzime. Criticul a 
exprimat speranţa că volumul se va vinde repede, întrucât este multă muncă pentru o a doua ediţie (tradu-
cerea textului rusesc, introducerea unor note la subsol şi suplimentarea celor existente etc.).

Emilian Galaicu-Păun a fost de părere că filele Jurnalului demonstrează cu obstinaţie dorinţa scriitorului 
de a ieşi din provincialismul în care era cufundată Moldova. 

Nicolae Rusu şi-a amintit, în legătură cu lecturile etalate în Jurnal, dar şi cu o experienţă personală, că 
prozatorul era nu numai un cititor avid, ci şi unul foarte atent. 

Ion Ciocanu a evidenţiat unele gânduri critice ale autorului Poveştii… cu privire la literatura care se scria 
pe meleagurile basarabene: „Lipseşte în literatura noastră aspectul de vrajă”. 

Mircea V. Ciobanu şi Vasile Malanețchi au povestit cum s-a lucrat la volumul Un filozof al literelor basara-
bene, care a încorporat aproape întregul material metaliterar raportat la Vasile Vasilache. 

Ana CIUMAC

VASILE VASILACHE: 
LANSĂRI DE CARTE
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Iulian CIOCAN/ Radio Europa Liberă: Care este miza 
acestui proiect de anvergură și la ce bun să aduni 
textele unor autori basarabeni în câteva antologii?

Mircea V. CIOBANU:  Răspunsul este simplu – în 
general, antologiile sunt un gen al istoriei literare. 
Între aceste forme de istorii literare, care sunt istoria 
literaturii, profilurile literare sau dicţionarele literare, 
eu prefer antologiile, instrumentele de lucru în care 
partea biobibliografică este minimă, în schimb textele 
sau producţia literară propriu-zisă este mare. Și atunci 
poţi să vezi un tablou [al literaturii], pentru cel care se 
interesează.

Noua colecţie este un fel de replică pe care noi 
înşine ne-o dăm la ediţia de acum un deceniu şi ceva: 
„Literatura din Basarabia în secolul XX”. Acea colecţie 
reflecta o istorie a unui secol de literatură, iar acum 
am încercat să surprindem literatura în dinamica ei, 
antologată chiar în timpul în care se scrie.

I.C./R.E.L.: Se știe că orice antologie este captiva su-
biectivității antologatorului. Poate fi sigur cititorul / 
iubitorul de literatură că aceste antologii adună între 
copertele lor într-adevăr cele mai bune texte de înce-
put de secol din literatura basarabeană?

M.V.C.:  În general tot ce ţine de literatură şi de artă 
este subiectiv. Este subiectiv scriitorul. Este subiectiv 
criticul literar, istoricul literar etc. Altfel nu poate fi. 
Adună sau nu [antologiile] cele mai bune texte? Ne 
amintim iarăşi de colecţia anterioară, ea a devenit deja 
canonică, adică un instrument de referinţă pentru toţi 
cei care se interesează de literatura scrisă aici, în spa-
ţiul dintre Prut şi Nistru.

În ce măsură sunt [antologate] cele mai bune texte? 
În măsura în care li s-au părut cele mai bune antologa-
torilor. Am încercat împreună cu Eugen Lungu să se-
lectăm un grup de antologatori care ni s-au părut nouă 
competenţi şi ei au venit cu oferta lor. Din punctul de 
vedere al antologatorilor acestea sunt textele cele mai 
bune sau cel puţin cele mai reprezentative. Subiectivi-
tatea nu poate fi exclusă nici aici, dar eu cred în aceşti 
antologatori, de aceea cred şi în textele [= în calitatea 
textelor] pe care le-au selectat ei.

I.C./R.E.L.: Să înţelegem că întrebări referitoare la 
selecţia antologatorilor nu pot să existe? Sunt niște 
persoane avizate în domeniu?

M.V.C.:  Da, sunt avizaţi în domeniu şi pot să dau câteva 
exemple. Ei fie că scriu despre acest gen, de exemplu, 
Adrian Ciubotaru, care a antologat  Critica şi eseul şi 
care scrie de multă vreme cronici la cărţile de eseistică 
şi critică literară. Tu, care eşti aici alături, ai făcut deja 
[acum un an] o antologie de proză scurtă împreună 
cu Grigore Chiper. Lucia Ţurcanu a făcut în ultimii doi 
ani trei antologii [de poezie], Maria Șleahtiţchi, care a 
alcătuit antologia romanulu, a scris [un studiu] despre 
roman, iar Irina Nechit, care a făcut antologia de  Dra-
maturgie, vine din interiorul breslei, ea fiind şi critic 
de teatru. Am încercat să-i selectăm pe cei care cunosc 
aceste domenii/ genuri.

I.C./R.E.L.: Asemenea antologii provoacă de obicei 
foarte multe nemulţumiri, întrebări, regrete. Am 
auzit, de exemplu, o voce nemulţumită de faptul că 
un critic în vogă nu e prezent în antologia de eseu și 
critică, iar o poetă zicea că e prezentă cu niște poeme 
care pe ea o lasă acum rece, deși tot ea le-a scris.

M.V.C.:  Oricine dintre noi ar putea să reproşeze ceva 
cuiva [dintre antologatori]. Vrei să-ţi reproşez [şi 
eu] ţie? Eu de ce nu sunt la proza scurtă? Răspuns: 
este o chestie absolut normală ca cineva să intre [în 
antologii], iar altcineva să nu intre. Eu cred sincer 
că cei care au făcut selecţia au făcut-o pe criterii de 
calitate, aşa cum văd ei lucrurile, aşa cum văd ei genul 
acesta reprezentat [în spaţiul nostru literar]. 

Dar, în general, antologia nu este o selecţie de 
autori. Este o selecţie de texte. Antologatorii noştri au 
selectat textele care, cred ei, reprezintă literatura ba-
sarabeană în toată diversitatea şi complexitatea. Ediţia 
este şi reprezentativă. Întâmplător sau nu, dar avem 
toate generaţiile de vârstă ale scriitorilor care scriu 
astăzi sau cel puţin au scris după 2000 încoace. Fără 
să excludem această subiectivitate [iminentă], cred că 
selecţia este una care, trebuie să ţinem cont de asta, 
atunci când deschidem cărţile, îi reprezintă şi pe anto-
logatori. Orice antologator ar putea să-i spună, în repli-

că, autorului: nu te supăra, frate, dar eu aşa am văzut 
lucrurile, îţi place ţie sau nu-ţi place. Un coleg spunea 
că poate ar fi fost mai bine să fie câte doi antologatori 
la fiecare gen. Ar fi arătat poate altfel antologiile, dar 
nu ar fi fost obligatoriu mai bune decât sunt.

Atunci când deschizi o antologie, trebuie să înţe-
legi că nu este o antologie [cumva] absolută a genului 
respectiv, din primele decenii ale secolului XXI, ci este 
genul privit cu ochii antologatorului respectiv din co-
lecţiile respective ale editurilor respective. Din punctul 
acesta de vedere, totul este absolut onest. Absolut 
întâmplător, au fost selectate şi câteva dintre textele 
mele în unele dintre cărţile acestea. Eu aş fi ales alte 
texte. Chiar le-am spus antologatorilor că aş fi ales alte 
texte, dar am lăsat la discreţia lor, doar întrebând dacă 
ei au motivaţia lor interioară [pentru această selec-
ţie] (nu trebuie să mi-o explice mie). Odată ce ei văd 
aceste texte ca reprezentative, trebuie să ne obişnuim 
şi cu asta: că punctul de vedere al antologatorului este 
într-un fel punctul de vedere al cititorului. Nu eşti 
ceea ce crezi tu că te reprezintă, ci ceea ce există în 
percepţia oamenilor care citesc. Or cei care au selectat 
[textele] sunt cititori avizaţi, sunt critici literari, sunt 
scriitori, adică oameni care cunosc domeniul. Nu tre-
buie să ne supărăm.

I.C./R.E.L.: Se vorbește la noi multă vreme, de la înce-
putul anilor 1990, despre sincronizarea literaturii din 
Basarabia cu literatura română. Să faci niște antologii 
de literatură basarabeană nu este cumva un gest de 
izolare și de provincialism într-o lume în care contea-
ză interferențele?

M.V.C.:  În primul rând, facem această precizare (pe care 
o făceam insistent şi atunci când am făcut antologiile 
anterioare): nu vorbim de literatură basarabeană, ci 
despre literatura [română] din Basarabia. Ar fi trebuit 
să se intituleze, şi data trecută, şi acum: [literatura 
română din Basarabia], dar ar fi fost o hărmălaie de 
cuvinte. Evident că e vorba [acum, ca şi atunci] de 
antologii de literatură română din Basarabia. E o preci-
zare, pur şi simplu.

În ce măsură această colecţie o izolează [de litera-
tura română]? Nu are cum să o izoleze chiar să vrea. 

INTERVIU

MIRCEA V. CIOBANU:
„...AVEM O LITERATURĂ 

TÂNĂRĂ, OR ASTA 
ÎNSEAMNĂ CĂ ȘI UNA 

VIGUROASĂ” 

realizat de 
IULIAN CIOCAN

CINCI ANTOLOGII INTITULATE „LITERATURA DIN BASARABIA. ÎNCEPUT DE SECOL XXI” AU APĂRUT RECENT LA EDITURILE ARC ȘI 
ȘTIINŢA. ESTE UN PROIECT AMBIŢIOS CARE VALORIFICĂ LITERATURA SCRISĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE AUTORI BASARABENI DE LA 2000 
ÎNCOACE. PROIECTUL ÎȘI PROPUNE SĂ PREZINTE O NOUĂ FAȚĂ A LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA, O LITERATURĂ PRIVITĂ ÎN 
DINAMICA EI EVOLUTIVĂ, ANTOLOGATĂ CHIAR ÎN TIMPUL ÎN CARE SE PRODUCE.  MAI MULTE DETALII ÎN DIALOGUL LUI IULIAN CIOCAN 
(RADIO EUROPA LIBERĂ) CU UNUL DINTRE COORDONATORII PROIECTULUI, CRITICUL LITERAR MIRCEA V. CIOBANU, REDACTOR ȘEF AL 
EDITURII ȘTIINŢA. 

© FOTO: ALLA CEAPAI
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Or, se fac antologii ale poeţilor din Botoşani sau din 
Hamburg, sau din Banat. Nu e nimic deosebit. Nu aces-
ta (izolarea) a fost scopul. Literatura română este una, 
indivizibilă, au demonstrat-o secole de literatură şi nu 
noi acum. Mulţi dintre scriitorii noştri fie că se editea-
ză la editurile din România, fie că locuiesc în România 
(apropo, acum noi avem autori antologaţi care locuiesc 
nu numai în România, ci şi la Londra, în New York).
Sunt scriitori români cu origini basarabene sau basa-
rabeni plecaţi pe un timp sau pe mai multă vreme din 
ţară. Această definiţie nu este decât una [pur] geo-
grafică. Dimpotrivă, dacă noi data trecută (cu ediţia 
Literatura din Basarabia în secolul XX) am încercat să 
venim cu o recuperare a istoriei sau cu o revizuire cri-
tică a avutului nostru literar dintr-un secol, acum este 
chiar oferta noastră [de azi, de literatură, nu de istorie 
a literaturii] pentru primul raft al literaturii române, 
pentru cititorul din România.

Din păcate, nu ajung atât de uşor toate cărţile tutu-
ror scriitorilor peste tot. Am zis să încercăm să adu-
năm [mai multe texte bune în antologii] dacă tot nu ai 
când să citeşti toată literatura… Am să vă spun acum 
un secret pe care l-a descoperit Maria Șleahtiţchi. Noi 
avem, din 2000 până în 2017, peste 120 de romane 
scrise de autori basarabeni.

I.C./R.E.L.: Pare incredibil…

M.V.C.:  Pentru «planeta Moldova» este o cifră astrono-
mică.

I.C./R.E.L.: Cum rămâne totuși cu literatura scrisă de 
minorităţile din Republica Moldova?

M.V.C.:  Am spus deja că a fost poate şi mica eroare 
de intitulare, şi data trecută, şi acum. Ar fi trebuit 
să intitulăm colecţia ca să fie limpede pentru toţi: e 
vorba de antologii de literatură română din Basarabia. 
Minoritățile, la noi, au scris o serie de texte, pe care eu 
le cunosc, destul de interesante. S-ar putea să fie o idee 
foarte bună pentru un proiect cu literatura minori-
tăţilor. Aş ezita doar cum o publicăm, pentru că ar fi 
interesant să fie chiar două versiuni – una cu literatu-
ra scrisă în original şi alta cu literatura minorităţilor 
tradusă în limba română, pentru cititorul român de 
pretutindeni.

I.C./R.E.L.: Cum poate cititorul să găsească aceste an-
tologii? Sunt ușor de găsit? De exemplu, pe mine m-a 
căutat un cumpărător, un iubitor de literatură din 
Ungheni, și a spus că el în tot Ungheniul a găsit nu-
mai în rețeaua de librării „Pro Noi” două exemplare 
de proză scurtă și roman, iar celelalte trei – drama-
turgie, eseu, critică și poezie – pur și simplu nu erau.

M.V.C.:  E o chestiune tehnică. Cărţile încă nu au ajuns 
pentru că noi am primit semnalele de la tipografie 
abia o săptămână şi jumătate în urmă. Înseamnă că 
tirajele abia acum se distribuie în librării, inclusiv în 
reţeaua „Pro Noi”. Vor ajunge, cu siguranţă, şi mă bu-
cur că cineva le caută. E un lucru curios că la noi caută 
cineva cărţi.

I.C./R.E.L.: Mai există niște cititori. O ultimă întrebare. 
În calitate de coordonator al acestui proiect, ce sen-
timent aveţi acum după ce aceste cinci antologii au 
apărut și ce vreţi să le spuneţi ascultătorilor noștri?

M.V.C.:  Nu atât vreau să le spun ascultătorilor, cât aş-
tept mai degrabă un feedback de la ei. Aştept ca cine-
va să comenteze aceste cărţi. Ca cititor de carte, pentru 
că eu sunt un cititor de meserie, aş recomanda aceste 
antologii. Or, asta înseamnă că aş fi mulţumit de ceea 
ce am reuşit să facem. Rămâne totuşi ca nota să ne-o 
dea cititorul şi această notă va fi exprimată nu atât 
într-o opinie, ci în câţi cititori, le vor căuta, cu adevărat 
prin librării. Sper să aibă revelaţia descoperirii unei 
literaturi destul de consistente şi mai ales a unei litera-
turi foarte tinere. Asta a fost una din constatările mele: 
că avem o literatură tânără, or asta înseamnă că şi una 
viguroasă. Și s-ar putea să avem şi un viitor [literar].

© Radio Europa Liberă 
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MEMENTO

de IOAN MÂNĂSCURTĂ

TRIFAN 
BALTĂ

Directorul Institutului Cultural Român Mihai 
Eminescu de la Chişinău, academicianul Va-
leriu Matei, mi-a propus să țin o conferință 

despre Trifan Baltă, cunoscut în lumea copiilor şi 
chiar în cea academică grație unei cărțulii, Poveş-
tile lui moş Trifan. Ocazia era cât se poate de po-
trivită – în 2016 s-au împlinit 140 de ani de la naş-
terea povestitorului. Propunerea m-a onorat şi m-a 
bucurat în egală măsură măcar şi pentru faptul că, 
pe lângă multele şi de tot felul preocupări pe care 
le are această vajnică instituție, uite, se iscase şi 
aceasta – de a-l scoate din anonimat pe unul care 
era sortit anonimatului prin însuşi faptul vieții şi 
vocației sale. Mi-am amintit că odinioară, şi asta se 
întâmpla prin 1978, fără ocazie şi neîndemnat de 
nimeni, am scris un crochiu despre Trifan Baltă, 
pe care l-am intitulat Sărbătoarea Marelui Anonim. 
Atunci, pledam pentru instituirea unui festival 
anual sau organizarea unui eveniment public cu 
o anumită periodicitate care să poarte chiar acest 
nume – Sărbătoarea Marelui Anonim. Frumos şi 
înălțător! Scopul era punerea în valoare a folclo-
rului autentic, atâta cât mai rămăsese şi în cruntă 
spulberare la acea oră. Acum, îmi dau seama că 
nu făceam decât să anticip şi să vestesc căderea 
folclorului în definitivul anonimat. Printre altele 
fie spus, accidentul gravei căderi s-a produs nu 
fără concursul lipsei de cultură şi al lenei intelec-
tuale care, ziceau nu ştiu care înaintaşi obscuri, ne 
caracterizează. 

Viața povestaşului nostru (dar a fost mai mult 
decât simplu povestitor) se întinde pe cea mai 
dramatică şi chiar mai barbară perioadă a istoriei 
basarabene. Trifan Baltă s-a născut în 1876. În Ba-
sarabia era în plină desfăşurare crâncena campa-
nie de deznaționalizare şi rusificare a populației 
băştinaşe, care s-a tot intensificat şi radicalizat 
până hăt spre anul 1918, când Basarabia s-a salvat 
de la neantizare prin faptul revenirii în firescul 
spațiu național. Chiar dacă facem o scădere a 
celor douăzeci şi doi de ani, cât numără salvatorul 
interbelic românesc, genocidul la care a fost supus 
poporul Basarabiei după 1940 şi 1944 (acesta revăr-
sându-se şi peste anul morții lui moş Trifan, care 
s-a întâmplat în 1960) ne arată că întreaga viață 
a moşului Trifan s-a petrecut pe muchia rânjită a 
orizontului ce împreunează viața sfinților cu cea a 
mamonei.

Povestitorii, tot ei creatori şi purtători de folclor 
şi tradiție, au avut importanță în toate societățile 
de până la inventarea modalităților mecanice, elec-
trice şi electronice de stocare a informației. Pentru 
Basarabia, de fapt, pentru întreaga românime 
estică ajunsă sub călcâiul slavilor şi al bolşevicilor, 
purtătorii de folclor şi de tradiție, în calitatea lor 
de păstrători ai memoriei ancestrale, ai limbii şi ai 
spiritului național, au avut o importanță excepțio-
nală. Altfel, nici nu se ştie dacă fără ei (fără aceşti 

preoți, sacerdoți, solomonari cu profundă înțe-
legere a tainelor naturii, vieții şi morții) neamul 
nostru sau însemnate părți ale acestui neam ar fi 
avut şansa supraviețuirii şi n-ar fi fost lipsit pentru 
totdeauna de dreptul cuvântării în fața lumii.

A fost o vreme când numele Trifan Baltă era 
bine cunoscut în zona Briceni-Edineţ-Râşcani. Era 
pe când se mai spuneau poveşti la gura sobei şi 
fabuloasele întâmplări evocate treceau din tată 
în fiu şi din generaţie în generaţie. Radioul abia 
îşi întindea sârmele pe hudițele basarabene, iar 
de televiziune pe aici nu se pomenea. Dar asta 
nu înseamnă că oamenii nu ştiau ce se întâmplă 
în lume şi nu aveau o viață culturală şi artistică 
palpitantă. Existau serbări de tot felul, horele din 
sat, şezătorile, meşteşugurile… Și mai existau oa-
meni ca acest moş Trifan, parcă special trimişi (de 
cine, de unde?) în această viață spre a nu îngădui 
ofilirea neamului.

Când îl ascultam, îşi amintea poetul Valentin 
Roşca, căruia (secondat de scriitorul Ion C. Cioba-
nu) îi datorăm culegerea Poveştile lui Moş Trifan 
(şi mărturiile despre personalitatea lui mitică), 
aveam impresia că a dispărut din jurul meu totul 
şi a rămas numai frumosul pur, numai cântecul 
sau povestea vorbei. Era expresia curăţeniei gra-
iului, bogăţiei de gânduri şi de imagini sugestive, 
sclipitoare. 

Fiind îndrăgit de toată lumea şi mai răsărit 
printre oameni, Trifan Baltă se învrednicise chiar 
de un al doilea nume, ca marii boieri sau conducă-
tori de oşti – Movilă. 

Acelaşi nume – cine mai ține minte! – îi fuse-
se atribuit odinioară unui aprod Purice, care s-a 
ghemuit (nu sunt sigur că a făcut-o cu umilință) la 
picioarele calului, ca Vodă, cum era mic de stat, să 
calce pe spatele lui şi să încalece. De la acel Purice, 
zice-se, se trage marele neam boieresc şi domnesc 
al Movileştilor. 

De la moş Trifan Baltă, zis Movilă – neîntrecut 
povestitor, povestaş adică, spirit vulcanic, care 
se voia împărtăşit, difuzat şi dizolvat în spiritele 
semenilor, – a rămas un munte întreg de poveşti, 
basme, balade, colinde, urături, doine, cântece, 
cimilituri, frământări de limbă, zicători, proverbe, 
ghicitori, parabole, snoave, pe care multă lume şi 
le mai aminteşte şi le rosteşte până astăzi. 

În mod sigur, poveştile Florin Viteazul, Ilieş Mă-
lăieş, Cheiţa fermecată, Vasile Mogorogea, Umbre 
negre ş.a. fac parte din tezaurul naţional, unele 
fiind traduse în alte limbi. 

În viața lumească moş Trifan a fost păstor, cio-
ban la oi. Avea, cum s-ar spune, o situare strategi-
că, ştiindu-se că oamenii stăpânirii (hai să le zicem 
aşa) şi şlehtele de eliberatori nu se prea abăteau 
nici la loc deschis şi nici la negru zăvoi. 

Ar fi de presupus însă că i-a plăcut mai mult să 
păstorească şi să limpezească sufletele omeneşti. 

© NICOLAE RĂILEANU
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de VSEVOLOD CIORNEI

PIATRA
DIN 
MÂNĂ

POEZIE

NĂSCUT ÎN 1955 ÎN SATUL LIPNIC, RAIONUL OCNIȚA. A ABSOLVIT FACULTATEA DE JURNALISTICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CHIȘINĂU. 
A LUCRAT LA MULTE ZIARE, REVISTE, POSTURI DE RADIO ȘI TV. LA UNELE MAI LUCREAZĂ ȘI ACUM. A SCOS TREI CĂRȚI DE VERSURI: ”CUVINTE 
ȘI TĂCERI”, ”ISTORIA GELOASĂ”, ”CUVINTELE DINTRE TĂCERI” ȘI IARĂȘI ”CUVINTE ȘI TĂCERI”, OARECUM ANTOLOGIC. A TRADUS NIȘTE CĂRȚI, 
DINTRE CARE CEA MAI IMPORTANTĂ PARE SĂ FIE ”MAESTRUL ȘI MARGARITA” DE MIHAIL BULGAKOV. (VS.C.)

UȘA

Sun la uşă şi se deschide cortina.
Probabil, am greşit adresa. Dar rămân.
Cineva încearcă să rostească liniştea.
Altcineva crede că zborul este dare din mâini.

Este noapte. Nu mai cere să se facă şi întuneric.
Detaşează-te de convenţional ca să fii un rebel autentic.
Uită-te pe hartă ca să afli unde este aici.
Cineva rosteşte tăcerea şi ea se loveşte de-antene.

Aruncă o floare. Scena îşi cască gura.
Aplaudă. Scutură-ţi chiromanţia de colb.
Probabil, am greşit adresa. Spectacolul e ermetic.
Închid uşa care e doar un element de decor.

SPUNEM VORBE

Se rătăcesc fluturii în vânt,
dar ce are rătăcirea lor cu noi?
Noi avem rătăcirile noastre
între cerul de sus şi lada de gunoi.

Urcăm în sus, dar ne amintim că
n-am aruncat tot gunoiul în ladă
şi rămânem. Nevătămaţi. Cel ce nu-ncearcă să zboare,
cum să cadă?
 
Spunem vorbe. Ca să mascăm adevărul
că de fapt nu prea avem ce spune.
Veşnicul cer încearcă să ne ridice
deasupra veşnicei spume.

Ştim totul şi totuşi punem întrebări.
Ni se răspunde ceva în care nu vrem să credem.
Cum să-i explici tablei tiranizate de burete
că istoria nu se scrie cu creta?

SENZAȚIA MURDĂRIEI

Stimulăm noi energii şi scriem pentru răscumpărarea izvorului.
Suntem chemaţi în instanţă să-l denunţăm pe Îngerul Week-Endului
pentru că-şi întârzie mereu vizita.
De unde atâta tristeţe-n femei?
Călătoriile sunt discrete ca nişte tuneluri.
Totul li se dedică celora care emană lumină.
Ca să susciţi interesul trebuie să fii ras şi gras.

Din miezul ţării spre hotare se îndreaptă rezervele strategice.
Miniştrii sar din anecdotă-n istorie.

Ieşi în stradă preocupat de cele de dinafara străzii.
Sunt atras de Dvs. Mă gândesc la Dvs. Egoist şi-arzând în foc.
Dar bucuriile mă aşteaptă-n cărţile
din care aflu ultimele destăinuiri.

 Și-apoi vine o noapte şi-ţi vine şi gândul de a descrie minunea.
 Dar citeşti scriitura şi nu găseşti în ea simbolurile fiziologice pe care le cauţi,
 şi nimiceşti totul până la marea cea mare şi-apusul apusului,
 şi iubeşti unele femei pentru unele virtuţi...

 Trezirea înseamnă mai ales debarasarea de vis.
 Calomnia nu te scoate din luptă.
 Tragediile trec lin prin faţa istoricilor, dar nu-i ating.
 Atât. Intru sub jetul duşului.

ȘI ĂLA

Răsare soarele dar nu te grăbi să te bucuri,
poate că răsare de fapt piatra cu care te va lovi cel fără păcat.
Ascunde-te-n râu. Dacă nu te vei îneca
cel puţin vei ieşi spălat.

Dacă azi nu vine furtuna, nu mai pierde vremea cu păsările – 
pe timp senin ele nu-ţi vor ciripi nimic concludent.
Spune-i că are dreptate celui cu piatra
şi că eşti cu dreptatea lui la curent.

Spune-i că patria-i este soclu. Dăruieşte-i
nişte puieţi de laur să-şi sădească în jur o alee...
Ți se-ntunecă-n trup? Este efectul minciunii
Se tratează cu suc de lalele.

Bea-l. De-ţi stă câte-o viespe-ntre dinţi, scuip-o
Notează-ţi întâmplarea. S-ar putea să iasă din ea o fabulă ori o nuvelă
mai pe urmă, când păsările se vor duce să moară
după ce furtuna de-afară îi va permite soarelui să răsară.

...Iar piatra din mână – ce-i cu piatra din mână,
că doar se ştia de la bun început c-a păcătuit şi ăla...

SÂMBURELE AMAR

Odată ce ne-am adunat aici cu toţii,
daţi-ne şi câte-o cocardă în frunte,
rezervaţi nişte pietre pentru nişte monumente
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şi pentru bătrâneţe nişte plete cărunte.

Timpul trecut nu vrea să iasă din noi,
ne terorizează de dinăuntru sultanii cu tot cu haremuri.
Cerem să ni se dea ceea ce este a tuturor.
Cerem crucea, dar trupul nu-l dăm la cheremu-i.

Mergem împreună cu rudele şi apropiaţii.
Mergem înainte, şi felinarele nu vor să ne avertizeze 
 că înainte e întuneric.
Destinul ne-a rezervat câteva sărbători pe an.
La fiecare şaizeci de prăbuşiri – câte-un teleferic.

Suntem prea mulţi pentru a fi la fel.
Numai în oglinzi vedem oameni simpatici, dar oglinzile 
 sunt ipocrite şi nu-s pretutindeni.
Ipocrit e şi ochiul. Sinceră e numai prostia – 
dar nimeni nu este prost şi nici a fi nu se pretinde.

Daţi-ne nouă ceea ce vrem dar nu putem duce:
sâmburele amar ascuns în libertatea cea dulce.

CÂND DAU LA DRACU DATORIA

Mă uit la mine fragmentar şi mă văd pe mine fragmentat.
Îmi place pacea mea internă, dar palma mea palpează-un paloş.
Ofer servicii felurite, însă nu dar e tot ce-am dat.
Iar Cineva de Sus veghează şi-mi ţine-n frâu Sardanapalul.

Eu îţi permit să baţi în mine doar dacă ştiu că ştii a bate.
Şi-n poarta raiului ai bate, dar Sfântul Petre n-are chei.
Citeşte ziarul ca să afli cum ar putea să fie toate
dacă n-ar fi cum sunt acuma când tu eşti tu şi ei sunt ei.

Ironic ne priveşte luna cum ne închipuim măreţi.
Spionii află taine sacre, apoi le uită la beţie.
Venusian apari din cadă; dar din ce ai – ce poţi s-arăţi?
Ai nume, dar de ce acesta să-ţi aparţină numai ţie?

Te-aş copleşi cu fericirea de-ai accepta că am dreptate,
dar... nişte sensuri ne-nţelese silabiseşte cucuvaia.
Când trupul face revoluţii, mintea e prea de trup departe,
şi-ţi rugineşte sârma-n vine, pe faţă-ţi arde-n ruguri varul.

Dacă descriu lumea cum este, nu reuşesc să nu fiu crud
(când ignor recunoştinţa şi dau la dracu datoria).
Rostesc cuvinte, dar în aer alte cuvinte se aud
şi iarmarocu-mi ia norocul de a citi fără de-a scrie.

Ne-asociem la tentative şi aderăm la încercări.
Cântăm romanţe la ferestre; batem covoare prăfuite.

Nu-ncap vagoanele de mâine pe şine vechi în gări de ieri.
Oftează-n pungă trufandaua şi plânge ceapa-ntre foiţe.

Toamna asasinează turme, smulge baladele din ritm.
Pe teritorii alertate curtează teorii teroarea.
Scriu nişte litere din care se-ncheagă textul aiurit
pe care, dacă îl citeşte, un ochi te doare şi-altul doarme.

FILA GOALĂ

Nimic personal. Doar nişte întâmplări în care tu eşti oricine.
Nimic personal. În afara pronumelor personale. Poate şi-a trenurilor. 
Emoţiile primitive stârnesc ce e mai rău în tine,
iar binele tău se topeşte în tremurul lor.

Nişte cuvinte se ciocnesc de nişte alte cuvinte.
Viaţa sentimentală pare să fie un permanent şantaj.
Şoaptele se aud mai tare ca strigătele ce vin de
la iluzia că pentru a nu spune nimic e musai să taci.

Scopul tău este accesibil nu numai pe verticală – 
greşeala ta e că urci spre el când trebuie s-o iei la vale.
Dacă-ai scrie ceea ce ştii cu adevărat, fila goală
ţi-ar spune ceea ce spun de obicei filele goale…

E un şoc, fireşte, să te vezi slugă când te crezi domn,
dar ce-o fi mai rău – şocul sau amăgirea continuă?
Ce-ţi rămâne? Singurătatea şi încercarea de-a fi în doi
cu femeia care lângă tine este, însă cu tine nu-i… 

MILA DE MĂCELAR

Continui să fiu obraznic, deşi acum
obrăznicia se erijează în cuminţenie.
Examinatorii îmi fac cunoştinţele scrum –
educaţia nu poate minţi genele.

Rămân neremarcat sau perceput ca o zăbavă
a celui care creează o lume mozaicală.
Atitudinea mea faţă de mine însumi e gravă 
ca balansarea între o bâlbă şi o zicală.

Hălăduiesc îndelungat în imaginarul mai multor indivizi
în ipostaze diferite modelate de fiecare imaginar
cu diferite însuşiri împrumutate din caricatură sau din vis
şi în fond posibile – cum posibilă-i mila de măcelar…

Să-mi conving urmaşii să realizeze totuşi 
visul meu împotmolit acum în caricatură?
Pornit înainte ca eroul şi rămas pe loc ca tontul,
am doar o convingere (un truism): că realitatea-i dură…

Cearta dintre generaţii e un fenomen care se întoarce pe dos.
Toţi au dreptate pentru că toţi, de fapt, se înşală.
Ultragiaţi de diferenţe, toţi se supără pe toţi.
Idealul tace. Câteva aplauze. Rumoare în sală.

I.C. Ciobanu, Pavel Boțu, Arhip Cibotaru, S.S. Cibotaru, Liviu Damian şi Victor Teleucă (Piața Roşie, 1979) Aurel Scobioală, Ion Gheorghiță, Serafim Saka, Alexandru Brodschi, Iurie Grecov (Congresul VI al USM, 1987)
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În anul acela primăvara a venit 
foarte devreme, încă în februarie. 
Mai întâi oamenii au aruncat brazii 

la gunoişte, după care tot mai rar se în-
tâlneau în tomberoane delicatesele, pe 
urmă s-a făcut cald şi s-a topit zăpada.

Acest anotimp lui Griv îi plăcea cel 
mai mult. Și nu din cauză că înfloreau 
copacii, ci pentru că florile precedau 
căldura şi câinele ştia exact că până vor 
cădea frunzele nu-l paşte niciun pericol 
de frig. Ce-i drept, la vară pe arşiţă va 
trebui să năpârlească, să umble cu bla-
na flendurită, dar mai bine două veri 
năpârlit, decât o iarnă degerat!

A înflorit podbalul, apoi au în-
gălbenit nişte desişuri decorative de 
la marginea trotuarului şi ciorile, în 
coaliţie cu coţofenele, au început să 
ridice de jos rămurele în ciocuri şi să-şi 
renoveze cu ele cuiburile negre de pe 
vârfurile plopilor tremurători. Făceau 
atâta croncănitură şi se găiniţau cu 
atâta dispreţ peste toţi acei de jos, încât 
Griv se străduia să ocolească plopii cu 
locuinţele lor păsăreşti cât mai pe de-
parte. Până la urmă s-a ales şi el cu un 
găinaţ negru-alb pe frunte şi, înfuriat, 
a lătrat nemernica de cioară, numind-o 
căcăcioasă, la care ea i-a răspuns cu un 
„Carrrr!” sfidător şi s-a mai găiniţat o 
dată. Acum asta însă nu l-a nimerit. Și 
doar observând că ceilalţi camarazi din 
haita lui nu arătau mai imaculaţi, câine-
le îşi căută de treabă.

Îi cere el socoteala altă dată, când 
ticăloasa va coborî până la cota lui de 
câine după vreo nucă şi se vor egala 
şansele!

Lângă tomberoane două pisici îşi re-
glau conturile. Stăteau bot în bot foarte 
aproape, cât pe ce să se atingă cu nasu-
rile, doar că una ţinea capul mai sus şi 
miorlăia ameninţător. Cealaltă mieuna 
abia auzibil, vinovată de ceva şi, cu 
toate că Griv nu înţelegea bine limba 
pisicilor, putea să se priceapă despre 
subiectul disputei şi din expresiile 
lor: „Miau! M-ai înşelat cu motanul ăla 
alb-pătat?!! Aşa-i?!! Hai zi!!! De-l prind, îi 
rup urechile, potlogarul!!!” „Murrr… Nu 
ştiu niciun motan alb-pătat.” „Las-o bal-
tă!!! Auzi?!! N-o mai fă pe mironosiţa!!! 
Atunci de ce, miaul mă-tii, nu vrei?!!” 
„De aia. Muurrr…”

Hei! Nu vă-ncurc?!
Săturat de trivialitatea lor pisiceas-

că, Griv le întrerupse savoarea. Mâţele, 
fără să se uite la el, au şparlit-o instinc-
tiv, după care acea gălăgioasă o găsi 
din nou pe cealaltă discretă şi scena se 
repetă.

Și ăstora le fac statui din piatră?!
De miorlăitul primăvăratic al pisi-

cilor Griv se lehămetuise încă pe când 
era la ţară. Cum se topea zăpada, cum 
ieşea afară motanul lor galben, Vasile, 
şi miorlăia ca din gură de şarpe în jurul 
casei: „Miau!!! Miorlau!!! O vreau pe Mâ-
ţulica!!! Unde eşti, Mâţulica mea dragă?! 
Miorlaaauuu!!!”

Fiind legat, Griv nu-l putea învăţa 
minte dar, spre satisfacţia lui, uneori 
se oferea să-l pună la punct cotoiul 
vărgat al vecinului (vecinul care castra 
oamenii cu cărămizile), după care Vasile 
dădea bir cu fugiţii şi ambii se apucau 
să urle în duet fiecare în jurul casei 
sale: „Miorlau! O vreau pe Mâţulica! La 
mine, Mâţulica, căci celălalt e un ticălos 
vulgar! Mior-laau!”

Printre iarba uscată şi-au făcut 
apariţia şi firicele de iarbă verde, pe 
ramuri s-au desfăcut mugurii, unii cu 
flori, alţii cu frunze, şi pe stradă au 
început să mărşăluiască diferite coloane 
de oameni îmbrăcaţi identic. O coloa-
nă a mers într-o direcţie, cu drapele 
sângerii şi bouri de culoarea mămăligii 
desenaţi în centrul flamurii, urlând ca 
nişte apucaţi: „Jos alianţa!!!”, „Miliardul 
înapoi!!!”. Alta, cu drapele ca cerul şi un 
cerc din păpădii înflorite pe ele a mers 
în direcţia opusă, scandând cât îi ţineau 
bojocii: „Vrem ţara înapoi!!!”, „Hoţii la 
puşcărie!!!”.

Fireşte, Griv, ca şi orice câine, nu dis-
tingea bine culorile şi pentru el roşiile 
nu erau roşii pentru că erau de culoa-
rea roşie, ci prezentau nişte pătlăgele 
negricioase, acceptabile la gust doar 
dacă să le striveşti peste o friptură de 
purcel, verdele se identifica cu nutreţul 
pentru iepuri, iar despre albastru ştia 
că aşa numesc oamenii cerul, nici nu 
înţelegea că acesta de fapt e culoare, 
şi, în genere, nu percepea noţiunea de 
culoare. Cromatica lui câinească era al-
cătuită din câteva nuanţe spălăcite – de 
la alb mânjit cu ceva ca bolta cerească, 
dovleacul copt sau troscotul de la ei 
din ogradă, până la negru murdar ca 
vaca, sângele, vinul ori tăciunele – şi 
aceste însuşiri îi erau suficiente pentru 
a se descurca. Ceea ce nu era suficient 
– adulmeca. Dar despre miliard auzise 
câte ceva încă de la stăpân. Acela ieşea 
valvârtej din casă, îi dădea câte un 
picior, dacă se întâmpla ca el să stea 
în calea lui şi ţipa, scrâşnind din dinţi: 
„Paraziţii!! Au furat miliardul!!”

Cuvântul „furat” era pe înţelesul lui, 

se asocia de minune cu motanul lor 
galben şi vrăbiile din ogradă, dar „mi-
liard”?! Să fie vreun cârnaţ deosebit?! 
Nu! Pentru un cârnaţ nu s-ar face atâta 
tărăboi încât să se spună şi la televizor! 
Probabil e un purcel întreg! Precis! Un 
ditamai mistreţ – cât un bou! Și cine-i 
isteţul care l-a şterpelit?

În zilele acelea, plimbându-se pe 
lângă scara celor două surori gemene, 
văzu şi ochelaristul cărunt despre care 
povesti astă-toamnă maidanezul. Ieşi 
cu-n ziar făcut sul în mână, şterse cu 
el ceva de pe bancă şi se aşeză pe un 
loc mai însorit. Îşi schimbă ochelarii cu 
alţii scoşi dintr-un toc pe care l-a închis 
ostentativ cu pocnitură şi se ascunse 
după paginile mari ale gazetei, dar, nea-
vând cu cine se certa, se certa cu ziarul: 
„Tipele alea candidează la preşedinţie 
numai pentru a-şi extinde pozele de pe 
„odnoklassniki” pe panourile de publi-
citate! Ăştia şi-au modelat atât de bine 
dosul la formele fotoliului de deputat, 
încât, atunci când se aşează pe alt sca-
un, îi mănâncă-n cur!”

Ultimul fragment de replică lui Griv 
îi era foarte bine cunoscut de la acelaşi 
fost stăpân al său, dar după şcoala lui 
Daisy ştia că nu-i frumos să zică aşa şi, 
stând acum pe coadă în faţa individului 
ascuns după coala de hârtie cu multe 
pete cadrate şi scurmături aranjate în 
rânduri, chiar l-a lătrat scurt de două 
ori. Însă ce-o fi însemnând cuvântul 
„odnoklassniki”? 

Ar fi vrut s-o întrebe pe Daisy, însă 
ea ieşea tot mai rar şi era ţinută de 
stăpâna sa la distanţă. Griv a privit-o de 
departe, stând neclintit, de parcă n-o 
putea identifica, dar ea nici nu s-a uitat 
în direcţia lui. Mai târziu, când s-au scu-
turat de pe copaci florile, a văzut-o tot 
atât de departe cu un căţeluş alb cât 
o mănuşă. El n-a rezistat ispitei şi s-a 
pornit să vadă ţâncul mai detailat, însă 
Daisy i-a baricadat drumul, arătându-şi 
colţişorii ca unui străin.

Nu te apropia! Nu-i al tău!
Știu! Nici nu pretind! Ai mei ar tre-

bui să fie murdari ca şi mine.
Mirosea de la dânsa a lapte şi încă a 

ceva ce el nu putea să definească. Dar 
îl nedumeri mai mult faptul că ea s-a 
răstit la dânsul în aşa mod, de parcă 
nici nu l-a recunoscut.

Iniţial s-a supărat, pe urmă şi-a 
revenit. Dar ce a aşteptat el de la Daisy? 
Ea face parte dintr-o castă de câini de 
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elită, iar el cine-i? Dar şi-aşa: ea nu-i un 
colţ de ţară. Și din ziua aceea el tot mai 
des se gândea la evadarea lui de-aici şi 
refugierea nici măcar în Ţara Câinilor cu 
Colaci în Coadă, ci în pădurea cu brazi, 
la o eventuală lupoaică. Acolo-i viaţa 
pentru el, acolo-i libertatea adevărată, 
nu acea de-aici, ţinută de lesă. Îi părea 
rău de dânsa şi de modul ei de trai, fie 
şi unul în puf şi huzur, dar să faci totul 
numai la indicaţia stăpânului: să ieşi la 
plimbare, să te defechezi şi chiar să faci 
dragoste cu cine îţi va permite el? – ce 
plictiseală! Și ar fi plecat chiar acum, 
cu Bobi sau fără Bobi, dar a promis să 
se răzbune pentru Spike, iar Griv era o 
specie de dulău care se ţinea de cuvânt.

Despre Chupacabra însă nu se auzea 
nimic. Parcă a intrat în pământ. Nu 
mai deposeda confraţii de sursele lor 
de existenţă, nu se expuneau în zadar 
nici slugoii lui. Dădea impresia că s-a 
făcut un căţel cuminte. Dar Griv ştia că 
această acalmie era înainte de o mare 
furtună.

Între timp a fost găsit şi cadavrul 
descompus al lui Valet, fapt care l-a mo-
tivat şi mai mult pe Griv să rămână şi 
să pună capăt acestei confruntări între 
ei. I-a părut rău de bătrân, poate că el 
merita şi altă soartă, deşi ei erau câini 
şi să-ţi găseşti sfârşitul în luptă e infinit 
mai destoinic decât să pieri de bătrâne-
ţe şi mâncat de viu de muşte.

Îi plăcea să se trezească cu noap-
tea în cap şi să facă sport pe răcoare. 
Alerga pe terenul viran, dezvoltându-şi 
muşchii picioarelor şi abilităţile sale na-
turale. În scurt timp se alăturase lui şi 
Bobi care tot nu putea dormi dimineaţa. 
Plecau împreună la tomberoane şi aler-
gau până când începea să-i pârlească 
soarele. Îşi făceau planuri pentru viitor, 
dar nu le scăpa din ochi nicio căţeluşa 
care ieşea cu stăpâna sa la plimbare. O 
studiau cu limba scoasă, înghiţind spo-
radic saliva şi reluau sprinterele în doi 
deja prin apropierea ei.

Nu înţelegeau ce se întâmplă cu dân-
şii, de ce prezenţa femelelor îi tulbură 
chiar dacă ele nu erau intrate în călduri, 
dar presupuneau că o fi fiind de la soa-
rele acesta prea generos de primăvară. 

* Capitol din romanul-parabolă „Ţara 
Câinilor cu Colaci în Coadă”, în lucru.
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Merg aproape zilnic pe lângă un zid pe care e 
scris „Iubesc Moldova”. Deunăzi, când am tre-
cut iar pe alături, am găsit inscripţia tăiată. E 

o vandalizare banală, cum se întâmplă cu duiumul, sau 
e un caz simptomatic? Aparent nu s-a produs nimic 
extraordinar în ultimii ani: în microbuze muzica nu s-a 
oprit, oamenii nu au încetat să-şi otrăvească unii altora 
zilele într-un exerciţiu desperat al autosabotajului şi 
nici societatea nu a căpătat conturul unui stat funcţi-
onal. 

Sunt solicitat din când în când de unii colegi din 
România pentru interviuri mai lungi sau mai scurte şi 
nu lipseşte niciodată întrebarea cu privire la exodul 
masiv de populaţie basarabeană. Această problemă, 
observ, a devenit ca şi zidul chinezesc care este singu-
ra construcţie umană distinctibilă din cosmos. Răs-
pund de fiecare dată altfel, încercând să mă dumeresc 
eu, în primul rând, ce se întâmplă cu noi, şi mă sur-
prind că răspunsurile mele au totdeauna acelaşi vector.

Zilele trecute am fost într-un centru raional unde 
am dus-o pe mama pentru examen medical. Nu e 
nevoie să descrii centrele noastre raionale care nu au 
aspect urban, cu infrastructura şi utilităţile aferente, ci 
sunt de fapt nişte sate mai mari. Aceste centre făceau 
parte din structura administrativă sovietică, în care 
ideologia era situată deasupra eficienţei şi a altor com-
ponente vitale. 

Clădirea policlinicii este şi ea o construcţie sovie-
tică, iar reparaţia cosmetică, realizată relativ recent, 
şi uşile din aluminiu de la intrare încearcă cu greu să 
ascundă degradarea. Dar adevăratul coşmar se află 
înăuntru. După prag te întâmpină întunericul de pe 
coridoare, iradiind o atmosferă sinistră. Peste tot vezi 
inscripţii alandala despre a căror futilitate e cazul să 
te întrebi. Unele sunt scrise, în era computerelor, de 
mână. În toaletă lipsesc yalele de la uşi. De riscul să 
dai peste cineva sau cineva să dea peste tine te salvea-
ză doar lipsa becurilor în ambele cabine. Cred că este 
de prisos să pomenesc că nu vei găsi hârtie igienică 
sau hand-dryer. 

După ce intri în cabinetul medicului te izbeşte 
aceeaşi senzaţie de timp depăşit. Aparatajul medical e 
atât de vechi, încât de la culoarea albă s-a ajuns acum 
pur şi simplu la una întunecată, gri sau maro sau 
ambele la un loc. Un perete este năpădit în partea sa 
inferioară de un strat gros de mucegai. La uşa medi-
cului se formase o coadă imensă, de vreo 15 persoane, 
întrucât acesta întârziase cu 40 de minute. Consecuti-
vitatea rândului se pierduse, lumea se amestecase şi se 
agitase; am depus un mare efort, chemând asistenta 
de la recepţie în ajutor, ca să stabilim nişte reguli.

Primul gând care îţi vine în astfel de situaţii concre-
te este, dacă te ajută şi tinereţea, să pleci unde te duc 
ochii, cât mai departe, dacă nu doreşti să fii agresat de 
o realitate care te picură şi te macină zi de zi. Eşti sătul 
să asişti, iar uneori chiar să fii prins într-o erodare pe 
loc, absolut inutilă, a nervilor şi puterilor. Eşti sătul să 
auzi comentariile mărunte, malițioase, care ar fi putut 
lipsi. Atmosfera dezolantă din jur îţi umple mintea 
cu acelaşi gaz sufocant. De exemplu, un fumător care 

că am subestimat în perioada sovietică apariţia acestei 
specii, crezând că e simplă propagandă. (În timpul lui 
Brejnev fusese declarat oficial că s-a construit popo-
rul sovietic, o entitate nouă, care nu era altceva decât 
specia, blamată astăzi, de hs). Hs poate fi recunoscut 
în prezent peste tot, deşi trecut prin uşoare mutaţii. Să 
dau câteva exemple banale din experienţa personală:

1. Plăcerea până la morbid de a asculta în exclusi-
vitate muzică rusească. Mergeam odată la Iaşi cu un 
microbuz de cursă. Șoferul asculta muzică rusească. 
La un moment dat s-a defectat maşina. A fost ca un 
blestem pentru toţi. A trebuit să aşteptăm vreo oră 
ca să fim preluaţi de următoarea cursă. Dar şi şoferul 
din acest microbuz a pus numai muzică din Rusia, de 
parcă alta nu ar fi existat. Mi-a rămas întipărit şi acum 
un laitmotiv dintr-un cântec al lui Kirkorov, care cânta 
despre iubirea sa dispărută, aidoma Atlantidei, în bez-
na oceanului de umbrele desfăcute. Poate că muzica ar 
trebui sistată, printr-un ordin, în mijloacele de trans-
port, aşa cum în unele oraşe din România municipali-
tatea a interzis să se cânte în oraş muzică la boxe.

2. Dorinţa de a produce plăcere locutorului, vorbin-
du-i în rusă. Într-un suremarket de la noi am mers la 
casă pentru a achita marfa. Casieriţa m-a întâmpinat 
cu un salut rusesc, după care mi-a vorbit în aceeaşi 
limbă. Eu i-am vorbit româneşte. Și ea mi-a spus câte-
va cuvinte în română, vorbea fără cunoscutul accent, 
apoi a trecut, într-un mod inexplicabil pentru mine, iar 
la rusă. M-am gândit că era deja montată/programată 
asemenea unui mecanism ca să fie aşa. Ar fi schimbat 
ceva o apostrofare de a mea? 

Poate deloc întâmplător mi-am amitit de versurile 
lui Minulescu:

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână
Un bătrân şi o bătrână –
Două jucării stricate –
Merg ţinându-se de mână...

La fel, întâmplător sau nu, accentul a căzut pe jucă-
riile stricate. 

aruncă chiştocul îţi aminteşte de un caz când treceai 
pe sub un balcon şi cineva a aruncat bixul aprins şi a 
nimerit, fără să observi, în gluga scurtei tale. Cineva 
care iese cu sacoşa de gunoi îţi aminteşte că ai găsit 
ieri sau alaltăieri una chiar sub uşa ta. 

Aerul respirabil din societate se apropie de o alar-
mantă cotă zero. Nu că s-ar întâmpla acum ceva ieşit 
din comun. Ceea ce se întâmplă este de fapt lipsa de 
îmbunătăţire pe măsura aşteptărilor oamenilor tineri 
şi ale celor care sunt în pas cu vremea. Deci senzaţia 
permanentă de sărăcie şi de retard. Atunci când guver-
narea e compusă dintr-o singură culoare, cum a fost 
cea comunistă, ea se arhaizează; când are mai multe 
componente, cum e cea actuală, începe a clătina barca 
într-un mod periculos. Fostul preşedinte al Curţii Con-
stituţionale recunoaşte, acum fără ocolişuri, că dacă 
cetăţenii RM vor să lichideze acest stat, o pot face, 
întrucât Constituţia le permite. 

Primăriile din oraşele mai importante sunt într-o 
situaţie inedită: primarul municipiului Chişinău se află 
sub arest, cel al municipiului Bălţi cântă refrenul „Back 
to USSR”. Doar primarul municipiului Orhei are posibi-
lităţi să se uite cu mai mult optimism în viitor. Într-un 
reportaj televizat se arăta cum oamenii erau mulţumiţi 
că li s-au construit nişte drumuri acolo unde acestea 
nu au existat niciodată. În finalul materialului, Ilan Șor 
susţinea că intenţionează să construiască în localitate 
o fabrică de asfalt şi să asfalteze în următorii ani toate 
străzile. În alt reportaj se arată Venezuela: dispariţia 
alimentelor şi a lucrurilor de primă necesitate, furia 
mulţimii, lipsa de comunicare între guvernare şi opo-
ziţie, incapacitatea guvernării de a găsi o soluţie etc. 
Pe acest fundal este livrată o ştire cum că Trump a de-
clarat că a sosit momentul de a recunoaşte Venezuela 
drept stat falit şi de a interveni acolo. O primă reacţie 
a mea la acest reportaj a fost să mă uit pe Wikipedia 
ca să aflu când a fost fondată statalitatea venezuelană.

Acum RM e asemănătoare unui vas plutind în 
derivă după ce s-a desprins de un continent dispărut, 
URSS. Homo sovieticus (HS) a fost cel care a dat şi dă 
tonul în continuare aici. Iar HS e un virus rezistent, 
care atacă indiferent de vârsta victimei. Conştientizez 

VOX CLAMANTIS
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„Citirea a doua a lui Ioan Mânăscurtă e, într-adevăr, «o carte frumoasă», ce te fas-
cinează de la primele pagini parcurse şi te ţine în mreaja «marilor fantome... de 
reverie, umbră şi aromă» pe care, «omul de sânge» din Popeştii de Sus, le-a zămislit 
luând «din pisc noroi». Or, lutul din care am fost, biblic, noi înşine, creaţi, nu e cel 
purtat pe tălpile cizmelor, ci e pulberea ce se vântură, încă de la facerea lumii, 
sus pe piscuri, «între ceruri şi pământ». Iată de ce şi acele fantome zămislite de 
scriitor sunt vii şi dăinuie în noi şi printre noi. Ele sunt chiar gândurile noastre 
despre gândire şi gând, despre timp, timpuri şi eternitate, văz şi privire, formă 
şi conţinut, naştere şi moarte, trecut, prezent şi viilor, credinţă şi neîncredere, 
simptome şi prevestiri...”

Valeriu MATEI

IOAN MÂNĂSCURTĂ
CITIREA A DOUA. NU ULTIMA
CHIȘINĂU, EDITURA PRINCEPS, 2017

SEMNAL
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BREVIAR

de ION CIOCANU

MATEEVICI 
E CU NOI!

© N. RĂILEANU

Sunt scriitori a căror prezenţă se 
face resimţită deosebit de puter-
nic în anumite momente (şi chiar 

perioade de timp mai îndelungate). 
De exemplu, Alexei Mateevici. Pus sub 
semnul îndoielii şi al ostracizării în anii 
ateismului nesăbuit imediat postbelic, 
pe când un secretar al comitetului raio-
nal de partid Căuşeni afirma sără vreo 
teamă de a greşi că atâta vreme cât el 
(suspusul) va conduce sectorul ideo-
logic local, nici numele acestui cleric 
n-avea să fie pomenit la Căinari, Zaim 
şi-n alte sate prin care şi-a purtat el 
copilăria şi adolescenţa. Or, Domnul nu 
bate cu băţul. În 1954 apărea la Chişi-
nău nemuritoarea poezie Limba noastră 
– într-o culegere colectivă ctitorită de 
Igor Creţu – cuprinzând chiar şi strofa 
a şaptea (cea mai scandaloasă în opinia 
comuniştilor efemeri): „Limba noastră 
îi aleasă / Să ridice slavă-n ceruri, / Să 
ne spună-n hram şi-acasă / Veşnicele 
adevăruri”. Acel secretăraş comunist de 
mult nu mai e, dar este cu noi Domnul, 
şi este cu noi Alexei Mateevici, însu-
fleţindu-ne prin capodopera sa lirică 
Limba noastră, prin bărbăteasca sa 
atitudine faţă de durerile şi speranţele 
românilor est-pruteni, intitulată Ba-
sarabenilor, prin articolele şi studiile 
sale despre folclor, prin corespondenţa 
sa deschizătoare de adevăruri întru 
limpezirea conştiinţei noastre naţionale 
româneşti. 

De aici necesitatea aducerii şi rea-
ducerii creaţiei sale în centrul atenţiei 
întregii societăţi. Ca răspuns unui atare 
deziderat se lasă înţeleasă azi, într-un 
moment de grea încercare pentru noi, 
când oameni incompetenţi în filologie 
şi istorie, trădători ai idealurilor naţio-
nale, ai memoriei lui Eminescu şi Crean-
gă, Alecsandri şi Mateevici, Costenco 
şi Mândâcanu, Curecheru şi Vatamanu, 
Banaru şi Melniciuc şi a atâtor alte 
personalităţi care au luptat, unele chiar 
jertfindu-se, pentru limba română, ce 
ne-a fost furată în 1812 de ruşi, apoi în 
1940 – de comuniştii sovietici, ţintesc 
să ne întoarcă la „Istoria Moldovei” şi 
la Limba „moldovenească”, şi în acest 
context cartea Limba vechilor cazanii. 
Povestea carnetului de la Mărăşeşti al 
poetului Alexei Mateevici, alcătuită de 
cercetătorul literar Vasile Malaneţchi şi 
lansată de Editura Atelier în 2017, este 
extrem de actuală.

Cartea pe care o prezentăm aici a 
văzut lumina tiparului cu ocazia cen-
tenarului de la moartea marelui preot 

şi scriitor şi de la publicarea iniţială a 
capodoperei sale Limba noastră (1917). 

Proaspătul volum al Editurii Atelier 
pune în atenţia cititorilor „o piesă de 
reală valoare cu adevărat inestimabilă 
– caieţelul de buzunar, purtat cu sine 
în lunile iunie-iulie 1917, pe frontul din 
Moldova, unde poetul s-a aflat în calita-
te de preot militar. În carnetul respectiv 
Al. Mateevici a aşternut pe hârtie un 
ciclu întreg de versuri, constituit din 
nouă creaţii originale, între care şi ire-
petabila poezie Limba noastră, precum 
şi trei poeme traduse din lirica rusă, 
toate acestea considerate ulterior „cheia 
şi boltă a operei poetice mateeviciene”.

Tabelul cronologic al vieţii şi activi-
tăţii protagonistului cărţii e urmat de 
capitolul cel mai preţios al culegerii – 
Mărturii despre carnetul de la Mărăşeşti 
al poetului Alexei Mateevici, aici colabo-
rând văduva poetului, Teodosia Ma-
teevici, academicianul Ștefan Ciobanu, 
profesorul Petre V. Haneş, preotul Vasile 
Ţepordei, autor al primei monografii 
(1937) despre creaţia poetului, profe-
sorul Leon T. Boga, profesorul Grigore 
Filip-Lupu, Victor Mateevici, fratele 
poetului, arhivarul familiei Mateevici, şi 
alte personalităţi ale timpului respectiv. 

Pentru a crea o imagine de ansam-
blu a esenţei şi perenităţii spuselor şi 
scriselor acestora despre Alexei Ma-
teevici, reproducem aici doar câteva 
opinii ale autorilor, valabile de-a pururi: 
„Războiul mondial ne-a răpit pe unul 
din cei mai de valoare poeţi basarabeni, 
pe Alexei Mateevici, al cărui talent 

abia trezit la viaţă era menit să treacă 
peste cadrele regionalismului îngust şi 
să devină un factor puternic al culturii 
româneşti în genere… Numele lui va fi 
rămas în literatura română, chiar dacă 
ar fi scris numai poezia Limba noastră… 
Această admirabilă poezie, plină de 
avânt patriotic, de iubire faţă de neam, 
a fost scrisă… când se rupseseră lanţu-
rile robiei noastre, când se întrezărea 
o eră nouă în viaţa românilor basara-
beni…” (Ștefan Ciobanu), „Mateevici a 
crescut ca un înger, a trăit ca un erou şi 
a murit ca un sfânt al naţiunii” (Vasile 
Ţepordei), „Limba noastră l-a introdus 
pe Al. Mateevici în Panteonul poeţilor 
români” (Leon T. Boga), „Al. Mateevici 
s-a impus în literatura română printr-o 
creaţie de excepţie, poezia Limba noas-
tră, versuri care ani în şir s-au rostit şi 
se mai rostesc pretutindeni, s-au cântat 
de generaţii întregi în vremi de tristeţi 
şi bucurii. Este poezia care, umbrind 
aproape total celelalte creaţii ale poe-
tului, a reuşit să-l plaseze pe creatorul 
ei printre personalităţile cu legitime 
drepturi la nemurire” (Ion Nuţă).

Acestea şi alte opinii ale personali-
tăţilor care au cercetat Carnetul de la 
Mărăşeşti al poetului Al. Mateevici au 
fost selectate şi ordonate în texte de ve-
ritabilă istorie literară de către istoricul 
literar Vasile Malaneţchi.

Surpriza principală a proaspetei cărţi 
e reproducerea facsimilată a întregu-
lui text al Carnetului: Limba noastră, 
Cântec de leagăn, Zâna (de M. Gorki, 
în traducere de Al. Mateevici), Zadar-

nic, artistule (de A. K. Tolstoi), Poetului 
(de A. Puşkin), Văd prăbuşirea…, Pietre 
vechi…, Basarabenilor, Deasupra târgu-
lui Bârlad, Frunza nucului, Unora, La 
Noul Neamț… Citindu-le, ne putem da 
seama de felul în care lucra autorul (cu 
ştersături, adăugări, corectări, variante) 
– avem în faţă un întreg laborator de 
creaţie al marelui preot şi scriitor.

Alt compartiment deosebit de 
preţios al cărţii îl constituie Un album 
de fotografii şi documente din arhiva 
familiei Mateevici, reproduse în condiţii 
poligrafice moderne, avansate, toate 
lăsându-se privite cu o plăcere aleasă şi 
cu un folos sporit de către toţi dorito-
rii de a şti cât mai mult şi mai multe 
despre ilustrul literat basarabean de 
la începutul secolului al XX-lea, român 
desăvârşit prin declaraţii directe şi prin 
natura însăşi a scrierilor sale care ali-
mentează intuiţia victoriei ştiinţei filo-
logice autentice cu privire la românita-
tea basarabenilor şi a limbii lor asupra 
„opiniilor” unor renegaţi din categoria 
lui V. Stati şi a altora. Sau e nevoie, pen-
tru alde aceştia, să repetăm a suta oară 
convingerea reputatului preot şi scriitor 
că „n-avem două limbi şi două literaturi, 
ci numai una, aceeaşi cu cea de peste 
Prut” (Alexei Mateevici, Opere, vol. 1, 
Chişinău, Ed. Știinţa, 1993, p. 464)?

Vasile Malaneţchi l-a readus „la zi” 
pe Alexei Mateevici, care şi prin această 
nouă tipăritură se reîncadrează în acti-
vitatea sa de totdeauna, demonstrând 
tuturora încă şi încă o dată că suntem 
români şi vorbim limba română.

Antologia cuprinde cele mai frumoase şi mai relevante estetic poezii de dragoste din lirica româ-
nească, de la textele folclorice până la cele mai recente, surprinzând astfel şi o evoluţie a acestui 
gen. Indiferent de curentul literar şi de maniera aplicată, o panoramă a liricii de dragoste acoperă, în 
primul rând, o temă frecventă, studiată în mod special în gimnaziu, la liceu şi la facultate. Evoluţia 
sensibilităţii erotice la poeţii români din diferite timpuri este relevantă în sine şi răspunde atât unei 
solicitări didactice, cât şi unei lecturi de plăcere, lirica de dragoste incluzând poate cele mai frumoase 
poezii ale lumii. Un studiu introductiv prezintă evoluţia temei în funcţie de curentele literare, de 
maniera şi stilul epocilor literare, dar şi a individualităţii poetice concrete. Cartea e dotată cu un 
util instrument didactic: glosar, cronologia temei, precum şi un dosar de idei.

 Editorul 

ANTOLOGIA POEZIEI EROTICE ROMÂNEȘTI
SELECŢIE, REPERE CRONOLOGICE, GLOSAR DE NICOLAE LEAHU, RAISA LEAHU
STUDIU INTRODUCTIV DE NICOLAE LEAHU
COLECȚIA „CÂMPUL DE LECTURĂ”

NOI APARIȚII · EDITURA ȘTIINȚA · NOI APARIȚII
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BACOVIANISMUL 
LA EL ACASĂ*

În calitatea sa de director al periodi-
cului de informație şi atitudine „Viața 
băcăuană”, de preşedinte al Fundației 

Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov”, 
de manager al Cenaclului „Avangarda 
XXII” şi, mai ales, de inițiator şi organi-
zator al unui Festival-concurs de creație 
literară, ajuns la a XV-a ediție, scriitorul 
Victor Munteanu este unul dintre liderii 
culturali importanți ai României de 
astăzi. A debutat editorial exact în urmă 
cu trei decenii, în 1987, cu grupajul de 
versuri Deschiderea ochilor, în volumul 
colectiv – conform cutumelor vremii 
– intitulat Prier şi premiat de „Cartea 
Românească”. 

Stabilit, încă de atunci, în oraşul 
lui Bacovia, Victor Munteanu, asemeni 
ilustrului său înaintaş, este şi el autorul 
a nu mai puțin de cinci cărți de poezie, 
înşirate tot pe durata a trei decenii, 
fiindcă plachetei de debut i-au succedat 
următoarele: Veşti la marginea acoperi-
şului (1993), Locuință pentru un strigăt 
(2004), Rănirea vederii (2010) şi Prizonie-
rul tăcerii (2016).

Ca orice poet autentic, liric prin 
excelență, Victor Munteanu nu doar 
vorbeşte despre sine, devoalându-şi 
ideile, afectele, atitudinile, ci se şi caută 
pe sine, încercând a se descoperi şi a se 
autodefini. Întrebându-se retoric „cine 
sunt eu?”, poetul se caracterizează astfel: 
„Sunt strigătul sângelui meu răzvrătit/ şi 
talpa desculță ce loveşte-n țepuşă,/ sunt 
drumul spre Cer mereu ocolit,/ văpaie şi 
geamăt, cuțit şi cenuşă...” (Broboane pe 
frunte). O nemiloasă autoscopie între-
prinde poetul în Introspecție, unde se 
angajează solemn să facă curat în pro-
pria persoană, în cămările ascunse ale 
sinelui său: „Voi face curat prin tot ce am 
fost/ şi prin ceea ce a rămas să mai fiu.// 
Mă voi dezbrăca de haina prea strâmtă 
a realității/ şi voi intra liber în sinele 
meu.// Voi face curat prin memorie şi 
prin cămările sale/ ascunse,/ până ce îmi 
voi auzi propriul nume strigându-mă!” 
Deşi intens şi frecvent preocupat de 
problema cunoaşterii de sine, uneori 
poetul neagă posibilitatea realizării unei 
introspecții veritabile, cu rezultate nota-
bile: „Nu există tu însuți, nici eul lăun-
tric – / cine vorbeşte în limba sinelui/ în 
limba stâncii vorbeşte!” (Sens). Acelaşi 
pesimism în privința posibilităților reale 
ale autocunoaşterii ne întâmpină şi în In-
trarea în hotarul păzit unde, deşi poetul 
apelează la metode specifice ştiințelor 
exacte, realizând un bilanț contabil al 
cunoaşterii de sine, în final conchide 

sceptic că nu-i va fi dat niciodată să-l 
cunoască pe adevăratul Victor Mun-
teanu: „Tot mai poticnit e drumul spre 
mine însumi/ şi spre labirintul celuilalt 
eu. (...)// Tot mai controlată de altcineva 
îmi este mişcarea/ protestul/ tristețea/ şi 
inconştientul ascuns în odaia cu lacăt:/ 
doar 10 la sută mă ştiu,/ doar 10 la sută 
mă am din ce sunt,/ chiar dacă eu sunt 
răspunsul la toate furtunile.// Tot mai 
fără de capăt e drumul spre sinele meu/ 
şi spre lăuntrul de o mare tăcere./ Iată, 
în toamna scoasă din calendar/ locuieşte 
un Victor Munteanu/ pe care n-am să-l 
cunosc niciodată!” Însă cea mai izbutită 
piesă din această categorie e cea intitula-
tă Cu adevărul pe umeri, pe care eu aş fi 
numit-o Cămaşa trădării – sintagmă exis-
tentă, de altfel, în text şi aptă a sugera/ 
indica ideea centrală, mesajul poeziei. 
Cu adevărat antologică, ea a fost inspirat 
plasată în fruntea volumului, deşi nu e 
chiar o artă poetică. Creație reprezenta-
tivă pentru modernitatea liricii lui Victor 
Munteanu, realizată în formă dialogată, 
în vers alb şi vers liber, Cu adevărul pe 
umeri îl distanțează, din nou, pe autor 
de bacovianism, plasându-l în sfera 
postmodernismului optzecist, căruia îi 
aparține – prin oralitate, (auto)ironie şi 
spirit ludic – nu doar cronologic, ci şi 
structural. Pe scurt, autorul, aflat în fața 
oglinzii, este interpelat de dublul său în 
legătură cu proveniența acelei „cămăşi 
a lui Iuda” pe care o poartă, ideea fiind 
aceea a neîncrederii autorului chiar 
şi în sine însuşi, în propria persoană, 
suspectată de a-l fi trădat. Respingând 
de trei ori acuzația de trădare insinuată 
de alter-ego-ul său, fără a fi însă deloc 
convingător, poetul ne trimite cu gândul 
la „lepădarea” lui Petru de Hristos în fati-
dica noapte a trădării... Dar mai bine să-i 
dăm cuvântul autorului – care, de altfel, 
a şi declamat magistral poezia, inspirat 
şi patetic, în cadrul Festivalului „Toam-
na bacoviană” din acest an: „Nu cumva 
cămaşa ta, descheiată la piept,/ este că-
maşa lui Iuda?/ – Nu, îi răspund liniştit,/ 
bându-mi cafeaua pe prispă.// – Nu că 
aş vrea să te necăjesc, zice, dar/ cămaşa 
asta pe care o porți/ nu e cămaşa lui 
Iuda?/ – Nu, dom’le, zic,/ privind înde-
lung la cel din oglindă,/ şi o mulțime de 
ochi mă urmăresc cu mare atenție.// – Și 
totuşi, îmi zice, din întâmplare,/ cămaşa 
asta afurisită şi tare neagră pe care-o 
îmbraci/ nu e cămaşa trădării, pe o care 
o ştiu?/ – Nu, doar ți-am mai spus, zic,/ 
şi/ sorb încet din cafeaua fierbinte.” În 
calitatea ei de „carte-eveniment” (Adrian 

Dinu Rachieru), aparținând unui „poet 
important pentru anul 2016 al literaturii 
române” (Cornel Ungureanu), Prizonierul 
tăcerii ar fi meritat o astfel de critică sti-
listică, pe care sperăm a o realiza cu alt 
prilej. Deocamdată ne limităm a semnala 
cele câteva remarcabile arte poetice pre-
zente în acest volum de poezie filozofică, 
de lirică (doldora) de idei... O astfel de 
creație, aparținând categoriei în discuție, 
e poemul intitulat Epocă, debutând cu o 
definiție paradoxală a literaturii: „Lite-
ratura începe cu cei pe care nu-i voi citi 
niciodată/ din lipsă de timp şi de inte-
res./ În limba română nu se poate muri 
triumfal” şi încheindu-se cu o alta, care 
parafrazează tot o zicere paradoxală: 
„Adevărata literatură stă în afara celor 
24 de ore:/ ea este doar ceea ce a rămas/ 
după ce am uitat tot din ce am citit!” 
Aflându-se, asemeni Poetului Național, 
într-o perpetuă căutare a „cuvântului/ ce 
exprimă adevărul”, Victor Munteanu se 
întreabă apoi dacă e cu putință scrierea 
unui poem desăvârşit a unui „poem per-
fect”, „care să te vindece de toate bolile”, 
„să te vindece de moarte”, concluzia – 
identică cu cea a lui Arghezi din Testa-
ment – fiind aceea că poezia e iluminare, 
e harismă, e dat divin: „Poezia e una cu 
Dumnezeu:/ la ea nu se poate ajunge/ 

fiindcă de acolo nu mai ai unde pleca!” 
(Poemul desăvârşit). 

Aşadar putem conchide – alături de 
comentatorii anteriori ai volumului – că, 
în Prizonierul tăcerii, Victor Munteanu 
izbuteşte o fascinantă întrețesere a 
filozofiei cu etica şi religia în ipostaze 
dramatice (şi dramatizate), care elibe-
rează stihurile sale de servituțile clişe-
ului. Personalitate artistică din stirpea 
lui Bacovia, Arghezi, Blaga ori Sorescu, 
autorul Prizonierului tăcerii a construit 
aici un univers liric care are orgoliul de 
a nu fi reductibil decât la el însuşi. Fără 
a fi interesat de ultimele mode poetice, 
care operează mai degrabă cu senzații 
decât cu sentimente, Victor Munteanu 
scrie o poezie anticanonică, elegiac-me-
ditativă, interiorizată. Prizonierul tăcerii 
poate constitui, fără îndoială, şi dovada 
incontestabilă că premiul de la „Car-
tea Românească” n-a fost o întâmplare, 
confirmând, după trei decenii, că Victor 
Munteanu e un poet adevărat care, lucru 
mai rar în poezia nouă, merge pe un 
drum propriu, pe o cale a sa, inconfun-
dabilă. 

* Victor Munteanu, „Prizonierul tăcerii”, 
Iași, Junimea, 2016.

Arcadie Suceveanu, Laurențiu Ulici, Nina Josu şi un cititor (Aleea Clasicilor, Chişinău, 1993)

FOTOGRAME | NICOLAE RĂILEANU
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19.XII.1970

Ieri, aşteptându-mi colega, am procurat bilete pentru 
Teatrul „Luceafărul”. Abia peste câtva timp mi-am dat 
seama că trebuia să mergem la un spectacol pe care-l 
văzusem deja. Eroarea este lesne de explicat: pur şi 
simplu, nu ştiam în ce zi a săptămânii ne aflăm.
La Teatrul „Puşkin” – seară de balet, Frumoasa ador-
mită. Până la urmă, am ales Filarmonica: Viaceslav So-
mov într-un recital din Pasternak, Prévert, Maiakovski, 
Esenin, Raymond Queneau. Biletele – greu de găsit. 
Doar – fără locuri. La urma urmelor, de ce n-ar trebui 
ca poezia să fie ascultată în picioare? Somov – actor 
de mare clasă, convingător modelator de voce şi gest.

Aşadar, în Chişinău există mulți iubitori de poezie. 
Citisem undeva despre celebrele seri de poezie din 
Iugoslavia cu irepetabilele lor Poduri, unde mii de oa-
meni se adună pe malurile Drinului Negru să asculte, 
ore în şir, versuri, versuri, versuri... 

După recitalul de la Filarmonică, seara întreagă 
mi-au tot revenit în memorie anumite rânduri de po-
ezie – „Femeia, terfelită ca o zicătoare” sau răspunsul 
lui Maiakovski la ultimul poem, de adio, al lui Esenin, 
scris, se zice, de acesta cu sângele din vena pe care 
şi-ar fi tăiat-o din motivul că în hotelul „Angleter” n-ar 
fi fost cerneală. „V etoi jizni pomirat’ ne novo,/ No i jit’ 
konechno ne novei” („În viața asta să mori nu-i nouta-
te,/ Dar nici a trăi nu – nu ar fi nou”), conchise Esenin, 
ca şi cum testamentar, după care foarte mulți tineri au 
prins a se sinucide. Maiakovski răspunse: „V etoi jizni 
umirat’ ne novo,/ Sdelat’ jizn’ – znachitel’no trudnei” 
(„În viața asta a muri nu-i o noutate,/ De a-ți face viața 
– e cu mult mai greu”). Cine l-ar fi putut întrece pe 
Maiakovski în exploziile sale de poezie ocazională?

23.XII.1970

Printre alte publicații periodice care-mi plac, am 
descoperit încă una, revista „Znanie –sila” (Știința 
înseamnă putere). Ipoteze fascinante despre viitorul 
biologiei, căreia îi va reveni un loc suprem în contex-
tul tuturor ştiințelor. Captivante şi materialele despre 
psihologie, artă, matematică. Citesc şi cotidianele 
„Komsomolskaia...”, „Pravda”, „Izvestia”.

Fişele mele – tot mai multe, o întreagă cartotecă. 
Lecturi şi altfel de preocupări deplasate, de parcă nici 
n-aş fi în prag de sesiune. Cele pe care le studiez le în-
suşesc în paralel cu cursurile universitare şi mi se pare 
că-mi vor fi mult mai utile în viitor. Evantaiele din fişe 
„neobligatorii” sunt mult mai consistente decât cons-
pectele „obligatorii”. (...)

24.XII.1970

Două detalii demne de atenție (de fapt, trei: n-am ni-
ciun ban) – filmul lui Andrzej Wajda Totul de vânzare 

(1968), omagiu marelui actor Cybulski, decedat în mod 
tragic acum trei ani. Ai impresia că derularea subiectu-
lui reîncepe de câteva ori. Ca totdeauna, încântat de re-
vederea pe ecran a Beatei Tyszkiewicz. După film, fuga 
la biblioteca „Krupskaia”. Prelegere despre Simfonia a 
Vl-a de Ceaikovski. Lume puțină. (Lector: Preanişnikov.)

Ați văzut vreodată cum moare un om? Ascultați-l 
pe Ceaikovski (Patetica) şi nu doar că veți vedea cum 
se stinge un om, ci veți simți, anticipat, dramaticul 
moment în care nu veți vrea să vă despărțiți de lumea 
subcerească.

26.XII.1970

Ieri, mare dispută: ce să scriem pe portretul lui Shelley, 
pe care să i-l dăruim, în semn de omagiu, profesorului 
de literatură universală Lev A. Kaț. (Gândul şi notele de 
mai sus mi-au fost întrerupte de sosirea tov. Sudace-
vscaia care credeam – dar nu speram – că nu va veni, 
pentru a ne da lucrare de control la franceză. Reiau firul 
după vreo 8 ore.) 

Până la urmă, în afară de început (Bunului dascăl), 
a fost acceptat textul propus de mine – ceva cu „ghid 
spre Homer şi Shakespeare, care ne-au cucerit inima şi 
cugetul”. Sică Romanciuc mi-a spus că, lăsând portretul 
în atelier, rugă, avertiză, imploră gravorul nu care 
cumva dânsul să greşească vreo literă, când va aplica 
textul. A fost în ordine.

Ieri, un jubileu al ziarului „Tinerimea Moldovei” – 5 
mii de numere, în 40 de ani. Toată „floarea” ziaristicii, 
precum şi mugurii sau lăstarii ei, adică noi. Cum a fost? 
Comme ci,  comme  ça. Când Petraş prinse a vorbi în ru-
seşte, Medvețki (am stat alături de el) făcu acru: „Și pay-
san-ul ista vorbeşte în slavonă?” Cristov s-a transferat de 
la cultură la secția de partid şi mi-a propus să trec „mai 
des”. Spectacolul Doctorul Ustimenko (după trilogia lui 
Iu. Gherman Omul meu drag) poate fi vizionat nu doar 
o singură dată. Mi-am zis, câți alde Gorbaniuk, Zakadâ-
cinaia sau Evgheni mai mişună printre noi… Poate că 
sunt ceva mai diplomați, mai vicleni, însă mişună. Dina 
Cocea face un rol de zile mari. Constantinov – rol de 
croială bună, succes adevărat.

Astăzi, colocviu teoria traducerii. (Formalism.)
Cu Ion Proca am fost la Drumeş, unul din cei 17 

studenți la Institutul de Arte „Musicescu”, facultatea co-
medie muzicală. Ne vorbi de un rol din Silva, spectacol 
teză de curs. Pretinde un autograf. Ne-am pus mințile 
la contribuție si l-am ticluit împreună. Și alte lucruri, 
momente şi întâmplări care, din diverse motive, nu pot 
fi înfățişate aici.

4.I.1971

Ultimele impresii din ’70, primele din ’71. Multe din ele, 
din ’70, duse pe apa sâmbetei, şi tot atâtea, din ’71, ple-
cate să le ajungă pe primele.

31 decembrie, 1970, orele 11.30. Mă găseşte Mihai 
Chirilă, lector la Universitate. Cică anume el era „cel 
cu scurta albastră”, care ar fi vrut să aibă un loc „lângă 
tine (mine) la revelion”.

La comunismul ştiințific, colocviu pe neve, fără să 
răspund. I-a întors pe mulți. La cămin, ticluiesc gazeta 
de perete (şi de... sărbătoare). La 21.30, plecăm la Nina, 
Mariana, Maricica ş. a., cărora le-am propus să realize-
ze bilete pentru revelionul de la cantina studențească, 
spre a întâmpina Anul Nou cu noi. La Spinei a venit 
T.(udor) M.(arin) de la „T. M.” însoțit de fiica lui Ne-
gru-Vodă. Aşadar, Mihai, Vasile, Ego + 2 – la fete. Vin 
destul, masă bogată.

T. M. – ceva diplomație + juma’ orgoliu şi o consi-
derabilă doză de demagogie. „Toți oamenii geniali au 
fost mici de statură. De pildă, Marx, Lenin, Napoleon, 
T. M…” Glumă? A repetat-o de vrea zece ori. Are un vis: 
până la vârsta de 40 de ani să ajungă redactor-şef.

La Valeriu Chitic, în casa părinților săi, undeva pe 
culmea dintre Gara feroviară şi Lacul din Valea Tran-
dafirilor. Proca şi Lupuşor întârzie. Dar, în sfârşit, apar. 
Improvizăm un moment poetic. Apropo, Marin a zis: 
„Poet momentic”. Calambur, ce mai!

Pe la ora 15 (1.1.’71), ajungem pe la Alexandru Gro-
mov. „Intră, tinere!” zice degajat. L-am semănat. Vutcă. 
Dansuri la căminul nr. 8.

3.I.1971

Dau de-a berbeleacul colocviul la pedagogia lui 
Crăciun („Pedagogia sovietică este cea mai sovietică 
pedagogie din lume, cum zicem”. Vorba lui tâmpită.) 
Îmi alin amarul împreună cu Ion Proca şi cu Gheorghe 
Lupuşor.

4.I.1971

Azi, mă angajez, provizoriu, în calitate de ghid la 
baza sportivă pentru copii. Au sosit câteva grupuri de 
elevi din Kentau, RSS Kazahă. Cazuri şi necazuri prin 
oraş. Glumesc: „– Cine e autorul acestui monument? 
întreabă un kazah. – Butnaru, răspund. – Mai trăieşte? 
– Fireşte.” Nu le mai rămâne decât să mă întrebe ce 
planuri de viitor am. Comic. Poate ar fi cazul să scriu 
ceva despre ghizii văzuți şi caracterizați de şoferul de 
la „Inturist”, care îmi spune că el cunoaşte vreo zece 
variante de comentarii date de diferiți ghizi. De cele 
mai multe ori aceste explicații se exclud reciproc.

Ziua – să... ghidez, noaptea – să mă pregătesc pen-
tru examene.

8.I.1971

Grupul de elevi din Kazahstan, îl au de diriginte pe 
Nikolai Alekseievici... Grosu! Istoria sa: prin 1912, tatăl 
său a plecat în Siberia. În familie, vorbeau limba de 
acasă. Însă dumnealui, Nikolai Grosu, nu cunoaşte 
decât foarte puține cuvinte de-ale noastre. Sora sa 
locuieşte la Novosibirsk. Rădăcinile li se trag sau din 
Popeştii de Sus sau cei de Jos, fosta stație Zgurița, 
județul Soroca. La cafeneaua „Noroc”, unde am stat 
în doi, îşi aducea cu greu aminte câte vreun cuvânt 
din adâncurile destinului său de moldovean născut în 
Siberia. Zicea: „foiță”, având în vedere țigara. Probabil, 
de pe timpurile când aceasta era răsucită din... foiță.

Acum două zile, pe Nicolai Alekseievici nu-l pu-
team scoate din Muzeul Ținutului. Privea extrem de 
atent la costumele naționale, la prosoape etc. O privire 
foarte specială, aproape nefirească... La ce s-o fi gândit 
el atunci, ce şi-o fi amintit? Când, la „Noroc”, voia să 
spună că ridică paharul în sănătatea mea, zicea: „La 
tine beau!” Apoi, ieri, când l-am petrecut la gară, unde 
face: „Puțin beau?” Eu: „Unde?” El: „Aproape”. Copiii, 
elevii săi, auzind, nedumeriți, dialogul nostru, prind 
a mă dumeri: „Da on ne znaiet po moldavki!” („Dar el 
nu vorbeşte moldoveneşte!”). Eu: „Znaet. Videte, ia je s 
nim govoriu”. („Știe. Vedeți doar, eu cu el vorbesc”.)

de LEO BUTNARU

JURNAL 
ÎN MARGINILE 

ISTORIEI 
LITERARE (V)

PLURALIA TANTUM

VA URMA
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VA URMA

SEMN DE CARTE

de VICTORIA FONARI

LUMINA 
TĂCERII ÎN POEZIA 
LUI VASILE ROMANCIUC

Recenta culegere de poeme sem-
nate de Vasile Romanciuc intrigă 
prin titlul sugestiv Lumina glasu-

lui lăuntric (2016, Editura Prut). Lirica 
poetului este cunoscută de publicul larg, 
fiind valorificată de cadrele didactice, 
analizată şi comentată de cercetătorii 
literari, căutată de cititori din țară şi din 
diaspora (Portugalia, Spania, Canada). 
Este o poezie care provoacă dorința de a 
dialoga şi de a persevera în descoperirea 
luminii ascunse în fiecare.

Antologia de față este alcătuită din 
mai multe compartimente: Priveghetoa-
rea adâncurilor (o poezie a timpului şi 
a temporalității, a trecerii, valorificând 
unicitatea trăirii: „Lasă neapărat, lasă 
neapărat/ un semn/ pe fața zilei ce trece/ 
un semn/ numai de tine ştiut/ astfel, 
timpul/ nu te va putea înşela”); Cuvântul 
ne adaugă vedere include sonete petrar-
chiste unde sunt revigorate teme şi mo-
tive ale liricii universale, conjugându-se 
cu propriile viziuni ale poetului, totul 
într-o manieră foarte personală, insolită: 
„O, Doamne! Moartea, azi, s-a sinucis!” 
sau „Cireşe pentru omul de zăpadă!, sau 
„S-a încâlcit al Ariadnei fir...”. Ultimul 
compartiment, O furnică în bibliotecă, 
include versuri pentru copii – în cen-
trul atenției este cartea (Câteva lucruri 
ştiute de carte şi cărți), dragostea de țară 
(Patria), familia (Cântec pentru mama), 
plăcerea vacanței şi a jocului (La bunici, 
Sfârşit de vacanță, Ploaia).

Poezia lui Vasile Romanciuc ne 
deschide porțile spre sensul ascuns al 
tăcerii. Sub învelişul cuvintelor, tăce-
rea rămâne o expresie a introvertirii, a 
intimității, a spațiului lăuntric. „Tăcerea” 

este un cuvânt-cheie în creația poetului, 
mai cu seamă în lirica de dragoste. Este 
vorba aici de o tăcere care nu evadează, 
ci comunică, insistă, se implică. Poezia 
are, desigur, o funcție autoconfesivă. În 
primul rând, îşi vorbeşte sieşi, inclusiv 
prin tăcerile pe care le „spune” sau le su-
gerează. Această tăcere, singulară ca ex-
presie sau sugestie la poeții importanți, 
le vorbeşte însă cititorilor atenți. Există 
trepte ale tăcerii în lirica lui Romanciuc, 
pe care cititorul coboară, adâncindu-se 
în cunoaşterea de sine. Uneori ai senza-
ția că autorul îşi înăbuşă strigătul pentru 
a putea să tacă în cuvinte, să comunice 
esențe. Scopul fiind revenirea la „Cuvân-
tul» care «era la Dumnezeu” (Ioan 1:1), 
poetul îşi selectează şi îşi şlefuieşte cu 
rigurozitate cuvintele ce exprimă tăceri. 
Eul pare să vrea să păstreze doar pentru 
sine acest univers lăuntric, însuşit şi 
trăit fără rest, al tăcerii, dar nu o poate 
face, menirea poetului fiind alta: cea 
de a da glas trăirilor. E o monadă a 
creației poetice dintotdeauna. Cum să 
rămâi cu lumea ta? Cum să o păstrezi 
intactă? Cum să o treci sub tăcere? Și, 
concomitent, să vorbeşti despre ea, să o 
spui? La aceste întrebări par să răspundă 
versurile: „Cuvântul ne adaugă vedere 
–/ Vederea lui Homer era Cuvântul...” 
(Cuvântul).

Vasile Romanciuc percepe înțelege-
rea între „tu şi eu” ca pe un superlativ al 
iubirii, în care cuvintele îşi găsesc rostul 
în tăcere ca să nu distrugă emoțiile ce 
copleşesc eul. Nevoia de tăcere vine din-
tr-o introvertire a poetului, din dorința 
eului de a-şi păstra taina emoției, dar şi 
de a o conserva în adâncul cuvintelor. 

Cuvintele „tăcere”, „linişte”, „taină” gene-
rează poezie prin restrângerea ariei ei 
semantice la dimensiunile unei expresi-
vități aproape albe: e ca şi cum un pictor 
s-ar teme să pună prea multă culoare cu 
pensula pe o pânză, ca să nu-i ştirbească 
culoarea de bază, fondul, expresia primă, 
pe cât de rudimentară pe atât de inge-
nuă. O formă a sincerității ontologice.

Versurile scrise cu minuscule par a fi 
fragmente de drepte vizibile din Marele 
Text: „tu şi eu... clepsidră din două inimi 
–/ nu măsoară timpul,/ preface iubirea 
în veşnicie...” Pronumele nu mai este o 
modalitate superficială a formei de a di-
aloga cu celălalt – tăcerea este destăinu-
ire. Este percepția iubirii în plan terestru 
care trece expansiv la cel celest: „între 
acolo şi aici/ o divină melodie/ în anDan-
te/ roteşte sori şi stele” (Acolo se naşte 
lumina). Poetul îşi localizează tăcerea în 
lumină: „acolo/ unde gândurile mele des-
pre tine/ se întâlnesc/ cu gândurile tale 
despre mine/ acolo/ se naşte lumina”. 
O răsfrângere ca în oglindă, în deplină 
reciprocitate, a sentimentului face ca iu-
birea să supraviețuiască. Lumina iubirii 
devine una galactică, plină de forța crea-
ției care îşi certifică energia prin ardere. 
Arderea constituind, la rândul ei, poezia 
în care tăcerea are forța de a ajunge în 
cele mai adânci colțuri ale sufletului, de 
a descoperi şi de a da un alt fel de „glas” 
ființei esențiale.

Textul artistic însuşeşte capacitatea 
de a intra în tăcere, de a o exploata 
la nivel de imagini şi de expresii, de a 
delimita ființa care trăieşte într-un timp 
determinat şi cea care trăieşte într-o 
altă dimensiune, a metafizicului. Lumea 

vizibilă îşi cunoaşte reversul în lumea de 
dincolo, numită fie virtuală, fie ontică, fie 
astrală, fie ancestrală. Sarcina fundamen-
tală, despre care ne vorbesc filosofi ca 
Heidegger, cea de revelare a ființei ade-
vărate, de spunere a poveştii adevărate 
a ființei, pare a fi obsesia poetului Vasile 
Romanciuc, detectabilă în întreaga lui 
creație lirică. O creație dominată de con-
cepte esențialiste, în care versuri precum 
„Povestea/ este lumea obişnuită,/ văzu-
tă prin vocala O” (Lumea văzută prin 
vocala O) par a fi definitorii. Litera O este 
inițiala unui cuvânt din şirul celor care 
încep tradițional poveştile – odată –, dar 
şi ultima literă a alfabetului grecesc – Ω 
Omega, exprimând transcendența, pleni-
tudinea ființei. 

VASILE ROMANCIUC
LUMINA GLASULUI LĂUNTRIC

EDITURA PRUT, 2016

NOI APARIȚII · CARTIER DE COLECȚIE
NICHITA STĂNESCU
CUVINTELOR, NECUVINTELOR
POEME ALESE DE MATEI VIȘNIEC

A.E. BACONSKY
CINE N-A APUCAT SĂ MOARĂ NU VA MAI FI
POEME ALESE DE AL. CISTELECAN

„Limbajul poetic inventat de Nichita era în acelaşi timp un 
nou continent, dar şi un mijloc de navigaţie. Mai mult decât 
oricare alt poet, de la Nichita am învăţat că poezia poate fi 
busolă şi instrument de cunoaştere, ritual şi mister, explorare 
a sinelui şi bucurie de a trăi, formă de libertate şi mijloc de 
eliberare, zbor planat peste toate celelalte discipline ale 
spiritului şi expresie a tot ceea ce simţurile şi creierul pot 
produce mai frumos şi mai subtil împreună.”

Matei VIȘNIEC

„Cotitura radicală pe care o face A. E. Baconsky în 1969, când îşi 
expune Cadavre-le în vid, e suficient temei şi suficientă justificare 
pentru tăietura drastică operată în această antologie. Dacă mai 
adăugăm la această metamorfoză violentă a formulei şi saltul 
valoric spectaculos făcut prin intermediul ei, tăietura, fie cât 
de nemiloasă şi nedreaptă, devine de-a dreptul imperativă. 
Ultimul Baconsky e un mare poet, celălalt Baconsky e (când e, 
nu totdeauna) doar un poet rezonabil şi stimabil. Rezonabili 
şi stimabili avem destui; mari cu adevărat – destul de puțini.”

Al. CISTELECAN
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MIHAIL 
KOGĂLNICEANU: 
UN SCURT POPAS LA CHIȘINĂU, 
ÎN DRUM SPRE ODESA
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TEXTUL DE MAI JOS ESTE UN REZUMAT AL COMUNICĂRII CE URMEAZÂ SĂ FIE PREZENTATĂ LA COLOCVIUL CONSACRAT BICENTENARULUI KOGĂL-
NICEANU, CARE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30 NOIEMBRIE A.C., LA MUZEUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN CHIȘINĂU.

În 1837, la vârsta de 20 de ani, aflându-se la Berlin 
pentru finalizarea studiilor, Mihail Kogălniceanu 
debuta – concomitent – cu trei lucrări ştiințifice: 

Limba şi literatura română sau valahă (în germană), 
Schiță asupra istoriei, obiceiurilor şi limbii țiganilor 
şi Istoria Valahiei, a Moldovei şi a valahilor transda-
nubieni (ambele în franceză). Tânărul cărturar dădea 
astfel, cu asupra de măsură, proba de foc a înzestrării 
intelectuale native şi muncii neprecupețite spre folo-
sul patriei şi al națiunii.

Grație acestor şi altor scrieri, dar şi atitudinii 
sale combative în raport cu necesitatea stringentă 
a valorificării istoriei naționale, tânărul istoric va fi 
solicitat să facă parte din diverse societăți ştiințifice 
din țară şi de peste hotare. Una dintre acestea a fost 
Societatea de Istorie şi Antichități din Odesa, înfiin-
țată în primăvara anului 1839 şi care îşi propunea să 
se ocupe cu cercetarea şi studiul trecutului Novoru-
siei şi al Basarabiei prin mobilizarea savanților şi a 
colecționarilor amatori din sudul Rusiei, dar şi a unor 
cărturari din afara imperiului țarist. Dintre români, la 
lucrările acestui prestigios for ştiințific au fost atraşi 
mai întâi scriitorii Alexandru Hâjdău, „supraveghetor 
de onoare al şcolii ținutale din Hotin” (despre ale-
gerea sa, acesta era anunțat prin adresa nr. 61 din 2 
noiembrie 1839) şi Constantin Stamati, locuitori în 
Basarabia (despre raporturile acestuia din urmă cu 
sus-numita societate, al cărei membru corespondent 
scriitorul basarabean a fost ales la 2 decembrie 1841 
şi în „Însemnările” căreia va publica, în vol. II, apărut 
în 1850, studiul „Despre Basarabia şi cetățile ei vechi”, 
vezi: Vasile Ciocanu. C. Stamati şi Societatea de 
Istorie şi Antichități din Odesa. – În revista „Limba şi 
Literatura Moldovenească”, 1973, Nr. 2, pag. 62-66). 

În aceeaşi zi cu Stamati, membru activ al aminti-
tului for ştiințific a fost ales şi Mihail Kogălniceanu 
care, se menționa în raportul despre activitatea So-
cietății în anul 1841, „a scris Istoria Valahiei, Moldovei 
şi a valahilor transdanubieni, precum şi alte lucrări 
istorice şi care pregăteşte editarea letopisețelor mol-
doveneşti, atât de importante pentru istoria ținutului 
nostru...”.

Amănuntele alegerii se regăsesc în dosarul 49 
(fila 45), registrul I, fondul 93 al Arhivei Regionale 
de Stat din Odesa. Cercetând, cu ani în urmă, fondul 
documentar respectiv, am depistat conceptul unei 
adrese (nr. 126, din 5 ianuarie 1842) rămase necunos-

cute cercetătorilor, redactată de preşedintele societății 
sus-numite, D.N. Kneajevici, adresă ce urma să-i fie 
expediată lui Mihail Kogălniceanu pentru a-l înştiința 
despre alegerea sa în calitate de membru activ. 

În colțul din dreapta al filei, sus, e scris cu aceeaşi 
cerneală şi de aceeaşi mână, în limba rusă, numele 
de familie al destinatarului: „K Koгoлничеану”, iar în 
partea stângă, cu creion – remarca pentru secretariat: 
„Переписать!” („Către Kogălniceanu” şi „Să se treacă pe 
curat!”).

Este însă şi mai relevant faptul că Mihail Kogăl-
niceanu a vizitat oraşul Odesa cu aproape doi ani 
înainte de a fi fost ales membru activ al Societății de 
Istorie şi Antichități şi că, în timpul călătoriei sale 
spre oraşul-port din sudul Rusiei, a făcut un popas la 
Chişinău. Deplasarea la Odesa, întreprinsă în lunile 
iunie-iulie 1939, de căpitanul Kogălniceanu împreună 
cu maiorul Leon, ambii aghiotanți ai domnitorului 
Moldovei Mihail Sturza, a fost determinată de alege-
rea acestuia, în aprilie 1839, drept membru de onoa-
re al societăți savante de la Odesa, celor doi ofițeri 
moloveni revenindu-le misiunea de a prezenta condu-
cerii de vărf a înaltului for ştiințific (preşedinte: D.M. 
Kneajevici, vicepreşedinte: A.S. Sturza, vărul domni-
torului Moldovei) onorurile principelui stăpânitor de 

la Iaşi şi de a ridica, în numele acestuia, diploma de 
membru. Călătoria ofițerilor Kogălniceanu şi Leon la 
Odesa, indiferent de misiunea acestora, a fost atent 
monitorizată de autoritățile consulare şi polițieneşti 
ale Rusiei, întocmundu-se şi dosarele corespunzătoare 
de urmărire, ce se păstrează azi în arhivele de stat din 
Chişinău şi, respectiv, Odesa. 

Dar nu numai poliția secretă țaristă a „surprins” 
– în acte scrise – călătoria lui Mihail Kogălniceanu în 
Imperiul Rus din vara lui 1939. Întâmplarea face ca, în 
momentul în care istoricul ieşean, în drum spre Ode-
sa, poposea la Chişinău, aici se afla şi publicistul rus 
N.I. Nadejdin. Spre sfârşitul anului, Nadejdin va insera 
în publicația periodică pe care o redacta, „Almanahul 
Odesei pe anul 1840”, nişte note de călătorie cu titlul 
O plimbare prin Basarabia, în care citim următoarele 
rânduri: „În [sala de] teatru se afla şi un tânăr ofiţer 
de gardă al domnitorului Moldovei, numai în aur, şi pe 
care eu îl văzusem încă în Grădin[a public]ă. Posedând 
limba rusă, acesta urmărea cu atenţie spectacolul şi 
făcea adesea remarce în direcţia vecinei sale foarte 
drăguţe, desigur în franţuzeşte, comparând pe actorii 
locali cu cei din trupa franceză, care dă spectacole în 
Iaşi. Observaţiile acestea nu erau deloc defavorabile 
artiştilor chişinăuieni...”.

BICENTENAR
KOGĂLNICEANU
1817-2017

MUZEUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ
30 NOIEMBRIE 2017 | STR. 31 AUGUST 1989, N°98

„Piesa lui Nicolae Roşca deschide un câmp de probleme stridente, incomode, 
dezolante. Exodul concetăţenilor noştri spre tărâmuri mai promiţătoare de 
viață bună creează o situaţie fără precedent, pe care autorul o proiectează 
cât e cu putinţă de expresiv într-o lume având, la început, toate datele unei 
distopii. Întors acasă, după ce a muncit «la ruşi... la nemţi... la americani...», 
un tânăr are probleme de integrare, pentru că nu-şi mai recunoaşte semenii. 
Nici nu ar putea s-o facă din simplul motiv că aceştia nu au identitate, fie 
că au uitat-o sau au pierdut-o din «scârbă de viaţă», fie că şi-au abrutizat-o 
înfruptându-se din otrava criminalităţii.”

Aliona GRATI

NICOLAE ROȘCA
LA CASĂ NOUĂ
CHIȘINĂU, BONS OFFICES, 2017 SEMNAL
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ESEUL DIN MÂNECĂ

de DINU MIHAIL
DESPRE TRISTEŢE

Căci tristeţea e păcat. Păcat de 
moarte. Hoaşca asta pre nume 
Tângă vine uneori tiptil, pe 

neprins de veste şi declanşează în om 
resorturile ascunse ale nepăsării, nerăb-
dării şi lenei funciare. Acestea demag-
netizează voinţa, blochează energiile 
individului şi îl transformă, treptat, în 
legumă ambulantă, care uneori du-
gheşte – horribile dictu – până şi oloiul 
din candelă. În asemenea momente, 
spun savanţii, nu te încântă nici măcar 
perspectiva regală de a sugativiza coni-
ac din buricul de milioane al parlamen-
tarei Violeta Ivanov. 

Până şi elementarul “Bună ziua!” 
cauţi să-l eviţi, fiindcă, vezi Doamne, 
îţi solicită un efort prea mare. Duci 
mai mult un fel de trai decât viaţă cu 
destin. Trai cu un singur eveniment 
important: moartea. Numai omului cu 
zâmbetul pe buze îi reuşesc toate în 
viaţă! Ridendo castigat mores („Cu surâ-
sul treci şi marea”), parcă aşa spuneau 
latinii “dătători de legi şi datini”. 

Dacă legea ţine de criteriul separă-
rii omului de animal, „zâmbetul este 
cavaler de onoare în suita plăcerii” 
(Andrei Pleşu). Orice acvititate neînso-
ţită de bucurie sfârşeşte în uscăciune, 
chin şi chiar boală. Umorul, detaşarea, 
ironia şi, mai ales, autoironia, aceasta 
din urmă coborând probabil dintr-o 
aristocraţie a spiritului, te înrudesc cu 
zeii. Ironia este medicamentul tuturor 
necazurilor, calmantul tuturor patimi-
lor, patima fiind, etimologic vorbind, 
maladie (Aviz pentru psihoterapeuţi: 
majoritatea publicaţiilor noastre de 
expresie română sunt pătimaşe, isterice 
şi încrâncenate, de parcă redactorii lor 
visează noaptea doar bumbăreze de 
oaie). 

Viaţa fără glumă, fără o vorbă de 
duh ar fi o închisoare, un fel de iarnă 
cu domnul Agent Termic dârdâind de 
frig prin calorifere. Și numai sarcasmul 
sau umorul grosolan este resimţit ca 
agresiune, ca dictatură, ca pumn de ve-
dere. Însuşi Creatorul a avut mult umor 
atunci când a îngăduit să ne naştem şi 
noi, oamenii, sub un cer veşnic ironic. 
Când omul reflectează, Dumnezeu zâm-
beşte (Talmudul). 

Dar să trecem la treabă, pentru 
că nu e frumos să ţinem prea mult 
cititorul în anticamera articolului. Mai 
ales că noi niciodată n-avem timp de 
pierdut, mereu fiind ocupaţi cu supra-
vieţuirea; cu “Muicăăă, suntem neam 

de piatră,/ Când e vorba despre vatră!”; 
cu zonele libere de comunism, precum 
este în sfârşit capitala Moldovei în frun-
te cu Dorin Chirtoacă şi-a lui ceată, toţi 
voinici cu fruntea lată (de două degete) 
sau cu „Du-te la bătaie,/ Pentru â din a 
să mori/ Și-i găsi nevasta/ Groasă pâ-
nă-n zori”, precum şi cu multe alte dulci 
zăbave... 

De unde se arată că, fiind centraţi 
pe fapte mari, ne aşteaptă un viitor 
luminos ca şi augusta mea chelie. În 
loc să facem bani, noi producem, ca 
nişte sinucigaşi, istorie şi ortografii. 
Naţiune filologică, la orice oră de zi şi 
de noapte. 

Ca să vezi trăsnaie, tare aş vrea ca 
măcar unul dintre istorici să-mi arate 
unde, când şi cum produceam noi, 
românii, săbii, arbalete sau archebuze? 
Știm cu ţoţii că există, bunăoară, săbii 
de Toledo sau de Damasc. Pe când o 
sabie de Bucureşti sau, mai ştii, una 
de Pojorâta? Am recitit recent o carte, 
Orienturi / Occidenturi. 25 de secole de 
războaie, de Thierry Camous. Cartea 
are 512 pagini... Știţi care-i ideea? Fraţi-
lor, noi nu figurăm în istorie, în cărţile 
serioase scrise pe pământ! Figurăm 
doar o singură dată, la pagina 250: “Pe 
data de 15 iulie 1410, la Tannenberg 
pentru germani, Grunwald pentru 
polonezi şi Zalgiris pentru lituanieni, 
Cavalerii Teutoni (...) trebuie să facă 
faţă unei ample coaliţii slave. În păduri, 
polonezi, lituanieni, auxiliari tătari, 
cehi, ruşi şi valahi (e vorba de detaşa-
mentul de moldoveni trimis de dom-
nitorul Alexandru cel Bun – nota mea, 
D. M.) îi atrag pe germani într-o cursă 
nebunească”. 

Oare chiar să fie corectă teza lui 
Dostoievski că „Popoarele cuminţi nu 
vor ajunge departe, vor sfârşi negreşit 
în mediocritate”, pentru că ele „nu au 
energia, nu au marea încredere în sine, 
nu au sub ele cele trei balene mişcătoa-
re pe care stau toate popoarele mari”, 
mari în sensul performanţei culturale 
şi materiale? Tare n-aş vrea ca noi 
să participăm la Istorie ca şi catârul 
la scrierea cărţilor pe care le duce în 
samarul din spinare. Cică, din raţiuni 
de pudoare genealogică, catârul nu 
spune că este fiul măgarului, peste tot 
prezentându-se drept “fiul iepei”, de 
parcă ar fi citit pe furiş basmul despre 
Făt-Frumos. 

Ei, dar nici asta, până la urmă, nu 
contează, nu-i motiv de tristeţe devas-

tatoare. Există trei lucruri cu adevărat 
esenţiale în viaţa omului de oriunde şi 
de oricând: Iubirea, Banul şi Sănătatea. 
Tot ce e pe dinafara acestei trinităţi 
(IBS) sunt basme de adormit copiii şi 
dezmoşteniţii soartei. Dacă Iubirea de 
aproapele tău este sentimentul care 
“mişcă sori şi stele”, Banul pune în miş-
care indivizi, ţări şi continente. Vulgar 
vorbind, Iubirea este inima (partea sen-
timentală) a vieţii, iar Banul este moto-
rul / burta (partea materială) a acesteia. 
Ambele (partea spirituală şi cea materi-
ală) se află în stare de reciprocitate, se 
întrepătrund şi se intercondiţionează în 
permanenţă. 

După acest principiu este creat şi 
omul. Fiinţă bipolară, omul este, în 
acelaşi timp, spirit şi materie, suflet 
şi trup, cer şi tină (în traducere fidelă, 
Adam înseamnă lut, pământ roşcat, de 
care se găsea berechet în Israel). Atât 
spiritul, cât şi materia nu pot exista 
unul fără altul. 

Absolut toţi oamenii de pe pământ 
au sentimente, dar foarte puţini au 
bani. Din cauza neacoperirii cantităţii 
de sentimente cu o cantitate corespun-
zătoare de bani apar diferenţele dintre 
indivizi. Unii sunt bogaţi şi îşi pot pune 
în echilibru partea spirituală cu cea 
materială. Aceştia sunt... o, nu fericiţii, 
ci mai degrabă relaxaţii, fiindcă şi-au 
asigurat cât de cât liniştea sufletească, 
au scăpat de teroarea lipsei unei bucăţi 
de pâine pentru ziua de mâine. 

Ceilalţi, marea majoritate, nu-şi pot 
asigura echilibrul sufletesc în absenţa unui 
element esenţial: banii. Desigur, sunt nefe-
riciţi şi printre cei bogaţi, tot aşa cum sunt 
fericiţi şi printre cei săraci. Nu e o contradic-
ţie de fond aici, ci o dovadă în plus că omul 
– un univers redus la dimensiuni microsco-
pice – nu poate fi epuizat de nicio schemă, 
de nicio formulă. 

Anume din nefuncţionarea ritmică a 
binomului efort-bani apar problemele, con-
flictele degradante cu sine, cu semenii şi, în 
fine, chiar cu statul, care nu e altceva decât 
o familie mai mare şi... ca dânsa suntem toţi 
în linii mari: şi Opinca, şi Vlădica. Tot de aici 
apar şi conflictele dintre ţări şi continente. 

Suportul filozofic al banului este liber-
tatea (înhămată la plug). Dostoievski spune 
literalmente următoarele: Pentru a fi fericit 
omul are nevoie de libertate şi de loc de mu-
ncă. Deci ca să devenim liberi, avem nevoie 
de bani. Însă nu orice ban este aprobat de 
contabilitatea Cerului, de legea moralei. A 
face un ban pe căi cinstite este o capacita-
te, o virtute chiar. Banul însuşit fraudulos 
este, până la urmă, Crimă şi Pedeapsă. Că 
nu degeaba se zice: cel mai bun somnifer al 
omului curat este perna. 

Orgoliul nemăsurat păşind ţanţoş pe 
drum cu paiul înfipt în fund, ispita însuşirii 
banului nemuncit ţin de natura materiei 
umane. Cu excepţia celor ce o duc de azi pe 
mâine, de la salariu până la salariu, toţi am 
furat, furăm şi vom fura – şi încă mai avem 
neobrăzarea de a ne întreba fals nevinovat 
de ce lumea este imperfectă... 

„Bine concepută şi bine scrisă, cartea lui Ion Pop 
se citeşte – şi chiar se reciteşte – cu interes şi 
plăcere. Avangarda literară românească nu este 
aici doar un obiect de studiu, dar şi unul 
de investiţie afectivă, de miză spirituală. Avem 
în faţă o sinteză menită să dăinuie.”  

Mircea MARTIN

ION POP
AVANGARDA 
ÎN LITERATURA ROMÂNĂ
EDIȚIA A III-A, DEFINITIVĂ
COLECȚIA „CARTIER POPULAR”

NOI APARIȚII · EDITURA CARTIER
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ESEU

DESPRE UN ALT FEL 
DE FRUMUSEȚE (VI)
de ADRIAN CIUBOTARU

Deşi artistul medieval preexistă sco-
lasticii, ideea că arta este procesul de 
fabricare a unei realități ficționale 

autonome şi că cel care o fabrică, homo 
fictor, este un creator cu personalitate se 
încetățeneşte mai greu în conştiința epocii. 
Eco notează că “poeții dobândesc mult mai 
devreme deplina conştiință a demnității 
lor”, spre deosebire de arhitecții şi de meş-
terii care depind de bresle şi a căror operă 
rămâne, deseori, anonimă. Dante crede, de 
pildă, că poezia concurează filozofia, că 
ficțiunea are “valoare tipologică”, poate 
fi citită ca o alegorie in factis, anticipând 
sau explicând realitatea la fel de bine ca 
şi discursul rațional al filozofilor. De aici 
posibilitatea de a citi Commedia ca pe o 
continuare a Sfintei Scripturi sau ca pe o 
traducere a acesteia prin fapte contem-
porane. O lectură destul de curajoasă a 
Scrisorii XIII, adresată de Dante lui Can-
grande della Scala, îl conduce pe Eco la 
următoarele concluzii: a) rolul poetului, 
după marele florentin, este “de a figura, 
fie şi prin intermediul minciunii poetice, 
fapte care funcționează ca semne, după 
modelul celor biblice” şi b) “suprasensul 
poemului” ar fi foarte apropiat de “supra-
sensul biblic, în sensul că uneori poetul 
însuşi, inspirat fiind, nu este conştient de 
tot ceea ce spune”. Rămâne de văzut în ce 
măsură corespunde ipoteza lui Eco ideilor 
danteşti: renumitul pasaj în care poetul 
vorbeşte despre semnificațiile literală şi 
alegorică (sau morală, sau anagogică) a 
Divinei Comedii a fost înțeles în varii mo-
duri de hermeneuți şi esteticieni. Cert este 
că, odată cu dulcele stil nou, poeții încep 
să atribuie poeziei mundane o “funcțiune 
în interpretarea lumii”.

COINCIDENTIA OPPOSITORUM

Mulți istorici ai artei şi ai gândirii 
au căutat izvoarele esteticii mo-
derne în epoca imediat următoare 

scolasticii. Această perioadă este, deseori, 
calificată drept una de tranziție de la Evul 
Mediu la Renaştere. Emblematici pentru 
filozofia vremii sunt, pe de o parte, gânditori 
precum Nicolaus Cusanus şi, la nivel de 
discurs, tentativele de a depăşi “teroarea 
scolastică față de contradicție”.

Raționalismul scolastic, triumfător în 
Summae, dorea să dea un singur răspuns 
la toate chestiunile, deşi admitea varie-
tatea opiniilor şi chiar încuraja disputa. 
Fideistă în toate privințele, Renaşterea nu 
dă naştere spiritului critic şi nici discernă-

mântului filologic modern, dar introduce 
în gândire, aminteşte Eco, problema îm-
păcării contrariilor, coincidentia opposi-
torum: “Prin Cusanus se configurează o 
primă idee despre infinitatea lumii, care 
are centrul pretutindeni şi circumferința 
nicăieri, întrucât circumferința şi centrul 
sunt Dumnezeu, care este pretutindeni şi 
în niciun loc anume.” Părerea coboară din 
teoria lui Arthur O. Lovejoy care afirma că 
adevărata revoluție în istoria ideilor s-a 
produs nu odată cu Copernic, ci odată cu 
Cusanus şi Bruno. Ultimii doi au sugerat 
“pluralitatea lumilor”, “polidimensionalita-
tea realului”, viziuni cu impact imediat în 
domeniul artei şi al frumosului: întregul 
univers capătă, astfel, o structură funda-
mental estetică, întrucât “fiecare parte a 
cosmosului se raportează la tot în modul 
proporției şi corespondenței, al armoniei, 
deci, şi al putinței de a se manifesta, al 
strălucirii revelatoare. Această estetică, 
deja umanistă, se opune esteticii clasice – 
care era o estetică a viziunii – ca estetică 
a expresiei.” Pentru Cusanus, fiecare ființă 
în parte este o contragere a întregului, 
totul poate fi văzut de oriunde, fără ca 
perspectivele să se contrazică vreodată. Ce 
deschidere, aici, pentru arta constrânsă de 
exigențele scolastice privitoare la simetrii 
şi proporții, descătuşând-o şi pregătind-o 
pentru “libertățile” ei renascentiste!

Cusanus reflectă cel mai bine, ca gândi-
tor, sinteza ce s-a produs în epocă între (neo)
platonism şi aristotelism, dar noutatea lui 
adevărată rezidă, conform semioticianului 
italian, în perceperea ideilor universale ca 
pe instrumente ale minții umane de descri-
ere şi înțelegere şi nu ca pe o “matriță (…) 
existentă în lucruri şi care poate fi abstrasă 
din ele”, accentul fiind pus pe procesul 
viu, dinamic de creare a lucrurilor şi nu 
pe lucrurile gata formate. Acesta este un 
prim pas serios spre relativizare, spre un 
pluriperspectivism nu numai al viziunii, 
ci şi al gândirii. De asemenea, Cusanus 
justifică analogia între arta umană şi cre-
ativitatea divină, întrucât omul, ca formă 
formată, conține “virtutea formatoare” a 
Creatorului. La fel germinează plantele, în 
virtutea unui proces care le-a precedat şi 
le-a făcut posibilă existența. Fireşte, o artă 
ghidată de atare principii nu va reproduce 
natura, ci o va reordona.

O contribuție postscolastică importantă 
la evoluția ideilor despre artă şi frumos o 
constituie opera unor umanişti ca Marsilio 
Ficino sau Pico della Mirandola. Primul 
introduce în cultura occidentală Corpus 
Hermeticum. Al doilea îmbină practici 
speculative aparent incompatibile într-un 
discurs unitar: neoplatonismul, cabalismul 
şi ermetismul. Contradicțiile nu-i sperie pe 

aceşti gânditori, ba dimpotrivă, îi stimu-
lează spre crearea unui sistem de gândire 
care, sfidând raționalismul scolastic, se va 
dovedi destul de funcțional şi mai ales 
atractiv pentru mulți cărturari şi artişti din 
epocă. Metafizica celor doi florentini reasam-
blează scara ființelor, în vârf situându-se 
un “Unu insesizabil şi obscur” care totuşi 
nu e în afara lumii, ci în miezul acesteia, 
reprezentând locul unde se întâlnesc şi 
se anulează toate contradicțiile. E clar că 
astfel se restaurează în drepturi dacă nu 
religia naturală a anticilor, cel puțin magia 
naturii, unde “cosmosul este văzut ca o 
rețea de influențe în care omul se poate 
insera pentru a domina natura şi a corecta 
însăşi influența astrelor.” Inclusiv prin artă.

Umberto Eco nu este primul care sub-
liniază influența exercitată de neoplato-
nicii renascentişti asupra evoluției ideilor 
estetice. Au făcut-o mai mulți cercetători. 
L-am citat deja, printre aceştia, pe Gior-
gio Agamben. Altul, mult mai cunoscut 
cititorului neaoş, este Ioan Petru Culianu, 
de autoritatea căruia Eco se foloseşte în 

subcapitolul “Estetica văzută ca normă de 
viață”. Eros şi magie în Renaştere (1984; 
ediția în limba în română: Editura Huma-
nitas, 1994) arată, într-adevăr, cum modul 
estetic de viață, desfătarea procurată de 
activități pământene decurg firesc dintr-o 
înțelegere pneumatică a universului, în care 
totul este şi comunică prin spirit(e) şi în 
care practicile teurgice (interesul pentru 
magie este cât se poate de logic într-un 
cosmos resimțit ca un sistem de vase comu-
nicante) încep să nu se mai deosebească de 
cele artistice, ambele fiind manifestări ale 
unei religiozități naturale. Granițele între 
magie şi artă se şterg într-atât încât unii 
gânditori şi artişti renascentişti, dar mai 
cu seamă baroci şi romantici vor analiza 
şi chiar integra acest raport de asemănare 
şi/ sau de complementaritate în descrie-
rea procesului de creație artistică: de la 
Benvenuto Cellini sau Cornelius Agrippa 
până la modernul Arthur Rimbaud, care 
ne vorbeşte, în Iluminări (titlu mai mult 
decât sugestiv, în context) despre “alchi-
mia verbului”.

PETRE STOICA
SINGURĂTATEA NOBLEȚELE EI
POEME ALESE DE MARIUS CHIVU

EMIL BRUMARU
EU, ÎNGERUL JONGLER
POEME ALESE DE RADU VANCU

„Petre Stoica este, probabil, cel mai mare poet postbelic pe 
care încă nu l-aţi citit. Eu însumi l-am descoperit târziu, citind 
întâmplător unul dintre ultimele sale volume de poezie, o carte 
subţire cu poeme de(spre) bătrâneţe. Eram tânăr şi aş fi putut 
rata întâlnirea, dar versurile sale au rezonat în locuri interi-
oare pe atunci încă necunoscute mie. (...) Încă nu-i cunoşteam 
opera foarte bine şi am continuat să-l citesc pe sărite, astfel 
că, lucrând pentru antologia de faţă, am avut revelaţia unui 
poet încă şi mai mare decât îmi imaginasem, unul dintre cei 
mai importanţi ai deceniilor ’60-’80.”

Marius CHIVU

„Emil Brumaru e unul dintre puținii poeți care-ți dau certitu-
dinea că sunt mari încă de la debut. De mai bine de patruzeci 
de ani încoace, scrie poeme extraordinare, pentru care-l admir 
şi îl invidiez cu patimă. Și totuşi, celebritatea extraliterară 
(singura celebritate reală, în fond) şi-a câştigat-o abia în ultimii 
zece-cincisprezece ani, odată cu poemele «pornolirice» din Plai 
cu boi şi cu volumul Infernala Comedie (2005) (...). Explicite şi 
ca limbaj, şi ca temă, poemele au vulnerat sensibilitățile mai 
romanțioase, încântându-le dimpotrivă pe cele mai liberale în 
gesticulație şi aşteptări.” 

Radu VANCU

CARTIER DE COLECȚIE
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FIRUL CU PLUMB

Femeia îmbrăcată în foc
răsări din mulțime
ea avea un zâmbet acustic
în colțul gurii
 
în treacăt
sonoriza leii de piatră
atenua vuietul străzii
păşea sau plutea
 
domnii intrau în iluzii
 
după care
femeia îmbrăcată-n foc
se topea în mulțime
 
după care
totul devenea un deşert
 
cerul amuțea surd
locul asurzea mut
simțurile
muzici de taină erau

FEMEIA 
ÎMBRĂCATĂ 

ÎN FOC

MIHAIL ION
CIUBOTARU

Maria DABIJA s-a născut la 19 octombrie 
1999 în or. Basarabeasca. Actualmente 
îşi face studiile la Liceul Teretic „Matei 
Basarab” din localitatea natală. A ocu-
pat Locul I la Olimpiada Republicană la 
Limba şi literatura română, ediția 2016, 
şi Locul II la Olimpiada Republicană la 
Limba şi literatura română, ediția 2017. 

Sintaxa poetică a lui Teo Chiriac recu-
perează nevoia condiţiei metafizice 
în paradigma unui postmodernism 

ce caută să sondeze zonele absconse ale 
fiinţei, transformând discursul într-un 
instrument de foraj spiritual. Or, în che-
ia volumului Sufletul meu de până la 
Big Bang, dobândirea theosis-ului prin 
poezie înseamnă o incursiune funciară 
şi definitivă în cunoaşterea Vechiului 
şi Noului Sentiment. Din acest motiv, 
aş putea spune, cu o vorbă a lui Radu 
G. Țeposu despre Nichita Danilov, că, 
fără îndoială, Teo Chiriac este «unul 
dintre puţinii noştri poeţi de vibraţie 
metafizică adevărată”.

Un exemplu care ilustrează textura 
parabolică a liricii lui Teo Chiriac poate 
fi poezia Trupul meu Cain/Sufletul meu 
Abel, titlul metaforic al căreia trimite la 
vechea temă filozofică a gâlcevii trupu-
lui cu sufletul, abordată într-o manieră 
antonimică celei din Viaţa distrusă de 
poezie a lui Ion Mureşan. Rezumând 
esenţa modelului optzecist, textul dat 
marchează o întoarcere spre poemul 
alegoric, în timp ce substratul ideatic 
propune, în interpretarea criticului Mir-
cea V. Ciobanu, o rezolvare creştină a 
marelui conflict fratricid.

Chiar de la început, acest „exerciţiu 
de reciclare” a mitului biblic surprin-
de scena contemplării vieţii „cu ochii 
trupului”, dar şi cu „ochii sufletului”, 
profilând dihotomia propriu-zisă. Astfel, 
poetul articulează totul printr-o formulă 
dialectică bine definită, întrucât Cain 
reprezintă materia noastră viscerală, 
natura somatică ca sediul păcatului, pe 
când Abel devine expresia mitopoetică 
a duhului care, în termeni blagieni, se 
„dezbracă de trup”.

Mai apoi, ambele alterităţi iniţiază 
un dialog împăciuitor, fiecare frate po-
menind de momentul suprem la care se 
rezumă activitatea oricărui artist. Prin 
urmare, Ziua jertfei simbolizează actul 
creaţiei, caracterizat prin obsesia de a face 
din trup şi suflet o structură nediferen-
ţiată, un veritabil monolit al texistenţei 
(conceptul lui Mircea Cărtărescu), căci 
doar într-o perfectă colaborare spaţiul 
poetic ar putea fi fertilizat.

În Mecanica fluidului, Gheorghe Cră-
ciun se confesează că scrisul lui „începe 
uneori ca un trup care vrea neapărat 
să se ocupe cu asta”, dilatându-l către 
un înveliş sintactic, lingvistic chiar. În 
acest mod, scriitorul subliniază că pen-
tru a aduce ideea la o stare de echilibru 
este necesar ca ea să fie încărcată cu o 
anumită rezervă de corporalitate, dar 
şi să posede tensiunea unui sentiment 
metafizic.

Iată că în Ziua jertfei mult aşteptata 
minune se produce, pentru că instanţa 
absolută a textului – poetul –, acceptând 
postura totală de Dumnezeu-Tatăl, pri-
veşte cu aceeaşi plăcere atât spre ogorul 
lui Cain, ce semnifică planul comun, 
terestru, cât şi spre turma lui Abel – 
un simbol cu caracter transcendental. 
Într-un asemenea caz, eul liric încearcă 
să evite tragismul întâmplării şi cere un 
sacrificiu în numele iubirii, dorind să 
ocolească păcatul invidiei şi să creeze o 
dualitate armonioasă în interiorul poe-
mului, care să dureze „până la sfârşitul 
Scriiturii”. De altfel, rescrierea lui Teo 
Chiriac se alimentează şi din resursele 
Noului Testament, ceea ce influenţează 
vizibil decizia autorului de a schimba 
tonalitatea gravă a dramei biblice.

Cu toate acestea, după lungile pe-
lerinaje pe drumul ceaiului, pe drumul 
mătăsii şi cel al smirnei (vezi Sufletul 
meu de până la Big Bang), Sufletul-Abel 
îşi ia zborul şi părăseşte propria materie 
perisabilă, mulţumind Trupului-Cain 
pentru o găzduire „cu cinste şi mărini-
mie”, pe când şi celălalt, „pe cale să-şi 
încheie/ o nouă perioadă de revoluţie” 
(poezia Revolutio & Revelatio) recunoaşte, 
printr-o frumoasă metaforă, că sufletul 
este fereastra care i-a luminat mereu 
mintea şi inima.

Astfel, poetul reuşeşte să transmi-
greze motivul duşmăniei în mitul cos-
mic şi sublim al Dioscurilor, unde se 
relatează despre doi fraţi viteji, unul 
dintre ei (Pollux) fiind nemuritor, iar 
altul (Castor) – doar părtaş la nemu-
rire. Atunci când Castor este ucis pe 
câmpul de luptă, Pollux îşi împarte cu 
el nemurirea pentru a-şi scăpa fratele 
de chinurile Infernului.

În final, ajungând în Ziua cea mare 
a judecăţii, Sufletul-Abel coboară pe 
mormântul Trupului-Cain şi-i adresează 
o întrebare retorică cu privire la dreptul 
artistului de a trata subiectul biblic 
printr-o asemenea răsturnare de situaţie. 
Dacă ar fi să înlăturăm doza patetică a 
interogaţiei, eul liric tinde să parodieze 
obsesia de aplicare a sentimentului mistic 
sau religios care, uneori, exagerează cu 
interpretările anticanonice ale sacrului. 

De aceea, poetul tresare „înfiorat de 
spaimă şi încântare”, aşteptând revelaţia 
răspunsului.

Totuşi, dincolo de industria filozofi-
că a poemului, anatomia lui exterioară 
reactivează miezul unei enclave post-
moderne, dat fiind că se remarcă lipsa 
rimei, prezenţa ingambamentului şi nişte 
inflexiuni ale pulsaţiilor textuale, de 
ordin ritmic. Pe lângă aceasta, coerenţa 
organică a meditaţiei se prelungeşte în-
tr-un spaţiu de interferenţă cu aspectul 
eufonic, deoarece atât aliteraţia vocalică 
(„Doamne-ajută, frate Abel!”), cât şi cea 
consonantică („cum îşi îngrijeşte cu sâr-
guinţă ogorul”) sonorizează respiraţia 
stilistică a poeziei.

În fond, Trupul meu Cain/Sufletul meu 
Abel mă impresionează prin rotunjimea-i 
desăvârşită, care accelerează resorturile 
unui limbaj „aluziv, parabolic şi deschis 
spre marile simboluri nedeterminate” 
(Eugen Simion). Tatonând acest câmp 
de investigaţie gnoseopoetică, observ 
cum personajele alegorice ale poemului, 
dotate cu potenţe arhetipale, îşi schimbă 
identitatea spirituală şi curg într-o altă 
formă de civilizaţie, exprimată abil „la 
scara macrocosmosului” (Aurul aura 
inefabilul). 

Aşadar, filonul religios străbate pu-
ternic subteranele creaţiei lui Teo Chi-
riac, montând nesfârşitele coloane ale 
misterului care sprijină întregul eşafodaj 
literar. Poezia lui e una generativă şi 
într-o continuă gestaţie de semnifica-
ţii, ascunzând o mulţime de sertăraşe 
mitice, cu „părticele de murire şi nemu-
rire” (Scriptor în Babilon). Mai simplu 
zis, maestrul Teo Chiriac, preocupat 
de îndeletniciri metafizice, concepe un 
proiect arhitectonic care, „privit de jos 
în sus îţi oferă tabloul celui mai înalt/ 
şi mai luminos edificiu construit vreo-
dată”, pe când „mintea omenească nu-l 
poate cuprinde nici cu ochiul nici cu 
cuvântul” (Ibidem).

DEBUT

de MARIA DABIJA

TRUPUL MEU CAIN/ 
SUFLETUL MEU ABEL

VIRGIL BOTNARU
SCHIMBARE DE ALTITUDINE
BUCUREȘTI, 
CASA DE PARIURI LITERARE, 2017

SE
MN

AL

„E limpede, pentru mine, că Virgil Botna-
ru e un poet, al cărui instrument acoperă 
câteva octave bune; şi că ştie, de la bun 
început, cum să şi-l exploateze. E, adică, 
un poet despre care ştiu sigur că voi mai 
vorbi – cu încredere & apreciere.“ 

Radu VANCU
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Cabinetul Decanului semăna cu o 
capelă, un bazin plin cu un amurg 
visător alimentat de o fereastră 

înaltă din vitralii. Apusul pătrundea 
înăuntru printre vestmintele sfinților țe-
peni, cu brațele contorsionate în dreptul 
coatelor. O pată roşie şi una violetă de 
lumină se odihneau pe două garguie au-
tentice care şedeau ghemuite în colțu-
rile unui şemineu care nu fusese folosit 
niciodată. O pată verde ieşea în eviden-
ță în centrul unei picturi a Parthenonu-
lui, atârnată deasupra şemineului.

Când Roark pătrunse în cabinet, 
conturul chipului Decanului plutea în 
obscuritate în spatele biroului care era 
sculptat aidoma unui confesional. Era 
un domn scund, grăsuț, a cărui carne 
revărsată era ținută sub control de o 
îndărătnică demnitate.

(...)
Decanul îl privi dubitativ, dar conti-

nuă:
— Nu trebuie să mai spun, eu nu am 

votat împotriva dumitale. M-am abținut 
complet. Dar s-ar putea să te bucuri 
dacă vei afla că, la întrunire, ai avut un 
mic grup de apărători foarte hotărâți. 
Mic, dar hotărât. Profesorul dumitale de 
inginerie structurală s-a comportat ca 
un cruciat în apărarea dumitale. La fel şi 
profesorul de matematici. Din nefericire, 
cei care au considerat că e de datoria 
lor să voteze împotriva dumitale i-au 
depăşit numeric pe ceilalți. (...)

— Realizez, spuse Roark.
— Vezi dumneata, ăsta e necazul. 

Vorbesc de atitudinea dumitale față de 
subiectul design-ului arhitectural. Nici-
odată nu i-ai acordat atenția necesară. 
Totuşi, ai fost excelent în toate ştiințele 
inginereşti. Desigur, nimeni nu neagă 
importanța ingineriei pentru un viitor 
arhitect, dar de ce te duci la extreme? 
De ce neglijezi ceea ce ar putea fi denu-
mit partea artistică şi inspirațională a 
profesiunii tale şi te concentrezi asupra 
acelor uscate subiecte tehnice, matema-
tice? Ai avut în intenție să devii arhi-
tect, nu inginer civil.

(...)
Decanul îşi mişcă scaunul. Roark îl 

făcea să se simtă inconfortabil. Ochii 
lui Roark erau fixați în mod politicos 
asupra lui. Decanul îşi spuse: nu e nimic 
greşit în felul în care mă priveşte, de 
fapt e cât se poate corect, atent la mo-
dul cel mai adecvat; doar că e ca şi cum 
n-aş fi aici.

— Fiecare problemă care ți s-a dat, 
continuă Decanul, fiecare proiect pentru 
care a trebuit să faci schițe – ce-ai făcut 
cu ele? Fiecare dintre acestea a fost 
făcut în acel – ei bine, nu-i pot spune 
stil – incredibil mod al dumitale. Este 
contrar oricărui principiu pe care am 
încercat să te învăţ, contrar tuturor pre-
cedentelor şi tradiţiilor de Artă stabilite. 
Ai putea crede că eşti ceea ce se chea-
mă un modernist, dar nu este nici asta. 
Este… este pur şi simplu nebunie, dacă 
nu te superi.

— Nu mă supăr.
— Atunci când ţi se dădeau proiecte 

care lăsau la latitudinea dumitale alege-
rea stilului, iar dumneata îl transformai 
într-una din nebuneştile dumitale casca-
dorii – ei bine, sincer vorbind, profesorii 
dumitale te treceau la examen pentru 
că nu ştiau ce atitudine să adopte. Dar, 
atunci când ţi s-a dat un exerciţiu referi-
tor la stilurile istorice, de făcut proiectul 
unei capele în stil Tudor sau al clădirii 
unei opere franţuzeşti – iar dumneata ai 
prezentat ceva care semăna cu o gră-
madă de cutii îngrămădite fără ritm sau 
raţiune – ai spune că era un răspuns la 
o însărcinare sau curată nesupunere?

— Era nesupunere, zise Roark.
— Am vrut să-ţi oferim o şansă – 

având în vedere strălucitul dumitale 
palmares în alte subiecte. Dar atunci 
când prezinţi asta – Decanul lovi cu 
palma coala de hârtie desfăşurată în 
faţa lui – drept o vilă în stil renascentist 
pentru proiectul dumitale final – real-
mente, băiete, ai depăşit măsura!

Coala avea pe ea o schiţă – o clădi-
re din sticlă şi beton. În colţ se afla o 
semnătură fină, cu unghiuri ascuţite: 
Howard Roark.

— Cum te aştepți să te putem trece 
la examen după aşa ceva?

— Nu mă aştept.
— Nu ne-ai lăsat alternativă în pri-

vinţa asta. Fireşte, ai putea simţi amără-
ciune faţă de noi în acest moment, dar…

— Nu simt nimic de acest gen, rosti 
Roark liniştit. Vă datorez scuze. De 
obicei nu mă las să trec prin situaţii 
neplăcute. De data aceasta am făcut o 
greşeală. N-ar fi trebuit să aştept să mă 
daţi afară. Ar fi trebuit să plec eu mai 
demult.

(...)
— Uite ce e, e ceva serios. Îmi pare 

rău că nu am avut mult mai devreme 
o discuție lungă, sinceră cu dumneata. 

Știu, ştiu, nu mă întrerupe, ai văzut 
ceva clădiri moderniste şi ți-au venit 
idei. Dar îți dai seama ce fantezie trecă-
toare este această mişcare aşa-numită 
modernă? Trebuie să înveți să înțelegi 
– şi acest lucru a fost dovedit de către 
toate autoritățile – că tot ceea ce este 
minunat în arhitectură a fost deja făcut. 
În fiecare stil al trecutului există o mină 
de comori. Nu putem decât să alegem 
dintre marii maeştri. Cine suntem noi 
să îmbunătățim ceea ce au făcut ei? Nu 
putem decât să încercăm, în mod res-
pectuos să repetăm.

— De ce? întrebă Roark.
Nu, îşi spuse Decanul, nu a spus 

nimic altceva; e un cuvânt perfect ino-
cent; nu mă amenință.

— Dar e limpede ca lumina zilei! 
spuse Decanul.

— Priviți, rosti Roark cu glas egal, şi 
arătă către fereastră. Vedeți campus-ul 
universității şi oraşul? Vedeți câți oa-
meni se plimbă şi trăiesc acolo jos? Ei 
bine, nu dau doi bani pe ceea ce crede 
oricare dintre ei, sau ce cred cu toții 
despre arhitectură – sau despre orice 
altceva, de fapt. De ce ar trebui să iau 
în considerare ceea ce gândeau despre 
aceasta bunicii lor?

— Aceasta este sfânta noastră tradi-
ție.

— De ce?
— Pentru Dumnezeu, nu poți înceta 

să fii atât de naiv în privința asta?
— Dar nu înțeleg. De ce vreți ca eu 

să cred că asta înseamnă arhitectură în 
stil mare? arătă el către Parthenon.

— Acela, rosti Decanul, este Parthe-
non-ul.

— Aşa este.
— Nu am timp de pierdut cu între-

bări stupide.
— Bine, atunci.
Roark se sculă în picioare, luă o riglă 

lungă de pe birou, merse către pictură.
— Să vă spun ce este greşit în ea?
— Este Parthenon-ul! rosti Decanul.
— Da, fir-ar să fie, Parthenon-ul.
Rigla lovi sticla de deasupra tablou-

lui.
— Priviți, spuse Roark. Celebrele 

caneluri de pe celebrele coloane – din 
ce motiv se află acolo? Spre a ascun-
de îmbinările în lemn – atunci când 
coloanele erau făcute din lemn, doar că 
acestea nu sunt, sunt făcute din mar-
mură. Triglifele, ce anume sunt? Lemn. 
Grinzi de lemn, în felul în care trebuiau 

aşezate atunci când oamenii au început 
să construiască colibe de lemn. Grecii 
dumneavoastră au luat marmura şi au 
făcut din ea cópii ale structurilor lor de 
lemn, pentru că alții făcuseră în acest 
fel. Apoi şi-au făcut apariția maeştrii 
dumneavoastră din Renaştere şi au 
făcut cópii din ghips ale copiilor în mar-
mură ale cópiilor în lemn. De ce?

Decanul se aşeză observându-l curi-
os. Îl nedumerea ceva, nu în cuvinte, ci 
în maniera lui Roark de a le rosti.

— Reguli? spuse Roark. Iată regu-
lile mele: ceea ce poate fi făcut cu un 
singur material nu trebuie făcut nicio-
dată cu altul. Nu există două materiale 
asemănătoare. Nu există două locuri pe 
pământ asemănătoare. Două clădiri nu 
au acelaşi scop. Scopul, locul, materia-
lul determină forma. Nimic nu poate fi 
rezonabil sau frumos dacă nu este făcut 
de o idee centrală, iar ideea aranjează 
fiecare detaliu. O clădire este vie, ase-
menea unui om. Integritatea sa este de 
a-şi urma propriul adevăr, tema ei unică 
şi de a sluji unicului său scop. Un om 
nu împrumută piese din trupul său. O 
clădire nu împrumută hălci din sufletul 
său. Constructorul ei îi dă sufletul şi 
fiecare perete, fereastră şi scară spre a 
şi-l exprima.

— Dar toate formele de expresie au 
fost descoperite în urmă cu mult timp.

— Expresie – a ce? Parthenonul nu a 
slujit aceluiaşi scop ca şi strămoşul său 
din lemn. Un terminal de avioane nu 
slujeşte aceluiaşi scop ca şi Pathenonul. 
Fiecare formă are propriul său înțeles. 
Fiecare om îşi creează înțelesul, forma 
şi scopul. De ce este atât de important 
– ceea ce au făcut alții? De ce devine 
acest lucru sacru doar prin simplul fapt 
de a nu fi al tău? De ce fiecare şi toți 
au dreptate atâta vreme cât tu nu ai? 
De ce numărul acestor ceilalți ia locul 
adevărului? De ce este adevărul făcut 
doar o chestiune de aritmetică – şi, mai 
ales, doar de adunare? De ce totul este 
contorsionat dincolo de orice rațiune 
spre a se potrivi cu altceva? Trebuie să 
existe un motiv. Nu ştiu. Nu l-am ştiut 
niciodată. Aş vrea să înțeleg. (...)

* Fragment din romanul „Izvorul” de 
Ayn Rand, în curs de apariție la Editura 
Cartier. Traducere din engleză de Radu 
Săndulescu.
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