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Din cauza blândeţii şi-a bunătăţii Tale,
şi Tu, Mărite Doamne, greşeşti adeseori.
Rugămu-te, de-aceea, ca să ne ieşi în cale
nici mult prea blând, dar nici neiertător.

Ţie mă plâng, o, Doamne, cerşind
înţelepciune:

nu mi-ai iertat prea multe pe-al vieţii mele
drum?

Dac-ai fi fost cu mine mai exigent, pot spune
că mult mai bun eram şi eu acum.

Nu-mi face dolce vita mai dolce ca dulceaţa,
ajută-mă tot timpul pe oameni să-i ajut
şi ca pedeapsă, Doamne, fă-mi cât mai lungă

viaţa,
ca să nu pot să spun că n-am putut.

Prăpăstii nevăzute se cască la tot pasul,
din zori şi până-n noapte, din noapte până-n

zori,
cu teamă şi grăbire nălţăm spre tine glasul,
pândiţi de foame şi de închisori.

Iată, mă uit în dreapta şi-n stânga, ars de sete,
şi-l caut cu privirea pe-acela ce-ar putea,
purtând pe fruntea-i dalbă divina ta pecete,
să ne îndrepte din porunca ta.

Băgaţi suntem cu toţii în smârc şi-n şerpărie, 
ne repezim de-a valma să prindem cu-orice

preţ,
ca fiarele pădurii, luptând cu viclenie,
mai multă apă şi mai mult nutreţ.

De turmă, orizontul nici nu-l vedem prea bine. 
Parcă-am orbit cu toţii. O, Doamne, cât aş

vrea
să ne căim de fapta urâtă – şi ruşine
s-avem măcar în faţa cuìva.

Că nu iubiţi pe nimeni, ruşine să vă fie,
dar nu-njosiţi Rusia, neruşinaţi iloţi!
Într-însa, doar poetul mai are, cu mândrie,
ruşine pentru el şi pentru toţi.

2 noiembrie 2006
Traducere de ȘTEfAN DImITRIU

Ştefan Dimitriu Concursul Naţional 
de Poezie 

şi Interpretare Critică
a Operei Eminesciene 
„Porni Luceafărul...”,

ediţia a XXXVI-a, 
14-16 iunie 2017, 

Botoşani
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi

Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în
colaborare cu Editurile Paralela 45, Junimea,
Timpul, Charmides, Eikon, Vinea. Princeps Edit,
precum şi cu revistele de cultură „Convorbiri
literare”, „Poezia”, „Scriptor”, „Feed beack”,
„Viaţa Românească”, „Familia”, „Vatra”,
„Euphorion”, „Steaua”, „Hyperion”, „Conta”,
„Poesis”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Porto-
franco”, „Ateneu”, „Argeş”, „Bucovina Literară”,
Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România,
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova şi ARPE,
organizează în perioada 14-16 iunie 2017
Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare
Critică a Operei Eminesciene „Porni
Luceafărul...”, ediţia a XXXVI-a.

Concursul îşi propune să descopere şi să
promoveze noi talente poetice şi critice şi se
adresează, astfel, poeţilor şi criticilor literari care
nu au debutat în volum şi care nu au depăşit
vârsta de 40 de ani.

Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată – debut editorial: – Se vor

trimite 2 (două) exemplare din cartea de poezie
apărută în intervalul  10 mai 2016 – 5 mai 2017.
Vor fi acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu”
al Filialei Iaşi a USR şi b) al Uniunii Scriitorilor
din R. Moldova.

2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va
trimite un print (acelaşi volum şi pe un CD
– un singur exemplar!) în 3 exemplare, care
va cuprinde cel mult 40 de poezii semnate cu un
moto. Acelaşi moto va figura şi pe un plic închis
în care vor fi introduse datele concurentului:
nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-
mail, telefon. Se vor acorda şapte premii care vor
consta în publicarea a câte unui volum de poezie
de către editurile menţionate. Juriul are
latitudinea, în funcţie de valoarea manuscriselor
selectate, să propună spre publicare şi alte
manuscrise, în funcţie de disponibilitatea
editurilor prezente în juriu.

Manuscrisele care nu vor primi premiul unei
edituri vor intra în concurs pentru premiile
revistelor implicate în jurizare, reviste care vor
publica grupaje de poezii ale poeţilor premiaţi.
Un manuscris, cel mai bun, poate primi premiul
unei edituri şi al tuturor celorlalte reviste
implicate în concurs. Toţi poeţii selectaţi pentru
premii vor apărea într-o antologie editată de
instituţia organizatoare.

3) Interpretare critică a operei eminesciene:
- Se va trimite un eseu de cel mult 15 pagini în 3
exemplare (în copie şi pe un CD), semnat cu
un moto. Acelaşi moto va fi scris pe un plic închis
în care vor fi incluse datele concurentului: nume,
prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail,
telefon. Se vor acorda premii ale unor reviste
literare implicate în organizare. Eseurile
premiate vor fi publicate în revistele care acordă
premiile şi în antologia editată de instituţia
organizatoare.

În măsura posibilităţilor, organizatorii vor
acorda şi trei premii în bani.

Festivitatea de premiere va avea loc la
Ipoteştila Ipoteşti şi Botoşani în ziua de 15 iunie
2017.

Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli
de masă şi cazare.

Lucrările vor fi trimise până la data de 10 mai
2017 pe adresa:

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10,
Botoşani.

Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail:
centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.

PS. Se primesc grupaje de până la 15 pagini şi
pe e-mail!

Ultimul mare poet al lumii
Evgheni Evtuşenko nu împlinise încă treizeci

de ani de viaţă, când poezia sa ajunsese să
circule în peste şaptezeci de limbi, inclusiv în
română. Nici un alt mare poet nu se putea şi nu
se poate mândri cu o asemenea performanţă.
Mai cu seamă că de atunci încoace şi alte multe
teritorii şi limbi s-au adăugat celor de mai înainte,
făcând din el unul dintre cei mai citiţi şi mai iubiţi
poeţi ai lumii. Şi asta în ciuda faptului că,
născându-se şi trăind aproape şase decenii sub
steaua roşie a Kremlinului, el fusese nevoit să
vâslească aproape în tot acest timp împotriva
curentului. Călăuzit însă mereu de marea sa
dragoste pentru adevăr, pentru frumos, pentru
oameni.

Venit în poezia Rusiei şi în poezia lumii după
Esenin şi după Maiakovski, Evgheni Evtuşenko a
făcut, după propria-i mărturisire, o sinteză între
aceştia şi între mulţi alţii, răzbunând într-un fel
moartea lor petrecută atât de devreme. Şi
împlinind în acelaşi timp visul tatălui său –
rachetă purtătoare – de a se realiza el însuşi,
geologul siberian, ca poet.

Poezia lui Evtuşenko este pe cât de simplă,
pe-atât de caldă şi de răscolitoare. El reuşeşte
ca nimeni altul să transforme un fapt oarecare
într-o minune poetică, în care bucuriile vieţii
alternează de multe ori cu tristeţile ei sfâşietoare.
De altfel, în poezia sa, liricul se împleteşte
adeseori cu epicul, într-o perfectă simbioză, fie
că este vorba despre o călătorie prin Roma
tuturor anotimpurilor istorice, fie despre un
cabaret al bătrânilor din Barcelona, fie despre o
expediţie pescărească pe fluviul Peciora, fie

despre nopţile albe ale
Arhanghelskului, fie despre orice
altceva, apropiidu-ne astfel de inima
sa, uimindu-ne şi captivându-ne pur
şi simplu cu versul său.

A fost, se vede, destinul meu de
a fi fost cel care să-l aducă, masiv şi
definitiv, în limba română. L-am iubit
de îndată ce i-am citit primul vers.
Venea, într-un fel, să mă consoleze
de moartea lui Labiş. În 1965, i-am
tradus primele două poeme, pe care
le-am publicat în „Tribuna”. Şi,
văzând în copleşitoarea sa poezie
ceea ce aş fi vrut – cu nu ştiu câtă
îndreptăţire – să scriu eu însumi,
am renunţat la aspiraţiile mele de
poet şi mi-am încercat norocul în
proză.

Totuşi, obsesia Evtuşenko nu m-
a părărit niciodată. Şi, după decenii
întregi, l-am adus cu aproape tot ce
are el mai important în limba
română. Drepturile pentru prima

carte mi le-a cedat „în schimbul a şase sticle,
ambalate cu grijă, din cel mai bun vin roşu sec

românesc, delicat şi parfumat ca un amurg de
catifea (Merlot sau Cabernet)”, iar pentru a doua
a cerut şi mai puţin: „jumătate din premiul pe
care ni-l va acorda Uniunea Scriitorilor!” N-a fost
cazul. Deşi, judecând după cele scrise de el în
prefaţa la antologia noastră, îl aştepta.

„Sigur că, prin forţa împrejurărilor – scria
marele poet –, traducătorul este obligat să-şi
aducă şi partea sa de contribuţie la opera iniţială,
dar important este ca el să-şi contopească fiinţa
sa creatoare (o spun din proprie experienţă!) cu
fiinţa creatoare a celui tradus şi, mai ales, să nu
rateze niciuna din metaforele ori din înţelesurile
sale esenţiale. Altfel spus, să realizeze nu o
copie, ci un alt original, la fel de viu, de puternic,
de emoţionant, în care contribuţia proprie să
fuzioneze perfect cu întregul. Ceea ce Ştefan
Dimitriu reuşeşte ca nimeni altul, atât în
traducerea despre care vorbeam, dar şi în
antologia de faţă, pe care am verificat-o de astă
dată aici, în America, prin aceleaşi mijloace
(audierea versurilor sale româneşti, în lectura
unui profesor român, coleg de catedră
universitară, şi apoi retroversiunea lor din
română în rusă! n.n.). Şi pe care o socotesc, fără
nicio exagerare, una din cele mai inspirate
traduceri a versurilor mele, din toate limbile şi din
toate timpurile”.

Bucuria mea cea mai mare rămâne însă
aceea de a-l fi adus de două ori la Bucureşti
(2006 şi 2007). Prima oară vizitase România pe
la începutul anilor 60, aceasta fiind de altfel
prima sa vizită în străinătate, despre care, în
anul 2009, când l-am vizitat la reşedinţa sa
americană din Tulsa (Oklahoma), îmi scria pe
bloc-notesul meu, la o masă dintr-un restaurant
chinezesc: „România a fost prima mea ţară
străină vizitată. Am simţit atunci că n-ar trebui să
avem hotare între inimile noastre. Era exact ce-
am simţit şi atunci când m-am îndrăgostit prima
oară. Aşadar, şi România este prima mea
dragoste”.

În ultimii ani, ne vorbeam din când în când la
telefon. Pierzându-şi, cu puţin timp în urmă, un
picior, se bucura că învăţase să meargă la fel de
bine cu unul electronic. Mă pregăteam să-l aduc
din nou, şi în acest an, cu ajutorul unor prieteni,
în România. Ca să ne umple iarăşi de poezia, de
farmecul şi de vitalitatea sa. Dar, aşa cum se
spune, timpul n-a mai avut răbdare.

Şi totuşi, deşi anunţată într-un fel de starea
gravă a sănătăţii sale din ultima vreme, trecerea
sa în nefiinţă mi se pare astăzi la fel de
neaşteptată şi de neverosimilă, ca şi în cazul
tuturor celor pe care ne-am obişnuit să-i socotim
fără vârstă şi fără moarte. Din fericire însă,
poezia sa de o neasemuită căldură şi frumuseţe
va rămâne la fel de vie, de necesară şi de
prezentă în existenţa noastră de fiecare zi.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Evgheni Evtușenko
INVOCARE

...când l-am
vizitat la
reşedinţa sa
americană din
Tulsa
(Oklahoma),
îmi scria pe
bloc-notesul
meu, la o
masă dintr-un
restaurant
chinezesc:
„România a
fost prima
mea ţară
străină
vizitată. Am
simţit atunci
că n-ar trebui
să avem
hotare între
inimile
noastre.
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„Din vise pot izvorî certitudini” 

Două vîrste au
lecturile în

viața
cititorului. În
prima, acesta

caută, în
devenirea sa
febricitantă,

ceea ce îl
poate

confirma, în a
doua, caută

ceea ce poate
confirma

textul. În cel
dintîi caz,
primește
paginile

preferate cum
un dar, în

următorul li
se dăruie el

unor atari
pagini.

l Consideră că-și face o imagine favorabilă
dacă vorbește insistent despre defectele sale, ba
mai și inventează cîteva. 

l Într-atît te-ai deprins cu un anume
simțămînt al vieții, încît te distanțezi de
momentele acesteia ce s-ar fi cuvenit să-ți dea
satisfacții. E ca și cum, găsind în drumul tău un
obiect de valoare, ai ezita să-l ridici cu gîndul că
s-ar putea să-l mai găsească posesorul său.

l „Poți dori ceva așa de chinuitor și de tare,
încît împlinindu-ți-se nici nu te mai bucuri: te-
a costat prea mult suflet…” (Blaga). 

l Autoritate și autor, termeni care provin
deopotrivă din latinescul auctoritas, sugerînd
astfel autoritatea apodictică a condiției
autorului. 

l Două vîrste au lecturile în viața cititorului.
În prima, acesta caută, în devenirea sa
febricitantă, ceea ce îl poate confirma, în a
doua, caută ceea ce poate confirma textul. În
cel dintîi caz, primește paginile preferate cum
un dar, în următorul li se dăruie el unor atari
pagini.

l Romanii acordau prietenilor denumirea
de necesarii (necesari), iar prieteniei cea de
necessitudo (necesitate). 

l A scrie chiar dacă te simți nesatisfăcut de
tine, înseamnă a  te confirma. Și nu acesta e
țelul scrisului pentru orice scriptor, balansarea
între ipostaze constituind ea însăși un act al
confirmării? 

l De la o vreme, a cunoaște înseamnă a te
recunoaște. 

l Mi s-a întîmplat de vreo două trei ori de-a
lungul vieții să prelungesc relația cu cîte un
individ care, din capul locului, nu mi-ar fi putut
inspira multă încredere. Îi intuiam poltroneria,
dar felul dezarmat, ca să zic așa, cu care
obișnuia să mi se înfățișeze (evident, o poză
ticluită) mă dezarma pînă la un punct și pe
mine. O eroare? Cred că da. Nu doar
elementara politețe intra în joc, ci și o stranie
compasiune față de ceea ce constituia
inferioritatea unui semen. Reaua sa calitate o
asimilam involuntar unei infirmități. A fost
nevoie uneori de ani buni pentru ca,
accentuîndu-se comportarea decepționantă a
celui cu pricina, să-i întorc spatele (O. D., P. G.
etc.).

l Japonezii consideră că puii de porumbei
stau cu trei ramuri mai jos decît porumbeii
bătrîni, spre a le dovedi respectul lor. 

l „Sfinți există peste tot, inclusiv la
televiziune: Sfîntul Gâdea – apostolul tătucului
Dragnea și preaslujitorul Varanului, Sfînta
Grecu și Sfîntul Ciuvică, și ei preaslujitori ai
celebrului pușcăriaș, Sfîntul Turcescu –
apostolul Zeului Băsescu… Eu am tendința să îi
sfințesc pe domnul Pleșu, pe Dacian și pe alți
cîțiva oameni cu care am lucrat îndeaproape”
(Valeriu Nicolae, în Dilema veche, 2017). 

l Camus, o personalitate care caută a-și
depăși duritățile fondului teluric. Dar ajunge la
o abstractizare și mai dură, deoarece nu-și mai
ia în seamă, din orgoliu, substratul corporal.
Marele senzual mediteraneean se măsoară în
ipostaza doctrinară cu sine, nu cu un adversar.
Din care motiv umanitatea pe care ne-o
propune apare mefientă față de factorul
spiritual, încleștată în terestritatea sa
dramatică fără scăpare. Senzualitatea se
proiectează în absurd. „N-ar trebui să scriu:
dacă lumea ar fi inteligibilă, arta n-ar exista –
dar dacă mi s-ar părea că lumea are o
semnificație n-aș mai scrie”. Ca și:
„Sexualitatea nestăvilită duce la o filosofie a
non-semnificației lumii. Castitatea dă
dimpotrivă un sens (lumii)”. 

l Oboseala: un scepticism somatic. 
l Din vise pot izvorî certitudini. Din

certitudini nu pot izvorî vise, întrucît ar fi
umilitor pentru vise. 

l „Conform horoscopului lunar chinezesc, în
2017 Anul Nou a început pe 28 ianuarie și este
Anul Cocoșului de Foc. Astroloaga chineză
Laura Lau, consultată de    «Evening
Standard», spune că va fi un an plin de energie,
caracteristica principală a anilor aflați sub

semnul Cocoșului, acum potențată și de
elementul Foc. «Anii Cocoșului sunt rareori
plictisitori, așa că o să avem parte de multă
acțiune», prevede astroloaga, precizînd că va fi
vorba atît de momente dramatice, cît și de
realizări concrete. (…)     «Cocoșul îi favorizează
pe cei care nu se feresc de munca grea și care se
țin de un plan».    În fine, astroloaga atrage
atenția și asupra celei de a doua componente
zodiacale, elementul Foc. Pentru că acesta se
suprapune unui semn deja încărcat de
intensitate, Cocoșul, se poate spune că 2017 va
fi un an nebun, în care lucrurile se vor
desfășura cu o viteză amețitoare” (Adevărul,
2017). 

l Visul diurn ești tu însuți. Visul nocturn e o
intruziune a lumii în ființa ta, de care nu poți fi
răspunzător.

l Egotismul puterii de care dispune ființa în
unicatul său: „Putem înțelege numai o lume pe
care noi singuri am făurit-o” (Nietzsche).

l În plan etic, soluția adevărului „undeva la
mijloc” e una capitulardă. Derivată din iubire,
etica nu acceptă cîrpeala mediei, negustoreasca
negociere pe care aceasta le implică. Pînă la
urmă, Binele se cuvine despărțit categoric de
Rău, fie și intuitiv. Se despart ele și de la sine,
nici o grijă, dar frecvent cu cîtă întîrziere.

l „O companie britanică urmează să lanseze
roboți sexuali care să întruchipeze celebrul
personaj interpretat de Angelina Jolie în
franciza cinematografică «Tomb Raider», ideea
fiind dată de numărul ridicat al bărbaților care
au fantezii sexuale cu Lara Croft.
Reprezentanții companiei RealDoll au declarat
că depun mari eforturi pentru ca robotul să
satisfacă așteptările clienților. (…).
Producătorii lucrează și la o nouă tehnologie
care să le permită realizarea unor roboți sexuali
care să fie calzi la atingere, dar și capabili să-și
«încingă» zonele intime, mizînd pe faptul că în
viitor vor apărea bordeluri robotizate cu păpuși
sexuale interactive” (Adevărul, 2017). 

l Putem recunoaște iubirea autentică prin
faptul că ea nu se izolează, ci, dimpotrivă, se
contopește cu fluxul existențial, cu
normalitatea acestuia. Nu devine o rezervație,
ci o expresie a condiției holistice a ființei. 

l Voioșia grafică a ideii care-și trasează
liniile exacte. Melancolia cromatică a
metaforei. 

l „Animalele chiar pot să rîdă. Mai multe
studii făcute pe maimuțe, cîini și rozătoare
demonstrează faptul că și în creierul lor există
regiuni responsabile cu rîsul, iar atunci cînd se
joacă, scot niște sunete asemănătoare rîsului
nostru. Alți specialiști susțin însă că animalele
nu trăiesc neapărat o emoție, ci își arată dinții
pentru a comunica între ele. Cîinii, spre
exemplu, copiază acest comportament al
oamenilor pentru că au văzut că obțin reacții
pozitive din partea stăpînilor” (Click, 2016). 

l N-am nici o scăpare. Aș dori în acest ceas
să scriu ceva „pe sufletul meu”, dar sună
clopoțelul unei obligații publicistice. Trebuie
să-mi duc în continuare crucea de colaborator
la mai multe (prea multe?) publicații… 

l A. E.: „Mai lasă-mă cu proiectele! Viața nu
poate promite decît viață”.

l „Dacă aș avea tot ce doresc, aș avea
imediat impresia că nu am nimic” (Jules
Renard). 

l Oricît de multe pagini am așternut pînă
acum, încerc o senzație de trac în fața unui text
pe care-l încep. Cred că îi înțeleg pe acei autori
cu mărturisiri în același sens, pe care mai
demult îi suspectam de afectare. Mă simt așa
cum bănuiesc că se simte un actor începător în
fața unei premiere pretențioase ori un acrobat
înaintea unui salt periculos pe care are temerea
că nu l-a exersat suficient. Necunoscutul devine
tot mai amenințător. E cumva o adiere
thanatică? 

l „Un suflet se măsoară prin dorința sa,
după cum judecăm catedralele, de la depărtare,
după înălțimea clopotnițelor lor” (Flaubert). 

l Timpul rulează amețitor. Se apropie de
final. Clipele sunt numărate, dar au aerul a
deveni imuabile, într-un spectacol mirobolant,

care, în felul acesta, se împotrivește sfîrșitului.
Aidoma exploziei de artificii multicolore, care,
cu cîteva secunde înainte de a cădea în abis,
izbutesc a imita curbura augustă a bolții
celeste.

l Dacă sfîrșitul devine tot mai inteligibil,
începutul pare tot mai ininteligibil, asumîndu-
și parcă cu mărinimie nebuloasa sa inițială. 

l „A iubi înseamnă tot atît de puțin a dori,
precum a dori înseamnă tot atît de puțin a iubi.
Anumite iubiri interzic imperios dorința”
(Iorga).    

l Pe ce lume trăim. E înfățișată la un post tv.
imaginea unui paramedic, care, într-o tabără
de școlari, a violat nu mai puțin de patru
minore. Sancțiunea? Una incredibilă: doi ani
de detenție cu suspendare. Europarlamentarul
Norica Nicolai, prezentă la dezbatere, a
apreciat scandaloasa sentință drept un ecou
întîrziat, dar defel imposibil în România
actuală, a mentalității staliniste. La un moment
dat, NKVD-ul a transmis organelor judiciare
sovietice un ucaz secret, potrivit căruia cazurile
de violență nu trebuiau pedepsite cu asprime.
Motivația? Înspăimîntînd populația, acestea o
fac mai obedientă în fața autorităților. Așadar
mlaștina bolșevismului încă n-a secat pe
plaiurile mioritice… 

l Urletul maimuței urlătoare poate fi auzit
de la aproximativ 5 km. depărtare. 

l 6 martie 2016. La un post de radio, cîteva
cuvinte ale vîrstnicei cîntărețe argeșene Tita
Bărbulescu: „Și după aia, știți cum este. Trece
timpul ca nebunul”. 

l Cînd moare o ființă dragă, intervin după o
vreme tot mai numeroase, tot mai prelungite
intervale de uitare, malefice însemne ale
netrebniciei noastre. Nu înseamnă că acea
ființă se îndepărtează de noi, ci noi ne
îndepărtăm de ea, în loc de-a arde pînă la capăt
în durerea noastră aidoma unor lumînări.
Ființa dispărută rămîne pe loc, mustrător reper
al absolutului. 

l „Un grup de cercetători britanici care au
studiat 300 de persoane de ambele sexe, cu
vîrste cuprinse între 25 și 65 de ani, a
descoperit că 92 % din insomniaci aveau un
coeficient de inteligență peste medie. Chiar
dacă nu e recomandat, un somn precar
activează funcțiile cognitive, mărește puterea
de concentrare și luciditatea din timpul zilei”
(Click, 2017). Se mai contrazice și medicina
uneori!

l Cîinele poate emite 30 de sunete distincte,
cimpanzeul, apreciat drept cel mai evoluat
animal, doar 23, la paritate cu gîsca. 

l A-ți accepta pînă la capăt limitele ca autor,
înseamnă a nu mai putea scrie. A-ți accepta
pînă la capăt limitele ca ființă umană,
înseamnă a nu mai putea trăi. Iată sursa atîtor
compromisuri intime pe care suntem nevoiți a
le săvîrși în numele supraviețuirii. 

l „Sufletul este acel lucru care se chircește și
se ascunde cînd vine vorba de scrierile
algebrice” (Robert Musil). 

l A levita puțin cînd scrii cîteva rînduri, fie
și unul singur în care te regăsești. 

l „Cultura este asemenea bunelor maniere
ale minții. Există între spiritele cultivate o
adevărată francmasonerie a lumii elegante. E
de ajuns să se facă o vagă aluzie la un scriitor și
fiecare știe despre ce e vorba, nimeni nu trebuie
pus la curent într-un mod anume. Toți aparțin
aceleiași lumi. Dar toate acestea își au și latura
lor plină de slăbiciune, se raportează prea mult
la sine, acordă prea multă realitate eului
fenomenal, și o importanță în sine, o
importanță, în orice caz, de relicve, unor
cunoștințe ce n-au fost decît instrumente lipsite
de valoare în sine, prin care s-a ajuns la adevăr”
(Proust). 

l Lăcustele verzi, care au corpul plat, se pot
confunda ușor cu frunzele pe care le mănîncă.
De aceea se întîmplă uneori să se mănînce
unele pe altele. 

l Odihna creatorului? Atenția încordată. 
l Vremuri la urma urmei mîntuite pentru că

le-ai trăit. Nu tu te bucuri de mîntuire, ci acele
vremuri.
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Neliniştit şi
aventuros,
poetul captat de
revelarea eului
profund prin
cunoaşterea
universului în
profunzime, se
manifestă, ca un
glóbe-trotter,
hălăduind pe
drumul poeziei,
cum o făcea
altădată Marin
Sorescu, un
model implicit
al poeticii lui
Leo Butnaru.
Călătoriile lui
pe meridianele
lumii, îndeobşte
est-europene şi
asiatice –
„transsiberiene,
mongole,
chineze” –
constituie tot
atâtea
impulsuri
creatoare,
conducându-l
spre un gen de
„metafizică
geografică”, în
expresiv enunţ.
Convingerea
intimă că poezia
trebuie să
revină la
realitate este
reiterată în
ciclul cu o
configuraţie
meta-poetică,
Menajeria...

La întretăierea secolelor XX şi XXI,
literatura din Moldova de peste Prut a devenit,
în mod firesc, parte integrantă a literaturii
române. Dintre scriitorii basarabeni cu vocaţia
reintegrării, foarte prolific şi polivalent se
dovedeşte Leo Butnaru. În cele patru decenii
care au trecut de la debutul absolut – mai cu
seamă, după 1990 – poetul născut în 1949, la
Negureni-Teleneşti de Orhei a publicat zeci de
volume în mai toate genurile: publicistică,
eseu, jurnal (intim sau de călătorie), proză,
istorie literară, traduceri. Cred că Sadoveanu
i-ar fi invidiat forţa creatoare dacă ar fi fost
contemporani.. În poezie, debutează în 1976,
cu Aripă în lumină, devansându-şi generaţia
(optzecistă), dar întârzie cu al doilea volum,
Sâmbătă spre duminică, până în 1983. După
Șoimul de aur şi Umbra ca martor din 1991
urmează o veritabilă avalanşă de grupaje
poetice inedite şi antologii (inclusiv versuri
pentru copii): Puntea de acces, Vieţi
neparalele, Lamentaţia Semiramidei,
Cetatea nu e gata de război, Sfinxul itinerant,
Ordine de zi, ordine de noapte, Cu genunchii
pe zaruri etc. După volumul la care mă refer
aici, cu oarecare întârziere, a publicat deja alte
două, cu titluri paradoxale: Protestatarul şi
orga (2016) şi Surfing în Galileea (2017).

Sub un titlu uşor redundant, salvat de
ironia sub-textuală, Instructajul santinelei de
sine (Ed. Junimea, 2015), Leo Butnaru adună
o serie de poeme din care se conturează
biografia lui spirituală. Pendulând între
„banalul nisip al vieţii” şi „enigmatica
inventare de supra-sine peste sine”, poetul se
auto-creează aievea: „Pe durata unei zile cap-
coadă/ sau copită-coamă/ se întâmplă să
trăieşti o zi şi mai bine/ în dependenţă de cum
reuşeşti/ în enigmatica inventare de supra-
sine/ peste sine. Într-un fel/ să te creezi peste
ce/ şi cât eşti/ ce pari/ prin intensitatea de a
trăi peste durata zilei pe care/ parcă scurtând
cât de cât din ani/ pari sau impari.// E
realitatea vieţii tale ca durată predestinată/ (…
în ecleziastică avuţie …)/ dar şi imprevizibilul
câştig prin a te inventa peste prezenţa/ de
sine/ (cap-coadă/ sau copită-coamă
răsfirată)/ ca o imprevizibilă bucurie// e drept
– şi ea/ de foarte scurtă durată…” (De scurtă
durată) Pe traseul cunoaşterii de sine, fiinţa
cotidiană coalizează cu eul profund spre a
prinde contur fiinţa morală a poetului, cum
sugerează şi poemul titular al volumului: „În
noaptea de veghe târzie/ când sunt în
schimbul doi al/ cunoaşterii de sine/ îmi zic:/
încearcă să ţii relele la distanţă// nu lăsa să se
apropie prea mult de tine/ statul comunismul
democraţia/ sectarismul lenea trădarea/
piatra aruncată în direcţia ta/ şi altele de acest
soi/ pe care trebuie să le ţii la distanţă//
inclusiv moartea -/ dacă vei fi în stare -/ să n-
o laşi să se apropie la mai puţin/ de zece-
cincisprezece paşi…//uite/ doar în ce priveşte
cuvântul nu are rost să încerci -/ nu vei reuşi”

Poemele din Instructajul santinelei…au
conformaţia unor consemnări de jurnal
existenţial, cu dublă şi complementară
raportare: realistă şi livrescă. Memoria
afectivă (amintirile din copilărie, adolescenţă
şi tinereţe) şi lectura operei precursorilor
(inclusiv traducerea lor) fertilizează
imaginarul poetic. În chip simptomatic,
din 2000 încoace, poetul devine un autor
fervent de jurnale – intime, de existenţă sau
de călătorie. După Student pe timpul
rinocerilor, mai publică: Perimetrul cuştii
(2005), Liber în oraşul interzis/ Drumul cu
hieroglife (jurnal chinez) (2007), Drumuri cu
şi fără hieroglife. Jurnale (Yes-eu)de
călătorie, 1989-2011 (2012). Când schimbă
registrul comunicării artistice, Leo Butnaru se
manifestă, original, ca un poet-diarist care îşi
ascunde intimitatea sub faldurile umorului şi
ale ironiei suculente. Astfel, atitudinea morală
şi incisivă devine constantă a discursului

poetic, cu accente satirice în poeme precum
Sistemul de umbre (un amplu poem
exemplar); Taxe şi tare, Ziua internaţională,
Ochii cititorului, Ceva din august 2013; sau
Poezia şi ministerele: „ 1/ bineînţeles/ 80 la
sută din personalul ministerului culturii/
habar nu are ce ar fi să fie/ tanka/ hokku/
adică e ceva rău înţeles/…/ 2/ Din păcate/
ministerul economiei a înţeles neadecvat
spusa lui Eminescu/ poezie – sărăcie/ iar
ministerul economiei rămâne în continuare
absolut/ indiferent/ la starea sănătăţii
literaturii în ţara noastră/…/ 3/ În fine/ fiind
aspru criticat/ ministerul culturii globului
pământesc a anunţat/ campania de răspândire
a poeziei la sat…// Iar ministerul economiei
l-a finanţat.// Dar/ să fim realişti: pentru
ţăran/ pasărea paradisului e/ cocoşul din
zeamă…”

După indiciile textuale, poetul postmodern
simte nevoia unui punct de referinţă pentru a-
şi desfăşura confesiunea lirică, fără înfrânările
(sau autocenzura lucidităţii) determinate de
cultura poetică. O scânteie ideatică de origine
livrescă reprezintă adesea un impuls creator
pentru poetul contemporan. Unele repere
sunt divulgate în motto (Sf. Augustin,
Dostoievski, Réne Ménard şi, bineînţeles,
Hlebnikov), altele sunt Parafraze, cum se
intitulează un poem ilustrativ: „1/ În cămăruţe
ticsite cu de toate -/ bătrâni aplaudând parcă
timid, surd, în/ obosita, neîndemânatica lor
vânătoare de molii…/2/  Ce molii diferite în
marea/ şi rezistenta proză rusească – cea din
„Anna Karenina”/ sau „Mantaua”/ prima –
posibil să atace covoarele din biroul
avocatului/ secunda – crunta! -/ nărăvind să
şubrezească mantaua bietului Akaki
Akakievici…” Cele mai multe constituie
revelaţii cu timbru personal provocate de
opera lui Balzac şi Dante („Asta e domnule
Honoré de Balzac – au trecut/ cam o sută
cincizeci de ani de când/ comedia umană a
început să devină antiumană – adică/ o
comedie şi mai şi…/…/ Asta e domnilor Dante
şi Honoré -/ lumea se antiumanizează/ se
antidivinizează ireversibil”); Shakespeare
(„Dacă acest caşcaval ar fi de Danemarca/ mi-
ar aminti de Hamlet/ personajul care joacă
teatru numai/ pe la răscrucile întrebărilor”);
Beckett („Uneori credeam că/ până şi din
cauza bunului meu înger păzitor/ mi se
întâmpla să întârzii la serviciu/dar/ până la
urmă a trebuit să-mi dau seama că/ de fapt/ la
mijloc nu era decât Godot/ care/ nici chiar
prin iremediabila-i absenţă/ nu poate
prezenta alibi convingător/ că dânsul nu ar fi
totuşi un încurcă-lume…”); Hermann Hesse
(„Tinerii – cândva – filosofi prinşi până la
uitare (şi…/ înnebunire a lumii enervate de –
credea ea -/ nimicfacerea lor); aşadar/ prinşi
până la uitarea de sine în/ jocul cu mărgelele
de sticlă/ pe ultima pagină de roman…”);
Eminescu, Caragiale şi Blaga (în Liniştea şi
chiorăitul) etc. Culminând cu o „elegie vişinie”
eminesciană în răspăr, deturnată ironic: „Ce-

mi mai rămâne/ dulce minune/ decât să mă
împac cu gândul că/ ş-a murit iubirea
noastră/ floare-albastră floare-albastră?.../
Pentru că/ e mai uşor să te împaci cu gândul/
decât cu sentimentul…-/ floare-albastră
floare-albastră/ pe care te voi mai iubi totuşi
până/ voi cădea cu nările în inima ta/ pentru a
mă convinge că ea/ într-adevăr mirosea deja/
a sentimente defuncte…”

Neliniştit şi aventuros, poetul captat de
revelarea eului profund prin cunoaşterea
universului în profunzime, se manifestă, ca un
glóbe-trotter, hălăduind pe drumul poeziei,
cum o făcea altădată Marin Sorescu, un model
implicit al poeticii lui Leo Butnaru. Călătoriile
lui pe meridianele lumii, îndeobşte est-
europene şi asiatice – „transsiberiene,
mongole, chineze” – constituie tot atâtea
impulsuri creatoare, conducându-l spre un
gen de „metafizică geografică”, în expresiv
enunţ. Convingerea intimă că poezia trebuie
să revină la realitate este reiterată în ciclul cu
o configuraţie meta-poetică, Menajeria:
„Astăzi însă, - dincolo sau dincoace de mit –
poezia – oricât/ de abstractă ar fi/ până la
urmă reveni-va la realitate/ în zboru-i
dezinvolt având a cunoaşte şocul vulturului
care,/ din neatenţie/ a nimerit sub cupola unei
paraşute/ zbătându-se disperat prin
păienjenişul parâmelor: pentru a se salva/ e
nevoie să ţină cont de realitatea concretă –
inclusiv de zoo/ menajerie de/ z-o-o-s! s-o-s...”
(Vulturii) Memoria şi fantezia conlucrează
benefic la conturarea universul liric propriu.
Din acest melanj al memoriei cu fantezia în
registrul notaţiei fruste rezultă, de fapt,
suprarealitatea de ordin avangardist,
întemeiată pe efecte contrastante şi oglindiri
demitizante.

Partea a doua a volumului, anunţată într-
un inedit poem-interviu, Dezgheţul („Când m-
am întâlnit cu avangardiştii?/ Bine, fie ca
umbrele lor – Hlebnikov, Mandelştam?.../ Cu
mulţi alţii în timpuri atât de triste…/ Era/ pe
când din Rusia iarna se cam retrăgea”) este
rodul laborioasei creaţii de traducător a lui
Leo Butnaru din Avangarda Rusă şi
Avangarda Ucraineană. Punctul de reper
este poetul futurist Velemir Hlebnikov,
atracţie irezistibilă pentru poetul-traducător
în delimitarea propriei grădini cu animale
simbolice: „O, Grădină, Grădină!// Da, o,
maestre Hlebnikov! Hlebnikov, o, da!// Deja
şi pentru mine simpla vizită la zoo/z-o-o-s! s-
o-s!/ e o feerie-metempsihoză/ imaginându-
mi aproape aievea transmigraţia sufletelor/
umane/ ce parcurg şirul lung al reîncarnărilor
în animale.”  Sunt convins că altul ar fi fost
impactul cu cititorul dacă Menajeria apărea
într-un volum independent. Ciudat este că un
comentator avizat de poezie precum Ioan
Holban nu spune nimic despre acest grupaj,
într-un Cuvânt însoţitor al volumului
superficial conceput. Oricum, ciclul unitar al
bestiarului, deopotrivă vesel şi tragic, merită o
discuţie aparte.

Nicolae Oprea

Foto: Liviu Ioan Stoiciu

Cronica literară

Poezia ca jurnal 

Biblioraftul cronicarului:
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2017
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Călin Vlasie, Strategia de a moşteni nebuni cinstiţi sau ridicarea la putere, Ed. Paralela 45,
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Încerc să înțeleg în ce lume literară mai
trăiesc, luând seama că sunt scriitori
douămiiști care și-au luat bagajele și au plecat
într-o altă lume decât cea păstorită de Nicolae
Manolescu și de revista pe care o conduce de la
Revoluție, România literară (în continuare,
revistă fanion). Nu mă refer la debutanți, ci la
tinerii din custodia lui Eugen Simion (și a
filialelor Academiei Române), puși pe
baricadă adversă. Cei care au ajuns să-și dea
demisia din USR (intrați în USR ca premiați ai
USR). De fapt, dacă există o ruptură, ea pare a
fi pusă pe seama autorității critice
reprezentate de Nicolae Manolescu și Eugen
Simion (sau pe rivalitatea colegială; citește, pe
„spiritul de emulație” sau de competiție dintre
ei), poziționați pe alte baricade după Revoluție
(primul, „activist” liberal, al doilea „apolitic”,
dacă nu social-democrat). Citeam în numărul
13 al României literare (din 24 martie 2017)
că Eugen Simion le-ar fi oferit lupilor tineri
„posturi bănoase în felurite instituții ale
Academiei, burse de mii de euro pe lună,
locuri în poziții-cheie, de decizie din mediul
universitar, plasarea ca șefi în diverse comiții
și comitete, plecări în străinătate. Așa și numai
așa s-ar explica totul. Adică nu convingerile,
principiile, idealurile, afinitățile îi mână în
luptă pe tinerii simbriași, ci solda, solda și
avantajele foarte pământești”. Să fie atât de
simple lucrurile? Ani la rând s-a ținut un
colocviu al tinerilor critici patronat de USR
prin Eugen Simion, la sediul Fundației pe care
o conduce (Fundația Națională pentru Știință
și Artă; Eugen Simion conduce și Caiete
Critice). Colocviu inițiat de Dan Mircea
Cipariu, înainte de a intra în conflict cu USR-
N. Manolescu, colocviu care edita broșuri cu
intervențiile criticilor tineri. E curios că azi N.
Manolescu și Eugen Simion sunt puși pe
poziții diferite, fiindcă în chestiuni de istorie,
teorie și critică literară „gândesc la fel”
(întâietatea esteticului și a autonomiei lui,
importanța criticii de întâmpinare și
reconsiderarea literaturii române publicate
până la Revoluție; lasă că au mizat amândoi pe
Răzvan Voncu și Daniel Cristea-Enache). În
2008, Eugen Simion declara: Cum arată viaţa
literară românească? Arată ca un câmp de
luptă. Lupte mărunte, epuizante, deloc
creatoare, foarte provinciale. Aici se
manifestă toate idiosincraziile,
resentimentele, voinţa de putere… Dar şi
luptele şi arţagurile, idiosincraziile, orgoliile,
intoleranţele fac parte din ecuaţia literaturii.
Aşa că nu mi-am pierdut firea şi sper să nu
mi-o pierd nici de aici înainte. Chiar dacă
timp de 18 ani am fost înjurat pe toate
drumurile. Asta-i situaţia! …Nu, domnişoară
Ioana Revnic, nu este o rivalitate între mine şi
N. Manolescu. Îl consider un mare critic, unul
esenţial pentru literatura postbelică. Nu
avem totdeauna aceleaşi păreri şi aceleaşi
opţiuni, şi este normal să fie aşa. Ca
preşedinte al Academiei Române, n-am ezitat
să-l propun, atunci când faptul a fost posibil,
membru al Academiei. După 1990, el a intrat

în politica activă, eu - făcându-mi toate
socotelile - am rămas pe margine. De aici mi-
a ieşit reputaţia (rea, mizerabilă, ruşinoasă)
de tip apolitic… Am condus un „cerc de
critică” prin care au trecut mai toţi scriitorii
şi criticii literari din generaţia ‘80 şi din
generaţiile (promoţiile) de după ei. Îi
urmăresc pe toţi cu atenţie şi mă bucur atunci
când scot cărţi bune. Indiferent dacă mă
salută sau nu când mă întâlnesc cu ei pe
stradă. Salutul ţine de caracterul individului,
nu de talentul lui… Mi-ar plăcea să formez o
echipă de 5-6 critici tineri, care să scrie cu
regularitate despre literatura română. Să
facă, altfel zis, critică de întâmpinare fără să
ţină seama de unde vine opera. Să se
resemneze, adică, în faţa adevărului estetic…
Criticii literari trebuie să stea departe de
interesele, idiosincraziile, duşmăniile,
intoleranţele — emanaţii, toate, ale spiritului
primar agresiv din domeniul culturii. Nu zic
să fie îngeri, dar să învingă în ei acest
nenorocit spirit de aroganţă şi revanşă ce
domină, azi, comunităţile intelectuale
româneşti… Opțiunile morale ale lui N.
Manolescu le cunoaștem din România
literară (revistă citită de toți scriitorii care se
respectă, nu e nevoie să le reproduc aici): sunt
atitudini critice de bun simț, împărtășite și de
cei aleși în fruntea filialelor USR. În 2008,
când Eugen Simion făcea aceste declarații, N.
Manolescu era președinte al USR. Practic, nu
s-a schimbat nimic în „echilibrul de forțe”, în
timp, în afara faptului că, de anul trecut, a
apărut o radicalizare a unui grup de scriitori
care contestă, în instanță, conducerea USR
(fără nici un efect până azi, când scriu aceste
rânduri, USR a anunțat că a câștigat toate
procesele; dar cu prețul cheltuirii unor sume
importante din vistieria breslei). Se bănuiește
că Eugen Simion se află în spatele acestei
contestări a conducerii USR? Excluderea din
USR a celor ce conduc „asociația USR”
(înscrisă ca atare în Registrul național al ONG-
urilor ca asociație de interes privat, nu de
interes public, așa cum e USR) a provocat
reacții și din partea criticilor tineri arondați lui
Eugen Simion. Nu mai pun la socoteală că tot
critici tineri sunt și Răzvan Voncu și Daniel
Cristea-Enache, care stau de-a stânga și de-a
dreapta lui N. Manolescu (vreau să spun că nu
trebuie generalizată lista cu „critici tineri” ca
trecută în barca lui Eugen Simion).

Încerc să înțeleg în ce lume literară mai
trăiesc, spunem la început. Voi cita mai jos
(din revista săptămânală Cultura, reapărută în
format exclusiv online) doi tineri critici din
fieful lui Eugen Simion (amândoi angajați la
filialele Academiei Române), să vedeți că și la
ei opiniile diferă. Zice Bogdan Crețu: Prin
diversitatea ei, prin miza uriașă pe care și-a
asumat-o și, nu o spun doar ca să contrariez,
prin gradul de libertate pe care a știut să și-o
instituie și să și-o apere, prin marii scriitori
pe care i-a dat, literatura română dintre 1965
și 1989 pare să domine, calitativ și mai ales ca
notorietate, literatura de după 1990. Al
doilea, Andrei Terian, din contră: Cu riscul de
a supăra pe multă lume –, cred că, privită în
ansamblu, literatura română contemporană
(din postcomunism) e superioară artistic
literaturii din perioada comunistă. Nu pentru
că ar fi dat mai multe „capodopere” sau mai
mulți scriitori „mari” (asta e discutabil), ci
pentru că a fost scrisă într-un regim al
libertății care a scutit-o din capul locului de
concesiile pe care a fost constrânsă să le facă
literatura din comunism. Chiar? Așadar,
percepțiile diferă, de aici încolo poate intra în
discuție și simțul estetic, obligatoriu la
receptarea operei literare și la N. Manolescu și
la Eugen Simion, care ar putea să-i unească pe
tinerii critici. Dar nu. Tinerii critici au altă

părere, criteriul estetic, după ei, s-a relativizat:
Nici cronica literară, cel mai „conservator”
gen al criticii, nu se mai face de pe poziții
exclusiv estetice (Bogdan Crețu). Întreb: dar
de pe ce altfel de poziții se face critica, dacă nu
estetice? Scrie celălalt tânăr critic: Nu sugerez
o revizuire a canonului pe considerente
multiculturaliste sau prezenteiste. Sunt doar
pragmatic – în sensul că, între a le transmite
cititorilor de mâine o imagine cât mai
„corectă” a canonului și a le deschide apetitul
pentru literatura contemporană, prefer
literatura în detrimentul canonului (Andrei
Terian). Cum adică, „prefer literatura”
(necontând valoarea; valoarea fiind stabilită
după criterii estetice), în detrimentul
canonului (rămas la anii 1980)?

27 martie 2017. BV
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Vulturii orbi
Pasărea a coborît 

de trei ori din cer,
a fost un vultur. S-a aşezat
pe creştetul lui de fier,
pe umărul lui de fier.
Pe mîna sa dreaptă.

A spus: „Vei domni peste
acest ţinut nesfîrşit,
peste această ţară întinsă.
Braţul îţi va fi de fier,
voinţa îţi va fi de fier,
Legile drepte.“

A domnit în gol,
sub un cer gol,
într-o sală goală,
peste un ţinut sterp,
peste o ţară fără supuşi.
Braţul îi era de fier.
Voinţa lui, de fier.
Legile aspre.

Apoi au venit alte păsări,
o groază de păsări. Erau tot vulturi.
Întîi i-au ciugulit ochii,
apoi l-au înălţat la cer.

A domnit orb, într-o ţară oarbă,
într-un timp orb şi veşnic.
Braţul îi era de fier.
Legile aspre, voinţa lui – neclintită.

Cerul a rămas gol,
sala a rămas goală,
ţara în continuare pustie,
pămîntul în continuare sterp.

Doar braţul de fier
a căzut peste pămîntul stîncos,
scrijelind în piatră
aceste cuvinte:

„Am domnit într-o ţară inexistentă,
într-un timp inexistent,
peste nişte supuşi inexistenţi.
Voinţa mea a fost dreaptă,
legile mele au fost drepte.
Braţul de fier, ochiul neîndurător.
Numele meu a fost Deşert.
Legea mea: Zădărnicie.
Timpul meu se va întoare.”

Poemul de colecție

Nichita
Danilov

Liviu Ioan Stoiciu
În ce lume literară

mai trăiesc?
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întotdeauna
sinuciderea
vine
după ce ai
eșuat în
călătoriile pe
care
le-ai pregătit 
la un moment
dat te saturi
de atâtea 
încercări
și cauți
varianta
scurtă
modul cel mai
facil
de a ajunge
unde visezi
pentru mine
locul acela era
așa cum v-am
spus
Veneția

L-am luat pe Nicolau
deoparte și i-am spus 
Prima confruntare mai serioasă
cu viața
am avut-o în clasa 1-a poate a 2-a
nu rețin exact dacă înainte sau după
sinucidere
l-am luat pe Nicolau deoparte și i-am spus
că vreau să plec la Veneția
cu barca pe Argeș
Nicolau era prietenul meu bun
printre puținii care vorbeau cu mine
îl invidiam pentru că lui toate îi mergeau

bine
avea o grămadă de prieteni
iar învățătoarea îl aprecia
motiv pentru care m-am mirat
când mi-a spus că vrea să vină și el
în călătorie
ideea cu Veneția îmi venise de la tata
pleca adesea în interes de serviciu
prin toată lumea
odată s-a întors cu niște fotografii
care pe mine m-au lăsat mut
și ne-a spus că orașul ăla străbătut de ape
ca niște vinișoare
este Veneția
mi s-a părut nemaipomenit de frumos
să trăiești acolo
îmi imaginam cum e să te urci într-o barcă
și să te duci încotro vezi cu ochii
fără să te constrângă nimic
dar poate că nu apele erau cele
care mă atrăgeau
ci orașul acela putred
părând că reușește să se țină
deasupra apelor
în ciuda greutății lui
cert este că de câte ori lucrurile se

împotmoleau
visam să ajung la Veneția
ăsta era locul meu de refugiu
un fel de cimitir al tristeților
pe care  le îmbrăcam sub forma unei

aventuri
o zi întreagă am petrecut 
pe Argeș
ne făcusem sediul general sub un pod
care tocmai se construia
arcuindu-se peste ape
visam să trăim hrănindu-ne cu peștii
pe care îi prindem
și să facem călătoria vieții
către seară însă am plecat
pe calea ferată ca să bem apă dintr-un izvor
întrucât n-am reușit cu niciun chip
să-l conving pe Nicolau să bem apă din

Argeș
pe drum ne-am întâlnit cu tata  și cu frati-

meu
care ne căutaseră toată ziua
am luat o bătaie zdravănă
semn că nu toate călătoriile sfârșesc
bine
sinuciderea a venit mai târziu
cred că prin clasa a 4-a
când, spre uimirea mea,
am scăpat fără să fiu bătut
deși în halucinațiile mele
bâiguiam tot ceva despre călătorii
și orașe plutitoare
acum realizez că nu 
putea fi înainte
ci numai după prima confruntare
întotdeauna sinuciderea vine
după ce ai eșuat în călătoriile pe care
le-ai pregătit 
la un moment dat te saturi de atâtea 
încercări
și cauți varianta scurtă
modul cel mai facil
de a ajunge  unde visezi
pentru mine locul acela era
așa cum v-am spus
Veneția
acolo unde apele duc cu ele
tot soiuri de lucruri
ambarcațiuni mici și mari
cât un oraș

tristeți lemne putrede rădăcini
vise,
aici ar fi trebuit să se termine 
povestea mea
dar mai există și o altă poveste
întrucât pe Nicolau l-am lăsat 
în momentul acela în care ne-am întâlnit cu

tatăl meu
și l-am reîntâlnit după mulți ani
ajunși ditamai oamenii 
trecuți prin multe
am rememorat călătoria noastră
spre Veneția
evident am făcut haz
între timp el s-a mutat chiar acolo
îmi povestește că părinții lui divorțaseră 
de mic copil
drept care se simțea abandonat
(trăia cu sentimentul că 
spre deosebire de el
eu am o grămadă de prieteni
iar doamna învățătoare mă apreciază)
călătoria pentru el fusese la fel de

importantă
ca și pentru mine
singurul lucru care ne diferenția
era că inițiativa îmi aparținuse mie
în orice caz eu aveam un loc al meu 
în care să mă refugiez
în timp ce el nu-și găsise încă 
o ascunzătoare pe potrivă
încercările lui au început mai târziu
și s-au terminat tot printr-o 
halucinație
el caută femeia care să-l înțeleagă
se visează plimbându-se cu ea braț la braț
în orașul ăla vechi și putred
unde toate lucrurile 
par că plutesc
iar pânzele corăbiilor se înalță la cer
curajoase ca niște zmeie

Suporteri adevărați
Nimeni n-a văzut ca mine meciul Steaua -

I.F.K. Göteborg din semifinalele Cupei
Campionilor Europeni, nimeni!

Eram internat la Spitalul Nr. 10 din
capitală, spital de dermato-venerice.

Da’ se mai nimerea şi câte-un nebun pe-
acolo, că eram gard în gard cu Nr. 9, spitalul de
psihiatrie.

Sau poate că de fapt nebunii nu erau tocmai
nebuni, ci doar rătăciți. Că la noi, fiind
dermato, se tratau multe femei cu păcate
alese.

Dar să lăsăm micile detalii, cert e că îmi
doream teribil de mult să văd o victorie a
echipei noastre. Bolând cum eram simţeam eu
cumva că o victorie a unei formații din blocul
comunist este şi o victorie a noastră,
handicapaţii.

Ce mai, i-am bătut măr, dar de văzut, l-am
văzut la radio, că n-a vrut nimeni să mă
primească la televizorul lui. De fapt era unul
singur, Sport, dacă mai ţineţi minte, şi în jurul
lui, lume căcălău. Care cu perfuzii, care
bandajat, ba se mai nimerise şi câte-o curvă
plină de avânt național.

Când m-am întors acasă, mă întreabă frati-
meu:

- Ai văzut, bă, meciul?
-Văzut!
- Văzuşi pe dracu, se vede cât de colo că

minţi!
Între timp apăruse taică-meu, se uita când

la unul, când altul, ca la tenis de masă.
- Ba cum să nu-l văd, îi spun. Ne-au dus

chiar pe stadion!
- Și tu vrei să te cred! zice frate-meu

așteptând ca tata intervină şi să mă
dovedească de mincinos.

- Zău, mă! îi zic. Au organizat o excursie cu
spitalul. Toţi care ne puteam ţine pe picioare
au fost chemaţi la meci, ca să sprijine echipa.
Ba’ i-au luat şi pe-ăia care puteau merge cu
cărucioare.

- Şi nouă de ce dracu’ nu ne-ai spus!
intervine taică-meu prompt. Veneam şi noi cu
tine acolo să facem împreună galerie! 

P.S. Între timp tata a murit, frate-meu s-a
operat, iar Steaua nu mai câştigă niciun meci.
Înţeleagă cine ce-o putea.

Magnolia a rămas
aceeași cofetărie 
pe care o știam
Dezastrul familiei noastre a început cu

Toni, fratele lui taică-meu, adică unchiul meu,
i-a rămas paralizată nevasta, parcă şi inima îi
stătuse pe loc, deşi medicii ne asigurau că, aşa
înţepenită cum e, încă bate, aveau trei copii,
Bogadan, Sebi şi Gabriel, stăteau la Câmpina,
când veneau pe la noi, taţii noştri se întreceau
în generozitate, doamne, cât iubeam
momentele alea, las de o parte faptul că ne
întrecem în drăcovenii, dar puteam obține
orice jucărie la care visam cu puţin efort, “Uite
Toni ce le-a cumpărat la ai lui” şi tata se
executa pe loc, fiecare vizită avea un
deznodământ fericit, mergeam la Magnolia şi
comandam prăjituri după pofta inimii, mult
timp a trecut de-atunci, nici nu mai ştiu cât,
verii mei s-au risipit care încotro, Toni s-a
îmbolnăvit de oftică, dar Magnolia a rămas
aceeași cofetărie pe care o ştiam, fix aceeaşi,
doar că acum trag pe-acolo doar bătrânii, nu
se mai aud, ca altădată, râsete de copii, iar
prăjiturile pe care le savuram atât de mult au
devenit din ce în ce mai amare.

florentin Sorescu

În numele poemului
(dimineţi sinoptice)
Tu ştii adevărul 
despre acele dimineţi nobile,

singuratice,
cu tristeţi calme şi statornice – 
când ţi se face frică să priveşti în oglinda

zilei 
de teamă să nu vezi bucuriile (toate)

vremelnice
cum stau în spatele tău ca nişte umbre

incerte.
Să nu vezi chipul cioplit 
şi gheţarii fluorescenţi plutind în timp 
(... un spaţiu polar care umple oglinda).
Acele dimineţi când vorbeşti doar cu

tine
într-o limbă pe care n-o înţelege nimeni

altcineva,
când tot ce-i omenesc se îndepărtează

încet
şi speranţa e dintr-o dată ceva îngeresc;
dimineţile în care te simţi singur – 
ani, luni, săptămâni se unesc în inima ta,
unde se extind continuu,
până reuşeşti să auzi cuvântul
care răspunde firesc la toate întrebările.

Tu ştii adevărul, atunci, eşti singur
şi trebuie să dai sens lucrurilor; 
dimineţa îţi aminteşte de aurora polară.

Sentimentele ţi se fac arcuri, 
furtuni de nedesluşit navigheză prin

sângele
roşu/ albastru/ violet,
dimineţile magnetice te schimbă cu totul
ziua (ta) eternă
devine o linie verde aurorală....

magda Grigore
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şi câte nu
promitea

această
dimineaţă

zglobie
care sărea

într-un picior
ca fetiţa ce-şi

ascunde la
şcoală

şotronu-n
ghiozdan

cât de
îmbietor se

deschiseseră
zorile

peste străzi
peste case

peste locurile
virane
în care

nuntesc
potăile

peste care sar
culegătorii de

voturi

O lume
e o lume şi aici
unde tentaculele oraşului
încă mai scormonesc în arşiţa pământului
până la inima fierului
unde pielea şarpelui se usucă
peste răutatea urzicii

o lume mai mică
în lumea asta mare
prin care trece autostrada furnicilor
peste care urinează haitele norilor

o lume unde înfloresc guşterii
pe pietrele arse
şi ciulinii aleargă fără odihnă
cu graţia gazelei
care nici nu atinge pământul

da e o lume aşezată
cu rosturi clare precise
de aici evadează muşeţelul
care ne surâde în plicuri
aici culege albina
dulceaţa care ne picură-n viaţă

da e o lume şi aici
unde nimeni nu-ncalcă legea ruginei
unde codul destrămării
nu se schimbă de ani
aici vântul îşi satură foamea
cu zgură
aici gândacii îmbobocesc
din minut în minut

aici unde şi-au găsit loc de popas
turmele mărăcinilor
unde greierii îngână noapte de noapte
odele năruirii

Savantul
aşa mi-l aduc aminte
meşterind la stupi în grădină
în pelerina sau halatul cel galben
cu masca de spadasin ratat
în ploaia de aur
a albinelor blânde

deschidea stupul ca pe-o carte
şi citea-n filele ramelor
într-o limbă numai de el ştiută
numai de el desluşită

când se odihnea
sub umbrelele norilor
părea o statuie de pe care
abia s-a luat pânza

un savant care îndulcea lumea
într-un secol tot mai amar

O dimineaţă
şi câte nu promitea
această dimineaţă zglobie
care sărea într-un picior
ca fetiţa ce-şi ascunde la şcoală
şotronu-n ghiozdan

cât de îmbietor se deschiseseră zorile
peste străzi peste case
peste locurile virane
în care nuntesc potăile
peste care sar culegătorii de voturi

cât de frumos se aliniaseră bulevardele
cum revărsau ele mulţimile
spre steaua călăuzitoare
a metroului

ce feţe luminoase seducătoare
pe panourile publicitare
câte triluri de sirene 
cât verde pe semafoare

şi iar cât de promiţător începuse această
dimineaţă

care iată aproape s-a scurs
s-a topit
ca o lumânare sub ardoarea rugăciunii

Altă perspectivă
de la fereastra unui bloc cu zece etaje
lumea se dezvăluie altfel
ai şi tu o perspectivă
o detaşare ce clarifică totul

de pildă maşinile din parcare
sunt doar nişte mărgele colorate
risipite în praf
ghenele de gunoi 
căsuţe din cuburi în care şobolanii
vieţuiesc în deplină armonie
cu căutătorul de peturi

bătrânii de pe bancă
jucării cărora li s-au terminat bateriile
parcă-ţi vine să-i apeşi pe cap
să chiţăie să se mişte şi ei
să nu tot stea de pomană

numai de aici poţi explora
craterul din pereţi
balcoanele din jur
din care se scurge esenţa unei vieţi
exemplare

când vreun sadic ratat
îşi maltratează covorul
salvele alea ce-ţi bubuie-n piept
îţi redeşteaptă bărbăţia pierdută

ehe dragii moşului
privită de la etajul zece
realitatea e cu totul alta
mai că-ţi vine şi ţie
să plonjezi în ea voiniceşte

Au trecut oameni
pe aici au trecut oameni
se cunoaşte după urme
o ciosvârtă de ram
iarba călcată-n picioare
o inimă ţintuită de-o săgeată
la care trudeşte o furnică
o potecă ce se evaporă-n câmp
un şanţ în care tot cad zorile
înserarea

şi pe aici au trecut
un pârjol de fiare risipite
de ziduri surpate
ale căror urlete
le cară şobolanii-n pământ
le urcă ciorile-n cer

peste tot au trecut oameni
prin vieţile altor oameni
prin sângele care seacă
în văile inimii
prin moleculele care macină-n gol
ca o moară furată de ape
prin seiful amintirilor 
căruia bucuroşi îi uităm cifrul

Când bate gongul
au venit plini de avânt
au luat în stăpânire poiana
au bătut ţăruşii
au fixat corturile
focul i-a încălzit le-a luminat feţele
au băut au cântat 
s-au iubit toată noaptea

o cât ar da să rămână aici
lângă izvorul hrănit cu gunoaie
pe iarba arsă de plăcerile burţii
în ploaia ce cade fără sens
ca urletul fiarei la lună

cât ar vrea să uite
să se-afunde-n hăţişurile
în care luminează puiul de vulpe

din care răzbate
bobul de sânge al măceşei

să mai simtă încă o dată
muşcătura spinului procesiunea furnicilor
peste piept
mesajul ciocănitoarei înfipt în copaci

să-i mai sperie tăcerile nopţii
urmele în care s-a cuibărit aşteptarea
tot ce s-a furişat din lumină

dar cum să lipsească
mâine când va bate gongul
ei trebuie să fie acolo
să lumineze ecranul
să mângâie colcăiala de cifre de semne
să ducă mai departe povestea
care îi ţine în viaţă
în care rătăcesc surâzând

Bătrâni şi seniori
nu nu sunt din filme
bătrânii ăştia chiar există
trec pe lângă noi
sunt din carne şi oase
sunt supravieţuitori autentici

o spun pielea lor subţiată
cuta din frunte
ca un şanţ însetat
privirea care le rămâne pe lucruri
ca o amprentă din altă lume

nu se despart niciodată
de parcurile lor roase de ani
de băncile peticite de aleile
pe care înfloreşte găinaţul

unii mai cu noroc
au devenit seniori
merg în excursii în extrasezon
ne zâmbesc din poze
gâdilaţi de monumente celebre
ş-au făcut şi un club numai al lor
pentru protecţie şi înlesniri

când citesc în cafele
seniorii văd noi dâre de drum
alte orizonturi

şi bătrânii cutreieră pieţele
dar între piramidele verzelor 
şi catedralele în care robotesc măcelarii
nu-i loc de popas
nici de poze
i-ar strivi migratorii oraşelor

Cartier meloman
veselia cartierului a dat de pereţi
cu toate uşile 
cu toate geamurile
din balcoane muzica susură dulce
ca o dulceaţă de cireşe amare

unul ambalează un motor
până intră-n cartea recordurilor
altul scutură de pe portativul covorului
toată gama de note

din grătare simfonia sfârâitului creşte
se înalţă-n eter
frige tălpile îngerilor pofticioşi

totul e sechestrat confiscat
de-această veselie nebună
ciripitul  vrăbiilor bubuie-n boxe
şi-un freamăt de frunze vioaie
adie în căşti
un imn gâlgâie şi-n guşa cocoşului
care scurmă-n balcon

natura toată fredonează
mugetul asta puternic de viaţă
cu-i nu-i place
cine strâmbă din nas
n-are decât să ia drumul Ateneului

Liviu Capşa
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Petru I a fost de
mai multe ori
la Voronej.
Avea fel de fel
de treburi pe
aici. Uneori,
reîntor-
cându-se la
Petersburg, îi
scria vreunei
persoane de
încredere cam
aşa: „La
despărţire, 
m-am pilit-
mort, nu mai
ţin minte nimic
din ce s-a
întâmplat.
Întreabă-i pe
comeseni, de
nu i-am jignit
cumva. Iar de
s-o fi întâmplat
astea, te rog să
le transmiţi
scuzele mele”.

ju
rn

al
Leo BUTNARU

În pauza de cafea, sunt solicitat pentru
interviu de un post de televiziune. Nu puteam să
nu fiu întrebat şi de creaţia lui Mandelştam în
româneşte. Ce cred despre discuţiile despre

necesitatea unui Muzeu
Mandelştam la Voronej? „Sunt
sigur că va exista un astfel de
muzeu”.

Unii colegi îmi oferă cărţile
lor. Iar poetul Valentin Nervin
chiar şi ceva… bitter de producţie
locală. („Mi-am petrecut fiul la
gară şi, iată, a mai rămas…”)
Încerc doar aşa, o degustare
simbolică, deoarece, amice, când
sunt la serviciu, inclusiv la
colocviu, nu mă dau la… beutură. 

Ni se oferă un buclet al
Universităţii în care, reţin, cele
mai multe pagini sunt dedicate
studiilor… militare la această
instituţie! De altfel, militare sunt
şi cele mai multe pagini din
prezentul societăţii ruse.

Dar iată un portret ingenios a
lui Docukuceaev (1846-1903),
geolog, dar mai ales celebru ca
fondator al pedologiei ruse şi
care, de altfel, a studiat
componenţa şi varietatea
solurilor dintre Prut şi Nistru.

Iar studenţii i-au conturat un portret, utilizând,
cromatic, diverse soluri din arealul voronejian.
Ingenios. Ceea ce te mai face să uiţi de obsesiile
militare (poate chiar militariste) la ruşi… 

Iar după amiaza, ba chiar seara deja, trecut
de 18.30, vizităm Muzeul de Arte „Kramskoi”,
unde am fost aşteptaţi, ţinându-se cont de
programul nostru cam încărcat. Muzeul –
bogat, cu multe exponate unicat. Iniţial,
constituit din transferul la Voronej, în 1914, a
excepţionalului muzeu din străvechiul oraşul
Tartu, pe care ruşii îl botezaseră în Iuriev. (De,
un obicei mai vechi, apucături imperiale, nu?).
În primul război mondial, armatele germane se
apropiau de acest oraş baltic, astfel că
vremelnicii stăpânitori ai lui şi-au zis să
confişte, evacueze, aproprieze etc. cât mai multe
bunuri de acolo. Printre cele pese 20 de mii de
exponate ale muzeului, aduse din Tartu, o
deosebită importanţă o are colecţia de relicve
din antichitatea egipteană, pe care o adunase, în
1815, pe malurile Nilului, Otto won Richter,
general de infanterie. Sarcofagele faraonilor,
mumii, sculpturi, amulete etc. Impresionante!
După căderea URSS, guvernul estonian a pus
problema ca Rusia să-i întoarcă oraşului Tartu
ceea ce-i aparţinuse, comorile muzeale. Dar de
unde! Cunoaştem şi noi cinismul Kremlinului în
a-şi însuşi bunuri, tezaure străine…

Pictură italiană, mostre de artă greacă;
pictură rusă, pictură occidentală… Ar fi păcat să
vizitezi Voronejul şi să nu treci prin acest
extraordinar muzeu „Kramskoi”…

La muzeu, am tot cules imagini cu tableta, iar
la un moment dat mi-am zis să folosesc şi
aparatul de fotografiat care are o rezoluţie mai
bună, o sensibilitate cromatic–…realistă mai
pronunţată. Scot aparatul din borsetă, fac
câteva tentative de a fotografia, însă bunul meu
instrument nu merge. Deschid cuibul pentru
cele două mici acumulatoare, constatând, însă,
că ele lipsesc. Mda, îmi amintesc că, de pe la
miezul nopţii, le-am plasat în încărcătorul care
mai e încă în priză acolo, la hotel… Se mai
întâmplă.

În drum spre hotel, Pavel Nerler mă roagă
să-l ajut să obţină o bibliografie Mandelştam în
România. Cică, îi promisese o doamnă (i-a
pierdut urmele poştale), ba chiar îi trimisese
ceva foarte sumar, câteva repere doar. Îi dau
numele a patru doamne pe care le ştiu pe la
catedrele de slavistică din universităţile din
Iaşi, Bucureşti, Craiova. Nu, nu-şi aminteşte, nu
poate identifica vechea sa cunoştinţă. Îi propun
să-mi trimită ceea ce are deja, atât cât are, iar
mie nu-mi va fi dificil să completez bibliografia
Mandelştam la noi, o parte din care am şi

amintit-o deja în comunicarea-mi de la
simpozion.

Nu pot să nu remarc că, la televiziune, se
vorbeşte (chiar se trăncăneşte) despre retro-
eroismul sovietic (cam totalmente trecut pe
cont rusesc), despre necesitatea pregătirii
ruşilor de astăzi de a se deda şi ei eroismului;
despre obligativitatea prezentului de a
consolida societate. 

Ca o ţară întinsă, cu bugetul tot mai şubrezit,
Rusia vrea să facă dovada că trăieşte într-o
siguranţă de sine, la nivel ideologic încercând să
pompeze în conştiinţa unor anumite pături
sociale declarativismul retro-vitejiilor-
victoriilor. (Bogătanii nu au nevoie de aşa ceva.)
Ai impresia că această ţară trăieşte într-o cvasi-
stare latentă de posibil război. Deocamdată, a
celui ideologic, rece… Sunt repuse în acţiune
metodele ideologice sovietice, printre ele
„nezdruncinata prietenie a popoarelor”, care, se
ştie, de prea multă trâmbiţare, a dat chix în
comunism. (Rusia e văzută de unii ca o URSS
ceva mai restrânsă). Tonalitatea
(auto)încurajatoare, pe alocuri (trasă de păr)
optimistă a titlurile din presa locală, dar şi
centrală; în special din ziarul regional
„Kommuna”. 

Când plec de la hotel, printr-un scuar, trec
prin preajma monumentului dedicat „Jertfelor
terorii albe”. Iar Voronejul încă nu e gata să aibă
şi un monument dedicat „Jertfelor terorii roşii”,
care au fost mult mai numeroase. Inclusiv, cele
ale represaliilor staliniste, una din care a fost
poetul Osip Mandelştam. Nu, deocamdată
Voronejul nu e pregătit pentru un astfel de
moment şi monument, precum nu este încă
gata pentru a avea o stradă Mandelştam, un
Muzeu Mandelştam…

Voronejul e conservator, din păcate nu doar
ca etno-ideologie, ci mai cu seamă ca socio-
ideologie comunistă. Aici, comuniştii şi azi au
mulţi susţinători. 

E un oraş ciudat, cu reţeaua sa de străzi,
dintre care cele mai multe poartă nume de ex-
conducători de partid, unii de-a dreptul minori
sau chiar mediocri; nume de evenimente şi
întâmplări oarbe pe care ţine să le ridice la nivel
de simbol, ce ar aminti de leninism, comunism. 

P.S. (...la; sau: diverse – din ziua ce a trecut).
La simpozion, cineva spunea că Osip

Mandelştam ar fi tradus versuri de Soso (Iosif)
Giugaşvili. (Da, în tinereţe Stalin scria versuri.)
Altcineva precizează: nu Mandelştam, ci Arseni
Tarkovski a tradus versuri de Soso Giugaşvili.

Petru I a fost de mai multe ori la Voronej.
Avea fel de fel de treburi pe aici. Uneori,
reîntorcându-se la Petersburg, îi scria vreunei
persoane de încredere cam aşa: „La despărţire,
m-am pilit-mort, nu mai ţin minte nimic din ce
s-a întâmplat. Întreabă-i pe comeseni, de nu i-
am jignit cumva. Iar de s-o fi întâmplat astea, te
rog să le transmiţi scuzele mele”.

10.XI.2016
Alegerea „pro-rusului” Trump, „prietenul”

lui Putin, s-a soldat cu un „cadou” foarte
neplăcut pentru Kremlin: scăderea preţului la
petrol. Din cauza „prietenului” să pierzi
miliarde de dolari!

Apoi, o remarcă politico-onomastică: în
Rusia, verbocreaţia reacţionează prompt la
unele evenimente politice. Spre exemplu, deja e
folosit tandemul onomastic: Trumputin. 

După masă, îl citesc deja, amplificat, pe FB:
Donaldimir Trumputin.

Asta e: ca pe timpuri, în verbocreaţia
avangardiştilor.

Iar în SUA marşuri stradale, proteste contra
rezultatelor scrutinului. Mai curând, proteste
contra unui sistem ce vine în contradicţie cu
opţiunile alegătorilor, mulţi şi… vii! Un sistem
absurd, iese. Pentru că ia omul, mai bine zis –
femeia, dna Clinton, un număr mai mare de
voturi din numărul total, însă câştigă celălalt,
pe care îl favorizează sistemul…

constituţionalizat. Iese că nu contează, totuşi,
votul universal, direct, personalizat, ci un calcul
anapoda până la absurditate. 

Dar cum va ieşi pe 13 noiembrie în
Interriverania Prutonistreană?

Schimb de mesaje cu mai mulţi prieteni.
Răzvan Voincu îmi scrie că va sosi la Chişinău,
vineri, şi ar dori sa ne întâlnim, sa rezolvam
unele formalități cu drepturile de autor de la
„România literară”, al cărei redactor-şef este.
Mă voi întoarce şi eu vineri, însă mai spre seara.
Propun să ne vedem a doar zi, sâmbătă. Răzvan
zice că va prânzi împreună cu familia Pilchin,
iar eu propun ca, după ce isprăvesc acolo, să
vină cu toții la noi. Cu Pilchinii, Ivan şi Maria,
ba chiar şi cu piciul lor Mihu, suntem în relații
excelente. De altfel, Ivan mi-a tradus textul
comunicării, pe care am prezentat-o aici în
cadrul simpozionului Mandelştam.

Iar din Israel, colega mea de tinerețe
chişinăuiană, poeta Liuba Feldşer, se
interesează de anumite detalii referitoare la
Mandelştam şi Voronejul. Îi amintesc despre
cele 3 volume pe care le-am tradus, despre
antologii, despre publicațiile în presa. Ea – de
ce nu scriu despre toate astea pe facebook şi în
ruseşte, să înțeleagă mai multa lume? Îi
răspund că, într-o anume măsură, ceea ce fac eu
se cunoaşte şi în spațiul slavon, s-a scris în
reviste din Moscova, Petersburg, ba chiar
Novosibirsk, iar pagina mea FB e, înainte de
toate, pentru colegii şi prietenii mei români.
Liuba se oferă să publice ceva în ruseşte despre
cele discutate de noi şi chiar o face neamânat,
ba chiar declanşând o mică polemică (prin
mesaje), referitor la traducerea lui Mandelştam
în alte limbi, la dificultățile, uneori
insurmontabile, pe care le pun unele expresii
poetice/ metaforice (nu, nu poemele integrale)
ale sale. 

Liuba traduce din George Bacovia, în doi sau
trei ani, trecând în limba rusă douăzeci de
poeme (îmi precizează) ale acestuia. Le publică
pe net şi are ecouri frumoase. Zic de aceşti 2-3
ani, deoarece, din câte înţeleg, de cum a plecat
în Israel, colega a fost prinsă de alte munci,
severe, de redacţie, aproape că a abandonat
scrisul propriei sale poezii (la Chişinăula
Chişinău avea un ritm, un rezultat al scrisului).
S-a pierdut în neantul nescrisului şi un alt coleg
de-al nostru, Aleksandr Brodski, care a tradus
foarte mult pe când se afla la Chişinău, edita la
Moscova. Eu unul cred că a greşit că a plecat,
însă nu este exclus să nu am dreptate…

Un alt mesaj: Vasile Garneţ îmi scrie că Pavel
Nerler e un foarte versat exeget al operei lui
Mandelştam. Aşa e. Plus tenacitatea şi
priceperea lui de a promova idei de consolidare
a postumităţii marelui poet. Aceste calităţi ale
colegilor semiţi ar fi bine să ni le însuşim şi noi.
Plus-bis, Pavel Nerler este preşedintele
Societăţii Mandelştam, director al Centrului
Mandelştam de pe lângă Universitatea
Naţională de Cercetare „Şcoala Superioară de
Economie” din Moscova… Ştie omul ce ştie.

Aşadar, această zi de joi e una pe care mi-am
programat-o pentru a vizita în voie, liber de
oricare alt program, Voronejul. Locurile lui mai
importante, prin care încă nu am fost. 

Plouă slab până la moderat. Caut metoda de
a-mi raţionaliza fotografiatul, în timp ce am
într-o mână umbrele. E mai simplu cu aparatul
de fotografiat, ceva mai complicat cu tableta.

Mai întâi trec pe la Ivan Bunin, pe la
monumentul său de nobil de viţă veche (asta se
înţelege mai mult pentru cei care nu ştiu că a
fost şi un celebru scriitor), stând pe o tulpină de
arbore căzut. Alături – o carte deschisă. Ideea:
sculptorul presupunea că astfel va transmite
neliniştea şi speranţa în clipele premergătoarei
despărţiri a scriitorului de ţară. De picioarele
sale stă lipit un ogar de rasă, precum îl avea
orice dvorean-vânător ce se respecta, şi care, în 
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Voronej.
Monumentul 
lui Ivan  Bunin


