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Apoi familia
Cereaciukin se

stabileşte la
Ploieşti, unde,
în 1931, fiica ei

Tatiana, se
căsătoreşte cu

Hristea
Stănescu. Iar

generalul ar fi
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România,
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în Bulgaria,

unde mai
activa statul

major al
cazacilor de

pe Don. Se
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până pe la
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de-Al Doilea

Război
Mondial, după

care urmele i
s-au pierdut.
A fost distins

cu câteva
ordine şi
medalii.

L.B.

acest caz, simbolizează nobilimea ce dispare ca
pătură socială. Simbolizează singurătatea. 

Acum două sau trei luni, am publicat în
revista „Argeş” un grupaj din poemele lui
Bunin, pe care le-am tradus. Unele din ele
consună perfect cu simbolistica acestui
monument:

Cupa cu vin întunecos zeiţa tristeţii mi-o-
ntinse.

Bând vinul, fui cuprins de-o mortală
vlăguire.

Şi, zâmbind glacial, imperturbabil, zeiţa
zise:

„Dulce-i îmbătătoarea-mi otravă. 
E din loaze de pe mormântul iubirii”.
Nu departe de aici, e şi monumentul lui

Aleksandr Puşkin, în scuarul din apropierea
Teatrului de Operă şi Balet. A fost inaugurat în
1999, când s-au marcat cei 200 de ani de la
naşterea poetului. 

Iar cel mai vechi monument al unui scriitor
la Voronej e al poetului Aleksei Kolţov, născut
aici în 1809 şi trăind doar 33 de ani. Printre
primii care i-au remarcat talentul a fost şi
Puşkin. Bustul său, pe un soclu înalt, a apărut
graţie grijii şi străduinţelor surorii mai mari,
care a organizat o chetă publică. 

Îmi amintesc (iar fişierele mele cu traduceri
îmi confirmă) că, în unele poeme din Caietele
din Vornej, Mandelştam s-a referit la Kolţov.
Iatăla Kolțov. Iată un exemplu: 

„Unde mă aflu? Ce e rău cu mine?/ Fără
iarnă stepa e golaşă până departe./ Aceasta e a
lui Kolțov mumă vitregă,/ Glumeşti: patria
unui fante!”.

Al doilea exemplu se referă, localizat, chiar
la monumentul pe care l-am fotografiat, pe
fundal apărând neagra siluetă a lui Lenin cu
mâna întinsă din piața centrală a oraşului:

„Lângă Kolţov cel bucălat/ Sunt ca vulturul
inelat/ Şi nu îmi vine vestitor/ Şi casa mi-i fără
pridvor.// De gleznă îmi este legat/ Un crâng
de pini lin legănat,/ Ca fără ucaz un vestitor/
Deschisă-i zarea zilelor”.

Monumentul lui Aleksei Kolţov este al doilea
instalat în Voronej, după cel al ţarului Petru cel
Mare, care a vizitat oraşul de vreo douăsprezece
ori, pentru că aici a fost întemeiată şi scoasă la
apă flota militară rusă. Bustul poetului apare la
doar 8 ani de la statuia împăratului. Ce
înseamnă să ai o soră grijulie, perseverentă în
dragostea şi faptele ei de înveşnicire a chipului
fratelui iubit!

După ce vizitez scriitorii, toţi importanţi,
hălăduiesc prin centrul oraşului, fotografiez
clădiri mai osebite, inclusiv din cele cu
însemnele vechimii în arhitectură şi coloristică
(foarte diversă cromatica acestora!), inclusiv de
pe strada Andrei Platonov. Intru pe la piaţa
agricolă acoperită, modernă, bine amenajată,
bine întreţinută. Fac unele cumpărături. După
care mă întorc la hotel, unde urmează să mă
întâlnesc cu ghidul după-amiezii mele, poetul
Valentin Nervin. Scurt, facem planul nostru de
acţiune… – cum? turistică?... – nu, eu unul cred
că e de documentare, de cercetare. Mai întâi să
plecăm la locurile legate de activitatea
generalului-fizician Nikita Vasilievici
Cereaciukin, bunicul lui Nichita Stănescu.

E bine să cruţăm timpul şi să luăm un maxi-
taxi. Iată unul, de la firma „taksoliot”. Cum să
vă traduc eu acest „таксолeт – taksoliot”? E o
noţiune verbocreată prin contaminarea a două
noţiuni: „taxi” şi „zbor”. Adică, uşor emfatic-
metaforic, firma pune la dispoziţie maşini nu că
repezi, ci chiar – imaginaţi-vă! – zburătoare.
Când să urc, cu ceva întârziere, din microbuz
coboară un bătrânel supărat (vorbeşte
certăreţ). Eu întind mâna să-l ajut, el, însă, îşi
smuceşte nervos cotul, continuând să se
răstească la cineva. Da, iată coboară şi o femeie
aproape tânără. Văzând nedumerirea mea
provocată de gestul bătrânului, colegul Nervin
zice: „Fii atent, nu încerca să faci bine la
Voronej, să te implici în cine ştie ce relaţii cu cei
de pe stradă. Ai putea să dai de belea …” De ce?
„Păi, odată cu năvala sătenilor, populaţia
orăşenească şi-a modificat componenţa. Altfel
spus, a scăzut gradul de civilitate”. Etc. De fapt,
cam acelaşi e şi tabloul în Chişinău…

(Zilele acestea, la Voronej, mi-am
consolidat, din păcate, o părere pe care am
„adus-o” încoace din alte părţi ale Rusiei, din
precedentele mele vizite. Uneori, poţi întâlni
feţe feminine care par sau chiar sunt aspre;
femei cam necioplite în comunicare, în
discuţie, inclusiv o doamnă din organizatoarele
simpozionului Mandelştam de aici. În Rusia nu

se poartă excesul de amabilitate caracteristic
mai multor concetăţeni de-ai noştri.
Bineînţeles, când aceştia sunt în duşi buni…)

Ajungem pe strada Feoktistov nr. 6, unde a
fost Corpul de Cadeţi, care-l avea de educator şi
pe generalul Nikita Cereaciukin. Clădirea a fost
distrusă în timpul luptelor din anul 1943. În
faţă, peste stradă, unde se afla platoul de
instrucţie, astăzi se află o grădină publică, la
una din intrările ei aflându-se monumentul lui
Osip Mandelştam, inaugurat în 2013.
Împreună cu poetul Valentin Nervin, ghidul
meu, facem poze.

Nu ştiu dacă, în româneşte, s-a referit cineva
la originea numelui de familie Cereaciukin.
Însă el este unul destul de interesant, cu…
subtexte genealogice mai speciale, constat,
gândindu-mă că Nichita Stănescu putea prelua
unele nuanţe din obârşia de botez a seminţeniei
sale pe linie maternă.

Numele „Cereaciukin” este format din
supranumele (porecla) „Cereaciuk” cu rădăcini
ucrainene, ducând spre „cerciuk”, care era
varianta livrescă a cuvântului „cerneţ” (cum ar
veni, „cernitul”), în traducere însemnând
„monah/ călugăr”. Pe de altă parte, este puţin
probabil ca Cereaciukinii să fi fost monahi,
deoarece acestora le era interzis să aibă familie,
copii. Mai curând, Cereaciukin putea fi numit
omul cu un mod de viaţă ascetic.

În ce-l priveşte pe Nichita, poetul nostru, nu
prea avea el ceva în comun cu ascetismul…

Nu pot spune nici dacă se ştiu unele lucruri
esenţiale despre originea şi devenirea ca militar
de profesie a bunicului Nikita Cereaciukin. El a
fost un cazac născut în staniţa Konstantinovka
din Primul District al regiunii Armatei de pe
Don (azi: orăşelul Konstantinovka, regiunea
Rostov; cam de pe la Şolohov, să zicem). A fost
fiul sotnicului (ofiţer de cazaci, echivalent în
grad cu locotenentul) Vasili Kornilovici
Cereaciukin, născut în staniţa Kocetovskaia.
Nikita Cereaciukin a fost elev în Corpul de
Cadeţi de pe Don, al şcolii de cavalerie din
Nikolaev (de gradul întâi), după care a absolvit
cursurile de pe lângă Direcţia Principală a
Instituţiilor Pedagogice Medii. În septembrie
1892, i se acordă gradul de sublocotenent de
cazaci (horunjii), peste patru ani – cel de
sotnic, în 1899 – de esaul (grad între locotenent
şi căpitan), în iunie 1903 – căpitan, iar din
aprilie 1906 – superior în armată (starşina =
maior). 

A participat la Primul Război Mondial. A
avut mai multe funcții în regimentele de cazaci
de pe Don, apoi a fost ofițer-educator în Corpul
de Cadeți din Voronej.

A participat la Războiul Civil din Rusia, la
răscoala cazacilor de pe Don contra
bolşevismului. În 1918 este avansat la gradul de
locotenent-colonel, în 1919 – cel de general-
maior.

Există câteva versiuni ale evacuării familiei
Ceareaciukin, care s-a întâmplat pe 2
noiembrie 1920 din oraşul Eupatoria din
Crimeea pe dragorul „T – 412”. Unii spun că a
ajuns în Constantinopol, de unde, peste o lună,
ar fi plecat în România. Alţii susţin că, de fapt,
pe timp de vreme rea, nava s-ar fi rătăcit, în loc
de Turcia ajungând în portul Constanţa.
Altcineva se dă cu părerea că familia
generalului Cereaciukin nu a reuşit să se
îmbarce pe ultima navă care pleca din Crimeea
spre Constantinopol şi a ajuns, pe o barjă, în
România. Versiunile, ca nişte opinii
aproximative, precum ar spune vreun
matematician…

Apoi familia Cereaciukin se stabileşte la
Ploieşti, unde, în 1931, fiica ei Tatiana, se
căsătoreşte cu Hristea Stănescu. Iar generalul
ar fi plecat din România, stabilindu-se în
Bulgaria, unde mai activa statul major al
cazacilor de pe Don. Se zice că ar fi fost pe acolo
până pe la sfârşitul celui de-Al Doilea Război
Mondial, după care urmele i s-au pierdut. A
fost distins cu câteva ordine şi medalii.

Bunica lui Nichita Stănescu pe linie maternă
a fost Maria Iosifovna Tiurmorezova, născută
în 1873 în familia unei starşini (maior de
cazaci). Mama poetului nostru, Tatiana,
născută la Voronej în 1910, a mai avut doi fraţi:
Vasili (27.X.1899 – ?), ofiţer de cazaci; Iosif
(1904 – ?), pisar. În 1921 ambii se mai aflau în
România. 

Femeia destinală 
Moto: Ce ploaiefrumoasă, Dana, ce

ploaie mângâind lumea și frunza. 

Până la urmă tot trebuia să vii, 
poate că-n stele era înscris. 
Poate că ceva s-a-ntâmplat, 
s-a tulburat vreo curbă astrală 
și-ai mers spre sud și nu spre vest, 
atunci în gara de la Filiași. 
Poate că ceva s-a-ntâmplat 
când am trecut așa de aproape, 

unul pe lângă celălalt am trecut; 
când aproape copii, eu eram cu literatura 
și cu toate teoriile ei 
iar tu citeai enorm 
istoria și teoria artei. 

Poate că ceva s-a-ntâmplat 
și deturnat a fost drumul tău. 
Azi iată drumurile ni se întâlnesc
ca acum 29 de ani. 
Până la urmă tot trebuia să vii, 
poate că-n stele era înscris. 

Te iubesc, 
doamnă doctor

Moto: Scriu pentru tine în zarea
nefiresc de reală. 

Rămâne extazul tăcut al plimbării prin
parc 

în noaptea vastă și înstelată.
Destul de-acum cu cuvintele! 
Destul de-acumcu amintirile. 
Rămâne mângâierea clipei și mângâierea

mâinii, 
camera și anticamera nețărmuritei iubiri.
Alchimia nopții reluată este 
în șoaptă de vânt și imaginea apei. 
Știi? Nopțile la Târgu Jiu sunt ca acelea 

Din Serampore, mai adevărate ca
înstelarea 

ce sus se poate vedea. Cuvintele au tăcut
și tu te ghemuiești la pieptul meu și mâna

mea 
păru-ți dezmiardă. Da, doamnă doctor, 
e-adevărat. Te iubesc. 

Kilometrul zero 
al iubirii 
De câtva timp ai plecat iar
Pe drumuri de zi și de noapte 
Spre plaiuri mai depărtate și luminoase
Iar eu rămas-am doar cu bruma toamnei... 
Presimt o brumă în serile reci 
Însă o uit cu plimbarea-mi de ieri 
Care exact prin centru și prin gang trece
Și tocmai la Kilometrul zero ajunge, 
La kilometrul zero al iubirii 
Din Târgu Jiul de septembrie copleșit.
Așa trecut-am prin parc 
Și mai întâi am privit imobilul și-am tânjit
După vocea-ți neînchipuit de dulce și

caldă. 
Și mai apoi am privit îndelung banca pe

care am stat, 
Apoi am trecut podul de peste Jiu. 
Pe insuliță era liniște, da, 
Toate serbările trecute nu ne-au rămas 
Decât pe retină și în memorie. 
La kilometrul zero al iubirii în Târgu Jiu 
E liniște, e o liniște întomnată,
Iar eu când m-am întors m-am așezat 
Pe banca iubirii din nocturna de vară. 
Deasupra noastră stelele zâmbeau. 

Lazăr Popescu
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Deși aparține cronologic optzeciștilor,
Viorel  a Lică a debutat abia în 1997 cu
volumul Victoria amărăciunii (Editura Ex
Libris Universalis). Au urmat, la aceeași
editură, Tratat de căință (1997), Opriți-mă
din cursă (1998) și Impacă-te cu
Dumnezeu într-o singură carte (2000).
Cele patru cărți lasă impresia că aparțin unei
etape în care autorul, care a fost coleg la
Facultatea de Filologie din București cu Traian
T. Coșovei, Florin Iaru, Alexandru Mușina...,
se afla în căutarea tonului liric propriu. Ultima
dintre ele conține poezii scurte, concentrate la
maxim, încât par niște finaluri, cu o tentă
aforistică, ale unor texte ,,ascunse” cititorului,
sau chiar niște pseudohaiku-uri cu o tematică
insolită: ,,Cârtiță aventurieră/Dând autografe
indescifrabile/Pe prima pagină (Favoare)
,,Mânjită de sânge/Ești unica formă
a/Perfecțiunii (Dioramă), ,,Lasă-mă singur
în/Mecanica perversiunilor/poeziei (Poruncă
6), ,,Ninge pe  bandă/Rulantă cu/Profilul tău
de victimă (Eternitate).

Cârtița sub cerul liber (Editura Cartea
Românească, 2002) și Formatul magic
(Editura Brumar 2005) aparțin prin scriitură
și tematică unei noi etape în care poezia este
dependentă de ,,glanda fantasmatică a
Sincerități” .  Poeziile intitulate ,,nouă” (,,Oare
poezia/Favorizeză pe cineva până-n
unghii/Cu groaza absolută de tot ce arată/
Bătrân?/ Rămâi un copil care face fapte rele
până la capăt/Neîndemnat de nimeni și
neplătit/Fără să-ți pese, totul se află
înăuntrul tău de-a dura”) și „douăzecișidoi”
din Formatul magic (,,Vipera îmbrobonată
este stăpâna./Joacă perfect rolul de gazdă
a/Căderii în păcat./Curge din ea alandala
mizeria/Succesului./Iar și iar/Se disecă Lecția
de anatomie-/Nesănătoase cuvinte tot
pornesc să/Curețe de năduf  glanda
fantasmatică a/Sincerității, /Carnea, visul,
folosul,/Excesul și, în toate ca-n
Soare,/Nimicul/În stare de război/Pe patul
de suferință din fiecare”) au finaluri –
subliniate de noi - puternice și frumoase. Prin
ele, discursul – un discurs elaborat, încordat și
aluziv – înflorește în mod surprinzător. În
această etapă, poeziile, găzduite de sinceritate,
beneficiază de fuziunea abstracțiunilor cu
materia concretă a unor viziuni în centrul
cărora se află diverse stări sufletești cercetate
atât prin grila unui trecut tot mai greu de
înțeles, înstrăinat,  cât și prin aceea a unui
prezent instabil și contestabil, marcat de
raportul dezechilibrat dintre trupul cu vane
tentații lumești (diavolești) și sufletul ce
tânjește spre o altă viață și, implicit, spre un
alt limbaj, în învelișul ce i-a fost hărăzit. Cel
mai frumos poem din această carte este, după
gustul nostru, cel intitulat patruzecișitrei:
Vorbesc limbajul/Unui lup/Care vine din
cer/Sub formă de fluture.//Poate mai există
un loc în aerul/Diavolesc al trupului
tău/Lipsit de apărare”.   

Multe secvențe din Formatul magic au
fost integrate  (în volumul Antisentimente,
Editura Eikon, București, 2016) în poezii cu
un conținut nou și cu o desfășurare  a scriiturii
ce se deosebește sub multe aspecte de cea
utilizată în Formatul magic. Secvența din
poezia 3 (pe care o marcăm grafic) se află și în
Formatul magic, la pagina 11: ,,Știi să porți
h(t)ainele potrivite?/rangul tău e o otravă?//
sub spada călăului/năpădită de stele/aștepți
să vină pedeapsa./nu mai simți nimic/din
ceea ce încleștatul joc/nu poate atinge.//în
vizorul pestriț al gherilei/porți pe umeri
hulita și/nemișcata istorie a/pânzei de
păianjen//până când cuvintele pornesc în
devălmășie/clopotul de pe câmp să bată și/ în
partea întunecată a soarelui”.

În poezia 27 din Antisentimente (,,poezia
încetează după  un punct./și trece pe ultimul
plan.//cuvintele ard pe cer.//să mai trăiască o
altă existență? //ce ne rezervă viitorul?/ar mai
fi ceva de pierdut?/cum e să-ți fie terminat
rostul?//prin focul zarvei dintâi,/prin ochiul

ființei/căzute-n genunchi,/te sărut, sabie
neterminată/a lui Dumnezeu”) frumoasele
versuri subliniate formau, în cealaltă carte,
poezia numerotată cu cifra 29. Iată cum și-a
schimbat părul, acum, textul 43 din
Formatul magic și pe care l-am citat mai
sus: ,,vorbești limbajul/unui lup scorojit de
cărți,/un lup care vine din cer/ sub formă de
fluture.//deschide o fereastră.//poate mai
există un loc în aerul/diavolesc al trupului
tău/lipsit de apărare”. Din poezia 2 (în
Formatul magic) au fost eliminate mai
multe versuri, iar altele au fost rescrise. De
pildă, versurile ,,să ne umflăm în penele
pocăinței/ După regulile de fier ale/
Asfințitului”   au devenit  ,,să încerci penele
umilinței/ după regulile de fier ale/
asfințitului. 

Desigur, actul rescrierii unor texte atestă o
conștiință artistică matură și, pe de altă parte,
are menirea de a salva anumite nuclee lirice
prin plasarea lor în contexte mult mai
generoase cu ele.

În volumul Punctul divin (Editura
Muzeului Literaturii Române, 2007),
discursul se derulează într-o manieră ce lasă
impresia că poetul cedează inițiativa
cuvintelor. Singura grijă auctorială pare a fi
aceea a frazării. În sprintena lor alergare,
cuvintele poartă un mesaj incert, fără un
contur ferm - și tocmai de aceea atractiv,
plăcut: 1) ,,Cheia noului balaur ascuns în tine
pentru a-l decapita/revine pe tapet cu un
cadou surpriză. În spatele/vizierei rămâne un
vis despre vremuri de mult apuse./În rang de
călău – instinctul taie legăturile cu
cauza/bună a lucrurilor.Convertire și pocăință
în luptă/deschisă de rugăciunea ta nefiresc de
rece într-o cursă/cu argintul viu al
recunoștiinței secrete.Doar o poveste/cu final
fericit despre o bucată de istorie decisă la/
masa verde. Devastată de poftă, de canonul
turbat al/ casei de ceară cu ferestrele larg
deschise, poți începe/să gătești alt fel de
tinerețe: tulbure, glodoasă,/pestriță. Poți
începe un dialog deschis și sincer cu
un/vampir secret –produs media de legendă -
/ la marginea istoriei între mistică și
experiment” (p. 16);  2) ,,E timp de întâlnire
cu un Înger de refugiu în/cercul pietrei reci,
chircite și bolnave. În peisaj tăișul/fără cauză,
trăit ca un dar, ești Tu în jocurile
unui/crepuscul cu buzele cusute.Fără milă.În
peisaj firele/subțiri acoperă cu furie veștile,
halucinațiile, exorcizările, slăbiciunile,/ făcute
să fie – în mii de întrebări fără răspuns – cât
mai plăcut lustruite de criză pe mai multe/
voci. E timp de joc pe masa întinsă cu
bunătăți/sub toate ferestrele veninului.Voi
rămâne al tău,/în țâfna aceluiași ritual de
purificare, până la/primul rid în plus al
simplității, până la/ stupoarea cuștii în care un
Înger este gata de refugiu” (p.55).

În volumele Noul manual de ascuns
trecutul (Tracus Arte, 2012) și Ierburi cât
casa, nimic altceva (Editura Eikon, 2015),
peste problematica generată de o sceptică
relație cu poezia (,,Ai ales poezia în
detrimentul lui Dumnezeu./Privește acum:/
Ratarea plutește în aer./Dezgustul
înmugurește./.../ ce crezi că o /să se întâmple
cu scrisul tău?/Fie, odihnească-se în pace/
ideea închegării unei opere/determinate de
propriul sacrificiu ! (Noul manual..., p.54) se
suprapune o temă nouă ce transfigurează o
dificilă încercare biografică, o temă cu două
fațete - speranța și îndoiala cu accente
thanatice:  ,,Imens curaj de-a accepta
eșecul./O ultimă încercare/în războiul ideilor
cu viața sălbatică.//Tu vii la masa de disecție,
alungi/bufnița pe alte tărâmuri,/cu un dor
prea des pomenit de vindecare ” (idem,
p.32); ,,sub anestezie îți vezi/trecutul
sângeros. Prezentul tâmp.//Viitorul zero”
(idem, p.53) ,,Te forțezi să lupți cu proprii
demoni” (idem, p.58); ,,Ești om și atât./Mai
bine nu se poate.//Pe acoperișul tandru ard
netulburate răspunsuri hipnotice,/cu

momente de răcoare și pustiu.//Istovit și
inert, vindecat de imaginație, locul tău este
într-un hohot de plâns.//Sclipind, scăldată în
sânge, tumoarea/redevine unica/formă a
perfecțiunii” (idem, p.11); ,,Oare există
terapie/care să-ți golească mintea complet?/
Uneori cuvintele pot deveni arme,/iar poemul
– un mândru și atotputernic/ceai de
mătrăgună./De nebăut?/De băut cu
voluptate?/De aceea nu/ai dreptul/să
nenunți/la comanda speriată a noului
Înger./Nici la mândrie./Nici la lăcomie./Nici
la frică./Ești încă viu și nedezmembrat,/ca un
martor înțelept, ca un om vânat de mânie/ ori
de pedeapsa (speranța?)/ de neoprit a/ poeziei
cuceritoare,/ deasupra gropii comune ”
(Ierburi cât casa, nimic altceva, p. 102).  

În Antisentimente, discursul poetic al lui
Viorel Lică are o nouă matcă și o altă
înfățișare: este gândit pe spații mai mari, iar
textele  conțin și alte centre de greutate,  pe
lângă cel plasat în versurile finale. Pe de altă
parte, sinceritatea a fost înlocuită de meditații
lirice, multe dintre ele strict metatextuale:
,,Subconștientul este heruvimul/în clipa de
grație/a celei mai apropiate invazii
a/poemului încărcat de autoironie.//ai aerul
unei frunze în vânt.//  poezia te poate
distruge.//a venit momentul să afli/dacă
există o aripă albă/ cenzurată de
toamnă(faimă?)” [7]; ,,nu lăsa emoțiile să-ți
întunece rațiunea./poți începe petrecerea/cu
o lume pe cale de dispariție.//o lume îndopată
cu temelii de nisip.//între ură și
devoțiune/memoria copilului,/ajuns arhitect
irecuperabil/de poem,// seamănă cu o aspră
divinație.//ea îți închide mila în turn./așa
nevăzuților corbi/ în travesti le sunt luate
toate puterile.// ești tras pe roata cadențată
de/o mierlă care cântă la nesfârșit” (38),
,,poezia te detestă./spui de fiecare dată
adevărul/despre istoria ei./știi că cel care
vânează/vânează pentru a se ucide singur”
(66). 

În alte texte, poezia despre poezie
fuzionează cu meditația despre viață într-o
formulă preponderent elegiacă: ,,totul e
perfect./viața mea,tu, bătrână,/căptușită de
răni subversive,//încotro o să mă
duci//singură spre a fi/cu acel nimic/al
bunului timp?//pe scena dată intră, în sfârșit,
în joc/ideile fără aripi//și mila în
reconstrucție,//cu toate atuurile
promise.//bezna lupului e totală în/pragul
minunii furate”(66);  ,, știu, ai nevoie de
timp/pentru a-ți defini/mila față de
poezie.//înconjurat,(absolvit?) de
cărți/întunecate,bătrâne, amare.//singur aici
în casa asta goală, doar cu o aripă albă/pe
umăr,//vrei/nu vrei să lupți împotriva/a ceea
ce urmează să se și întâmple,//o ultimă
formulă a întregirii,/coborârea din cer//și să
adormi plin de/păcate/unice, antisentimente/
pe o lamă negociabilă/de cuțit” (78). 

În această carte în care Viorel Lică și-a
propus să realizeze, într-o formulă înnoită, o
sinteză a experierențelor sale lirice, tematica
se ramifică: spre o senină resemnare, spre
îndoială, spre revolta mocnită și nu în ultimul
rând spre autoironia însărcinată să
dezamorseze conflictul interior al subiectului
liric cu sine  însuși. Poetul își scrutează
propria viață, întrebându-se dacă afirmația lui
K. Kavafis (,,Omul nu devine artist dacă mai
întâi nu se distruge pe sine”) merită să fie
asumată ca principiu fundamental. Atitudinea
oscilantă în ceea ce privește răspunsul la o
asemenea întrebare tensionează discursul
poetic și implicit și ontologicul freamăt
lăuntric. Interogațiile – unele directe, altele
ocolitoare - , sintaxa discontinuă și imagistica
uneori de extracție vindicativă, alteori
crepusculară, în acord cu fluctuanta stare de
decepție existențială conferă, prin însumare, o
febrilă profunzime mesajului liric.  

În această carte în
care Viorel Lică
și-a propus să
realizeze, într-o
formulă înnoită, o
sinteză a
experierențelor
sale lirice,
tematica se
ramifică: spre o
senină resemnare,
spre îndoială,
spre revolta
mocnită și nu în
ultimul rând spre
autoironia
însărcinată să
dezamorseze
conflictul interior
al subiectului liric
cu sine  însuși.
Poetul își
scrutează propria
viață, întrebându-
se dacă afirmația
lui K. Kavafis
(,,Omul nu devine
artist dacă mai
întâi nu se
distruge pe sine”)
merită să fie
asumată ca
principiu
fundamental. 

Mircea Bârsilă
Poezia lui Viorel Lică
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Cititorul 
de roman

Dumitru Augustin Doman
Colectivizarea ca film

Era de crezut că romanul colectivizării și-a
cam trăit traiul, odată cu fenomenul strâmbat
până la caricatură de corifeii realismului
socialist, apoi încă o dată cu încercările de
îndreptare parțială în epoca prozei
obsedantului deceniu și, a treia oară, prin
abandonarea satului ca spațiu epic. Dar nu,
această ipoteză e o prejudecată, iată că
procesul colectivizării încă mai poate fi sursă
de inspirație pentru romancierii
contemporani. O dovedește strălucit Ioan
Florin Stanciu cu Cinema Orient (Editura
Junimea, Iași – 2016) cu un cuvânt însoțitor
de Ioan Holban. Este descrisă aici
colectivizarea Dobrogei de Nord multietnice
fără poncifele cunoscute, fără linii îngroșate
într-o direcție sau alta, ci într-o notă nuanțată,
cu un amestec bine dozat de dramatic și
comic, cele două categorii coexistând de pildă
în ședințele de partid din comună. Activiștilor
brutali, îndoctrinați integral, autorul le pune
în față oameni „normali” ca Victor Sălceanu
sau învățătorul Petru Ezarhu, personaj care se
situează undeva între Domnul Trandafir, ca
înțelept formator de educaţie, și Șeherezada,
prin darul de povestitor fermecător, prin
parantezele cu înțelepte parabole. Este
memorabilă, în sensul primei ipostaze, o scenă
cu elevii care învățau sub cerul liber, așezați pe
dovleci, astfel că fiind vizitat de doi inspectori,
învățătorul îi primește astfel pe musafiri:
„Apăi, cum școala mea n-are nici pereți, nici
uși sau ferestre, (...) eu nu pot nici să vă
poftesc înăuntru, dar nici să vă dau afară. Așa
că ședeți frumos unde veți vrea. Ia copii, mai
strâns oleacă și faceți iute loc pe doi dovleci
mai mari. Iar cei doi, cu cravatele lor înfoiate,
cu tot, s-au așezat printre noi, pe bostani,

ascultând cu mare luare aminte și scriind câte
ceva prin caiețelele lor, desfăcute peste gențile
negre, așezate cu dichis, pe genunchi...”
Surpriza celor doi a fost nivelul de cunoștințe
al elevilor, foarte ridicat pentru condițiile
materiale de învățătură. 

Colectivizarea se face desigur cu de-a sila,
nu lipsesc momentele dramatice, mai ales că
era o premieră nu doar pentru spațiul dintre
Dunăre și mare, dar chiar pentru întreaga
Românie Populară. Prezența Miliției și
Securității devine una obișnuită în regiune, ca
și cea a activiștilor de partid pe care-i
caracterizează autorul într-o scrisoare
însoțitoare a romanului: „...cum milițienii-
ăștia-n civil își spuneau între ei politruci, bieții
pământeni, abia scăpați cu suflet și piele, după
cinci sute de ani de stăpânire otomană, n-au
prea înțeles turceasca asta nouă și i-au numit,
după ureche, politurci, ceea ce părea mult mai
potrivit și mai apropiat de experiența lor
existențială”. Desproprietăriți brutal de
pământ și animale, înglodați în dări și
impozite, țăranii încearcă să se opună fiecare
cum poate, furând din fostele lor bucăți de
teren și ascunzând grâul pe unde se găsea. Ba,
există un episod excepțional în care – dintr-un
tren cu destinația URSS – explodează grâul
încintat, vagon după vagon, grâul acesta
aprinzând „papura, țipirigul și-oțetarii, și
duzii rânzari de pe marginea drumului...”,
țăranii trăgând concluzia că „n-a vrut, iată,
pâinea noastră, săraca, să plece pe roate de-
aici!”

Dar, tocmai atunci, în timpul colectivizării,
regiunea Constanța descoperă
cinematograful; pe de o parte, prin filmele
aduse cu caravana cinematografică, pe de alta,

prin realizarea unui film documentar chiar
despre țăranii din zonă, film „frumos”, deci
fals, mincinos cât cuprinde, filmările nefiind
scutite de episoade comice, precum cel cu
incendierea closetului babei Niculina lui
Dudă, un closte „din stuf împletit, pe care,
dintr-o gravă eroare politică, îl vopsise cu
sângele vărsat de clasa muncitoare în lupta ei
de veacuri cu...” Ei bine, tocmai
cinematografia, arta filmului, devine tehnica
de bază a romanului lui Ioan Florin Stanciu,
cartea fiind una vioaie, într-o structură
dinamică, de scenariu de film, cu scene scurte,
dar povestite cu vădită plăcere, fiind și citite
cu aceeași plăcere. De altfel, romanul ar putea
fi lesne ecranizat, autorul suprapunând
transparent liniile scenariului cinematografic
peste liniile structurii epice. Romancierul
schimbă mereu tehnicile narative, ca și
persoana întâi cu a treia, dar acestea nu fac
deloc lectura dificilă, ba dimpotrivă, o fac
savuroasă. Mai ales că el nu adoptă un ton
apocaliptic, cum ar presupune un subiect atât
de dramatic, ci unul – cum spuneam - plin de
umor, de ironie, de „pâine și circ”, cum se și
numește un capitol. Iar finalul este luminat de
o frumoasă poveste de dragoste între Victor și
candida lipoveancă Anușka.

Concluzia rămâne cea pusă de criticul Ioan
Holban: „Cinema Orient e unul din romanele
cele mai importante din stricta noastră lume
literară: prin tema sa, scriitura, modernitatea
și rigoarea construcției narative, umorul și
echilibrul fin menținut între percepția
contemporană și atitudinea autorului în
legătură cu o epocă sinistră din istoria recentă
a lumii țărănești de la noi”.

Doina Ruști este o prozatoare de-un
impresionant dinamism, scriind cărți, la fel de
convingător, cu acțiunea în Evul Mediu, de
pildă, sau în contemporaneitatea anilor 2000.
De asemenea, este prozatoare de tip american,
de tipul americanului contemporan nu a celui
din „generația pierdută”  formată din scriitori
boemi de mare talent: Hemingway, Scott
Fitzegerald, T. S. Elliot, Dos Passos, Henry
Miller... Autorul american de bestseller din
zilele noastre se documentează în bibliotecă
sau în arhive, ba chiar face pe detectivul
înainte de a scrie. La fel procedează Doina
Ruști și n-o face strict și exclusiv pentru
roman, ci poate că în primul rând pentru
domenii conexe de care e preocupată:
latinism, antopologie, scenariu cinematografic
etc. Așa se pare că s-a întâmplat cu romanul
Manuscrisul fanariot, de pildă. Dar,
documentarea este dublată de o imaginație
de-a dreptul prodigioasă.

Acestea sunt valabile și în legătură cu noul
roman apărut la începutul acestui an: Mâța
Vinerii (POLIROM, 2017). Povestea începe ca-
ntr-un roman de Balzac, cu o adolescentă
descinzând din Brașov în București, fără o
motivație lămurită, dar, după numai câteva
pagini, înțelegem că e o pistă înșelătoare.
Povestea se petrece la 1798, deci în epoca
fanariotă, în spațiul Centrului Vechi al
Bucureștilor și are ca personaje de bază figuri
reale ale epocii: Caterina Greceanu (care avea
un cuvânt greu  - în aur - de spus în numirea
domnilor din Fanar), Pazvantoglu (adică
Pazvante Chiorul), domnul fanariot
Constantin Hangerli (aici, Costas), diplomatul
francez Henri Dubois, bucătarul rob țigan
Silică, faimos în București, luat cu anasâna din
casa Greceanu de noul domn fanariot... Și
totuși, acțiunea nu e deloc una realistă, ci una
de domeniul magicului, spiritismului,
vrăjitoriei, misterului, toate sub semnul lui
Sator. Personajul narator Pâtca este de fapt

chiar misterioasa Mâța Vinerii despre care
vorbea toată lumea, dar n-o știa nimeni, deși
se vânzolea zilnic între centrul vechi al
capitalei și palatul domnesc din Dealul Spirii.
Naratoarea se intersectează cu toate celelalte
personaje, pitorești, în majoritatea lor, dar
mai ales cu bucătarul Silică, amândoi creând
rețete peste rețete de bucate, fiecare în parte
având rolul ei în carte, benefic sau malefic.
Cartea bucatelor rele este un manuscris în
jurul căruia se învârtește concentric mulțimea
de întâmplări aproape fantastice. Romanul
Doinei Ruști este și o tablă de materii, o carte
de bucate presărată prin text, începând cu o
descriere  de mâncăruri „normale” din epocă
de la un ospăț de la palat: „Fripturi împănate,
chiftele, sosuri pe care pluteau petale de
trandafiri, peștișori pe jumătate ieșiți din
creme, chifle cu mac, gogoșele înșirate pe bețe
și mozolite în miere, farfuriuțe cu halva, rahat,
baclavale, sarailii și alte prăjituri îmbibate în
siropuri”, plus „un castron cu salată de mațe”.
Dar, în roman există și altfel de zeci de rețete
de bucate fantasmagorice, cu rol magic,
cititorul înțelegând de la prima lectură că nu
trebuie să le încerce acasă. (La toate lansările
de carte, romanciera a oferit dintr-un pachet
de cartoane, prin tragere la sorți, câte o rețetă
din roman. Mie mi-a căzut Tocănița din inimă
de cioară, bună „pentru acei visători de elită
care, după fiecare noapte întineresc în loc să
se stingă” și, „nu orice cioară e bună! Ci doar
acelea îndopate cu grâu care au stat 40 de zile
în țuică...”) Tot din Cartea bucatelor rele e de
reținut „rețeta minunatului hap al Syrkăi”, din
„petale de vinețele, cam două castroane, și se
adorm într-o cocă făcută din lapte, făină de
grâu și câteva ouă. În mocirla rezultată, care
nu e mai groasă decât smântâna, se pun
mirodenii, miere, iar la sfârșit niște vise de
greieri (!, n. DAD)... Ajuns aici, chiar că nu mai
trebuie să continuăm. Ingredient într-o rețetă
culinară: vise de greier!... Ca-n poezia lui Emil

Brumaru, unele mâncăruri sunt descrise
erotic: „Pasta de linte era ca o guvernantă
bătrână, care devenea desfrânată imediat ce-o
acoperea cu felioare de ceapă, prăjite în unt.
Când (bucătarul Silică; n. DAD) lua prepelițele
în palmă, simțea fiorul pe care ți-l dă sânul de
fată necoaptă. Le mozolea cu miere și cu ardei
iute, le făcea cuib de spanac și avea grijă să le
îmbete cu vin de smochine...” Se observă
plăcerea autoarei de a povesti, lucru mai rar în
zilele noastre. Povestește la fel de savuros ca
Eugen Barbu în romanele sale cu acțiune în
aceeași epocă, dar Doina Ruști nu se limitează
la aceasta, ea fiind o maestră a suspansului, a
acțiunii bine condusă, a creșterii controlat
constantă a tensiunii epice, spre deosebire de
romanele lui Barbu în care -  în ciuda bogăției
stilistice, a luxurianței acesteia, a perfecțiunii
texturii -, întâmplările băltesc. Acum, spre
finalul recenziei, îmi dau seama că n-am
povestit romanul, deși el are story cronologic,
cu fapte spectaculoase și pitorești cât
cuprinde, dincolo de orice realism, cu mistere
și enigme și suspans a la Edgar Allan Poe. Dar,
nici nu sunt de povestit, ci poate doar de
incitat eventualul cititor să parcurgă romanul.
Mai trebuie făcută observația că, în ciuda
„culorii locale”, romanele Doinei Ruști sunt
traduse și se bucură de oarecare succes și în
alte spații culturale.

Romanul este tocat în opt capitole, acestea
– la rândul lor – alcătuite din suple scene de
două-trei pagini, structura dezvăluind latura
de scenarist a romancierei și înlesnind lectura
și prin dialogurile vioaie inserate, deși textura
este una densă, fără să treneze o clipă. În
peisajul și așa destul de variat al romanului
contemporan, Mâța Vinerii, dimpreună cu
romanul precedent Manuscrisul fanariot,
reprezintă o pată de culoare cu totul originală
și cu totul fascinantă.

Misterele Bucureștilor fanarioți
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Într-un interviu din anul 2012, din „Ziarul
financiar”, cînd publica cel de-al treilea volum,
„Asperger”, Rita Chirian spune: „Am încercat
ca volumele mele să nu semene unul cu
celălalt, să deschid o paranteză nouă cu
fiecare carte pe care o public. Sevrajul era, cu
scăderile şi cu creşterile lui de tensiune - ca
orice debut -, o culegere amestecată, a cărei
intenţie era să spună totul deodată, pletoric şi
torenţial. Cu Poker face am ieşit din
biografismul imediat, din notaţiile
minimaliste, de tip diaristic, dar am păstrat
conotatul gothic, întunecat. (...) În Asperger,
accentul cade aproape exclusiv pe
fragmentaritate, pe conexiunile subterane
dintre nucleele colajului, pe secvenţial, chiar
dacă temele sunt, în mare parte, cele intuite:
obsesionalul, traumaticul, feminitatea, cu
toate corolarele lor. Îmi place să cred că
Asperger e, într-adevăr, un obiect artistic. E
cel mai cerebral şi mai atent construit volum
al meu, chiar dacă, spunând asta, o să dau jos
mantii şi o să îmbrac salopete...”.  Aflată la a
patra carte de versuri, „Casa fleacurilor” (Casa
de Editură „Max Blecher”, 2016), Rita Chirian
duce mai departe „un proiect poetic” cu
detaşarea celui care controlează, tiranic chiar,
limbajul şi efectele sale, realitatea şi
subliminalul. Şi trebuie să precizăm de la
început că poezia sa nu mizează pe rostirea
inspirată, nu e nici joc verbal, mai mult sau mai
puţin ingenios, ci este o întreagă ceremonie, o
solemnitate care are în centrul ei o fiinţă greu
de definit, poate om, poate fiară, poate
holograma unei viziuni care îşi iţeşte capul în
lume de sub „luciul” textului: “mai mari decât
gura copilului,/ numai buni să acoperim din
spărturi./ cineva a plâns, însă foarte-foarte
puțin, și dragostea/ a fost frumoasă ca
sângele în pantofii/ prea mici, rana a fost aici
dinainte,/ noi ne-am născut pentru ea.”
(număr privat)

Pe acest fond emoţia pare a fi un mod
recurent de agregare a lucrurilor imaginate, iar
discursul poetic are o “incoerenţă spontană”
care dă impresia că vine pe firul fluxului
memoriei involuntare. Astfel, tensiunea
internă ţine împreună secvenţe ce se deschid
aparent spre alte sensuri, poemul este
„construit” cu migală, numai că sunt
îndepărate rapid urmele care să trimită cu
gîndul la travaliul constructorului: “tristeţea
noastră pentru părţile încă sănătoase, şi-apoi
transparenţa acestor zile când crinii sunt
vaporaşe prin sânge, tristeţea ca gloanţele
oarbe, şi tu eşti un mort din care cresc
rădăcini, am văzut râul născându-se, m-am
gândit la cerul tău şi l-am urât, am stat
printre lucruri, a fost de parcă am smuls aripi,
ce faci?, ce vrei să bei?, cât să înghiţi din
creier?, dragostea ta cere ceva de mărimea
umui atom, dar invizibil, baloane roşii
plutind, şi nu e  un lift cu oglinzi, cercurile se
fac dezastre mici, leagăne de copil, şi golul e
frumos, vorbesc despre cădere şi cineva merge
la câţiva paşi distanţă, de partea acestui om
respirând foarte aproape trăiesc, şi spun
fericire şi puţin somn printre gheme de sfoară,
şi spun nume simple ca pentru insecte,
memorez feţe & alte contururi câştigătoare, şi-n
zori muzica spânzură în cap, un strat de
gheaţă întinsă cât dormi, şi vântul prin
steaguri de învins, şi raze cuminţi sub linia
orizontului, amar a fost bun & pervers, a bătut
din nou, dar n-a deschis nimeni” (staub).

În poezia Ritei Chirian se manifestă o
conştiinţă poetică în alertă, care conduce la
schimbarea registrelor şi a „dicţiei poetice”
chiar în tinpul evoluţiei textului exact din
motivul de a nu banaliza sensul şi miza poetică.
Această schimbare de atitudine lirică, „din
mers”, în manieră mazilesciană, permite poetei
o planare pe deasupra unui univers aglomerat,
în care şi timpurile sunt discontinue, în care

textul trebuie să se regleze, în final, într-o
structură bine definită. Reţin aici cîteva poeme
mai ample care ar trebui citate în întregime
pentru tensiunea dintre lexic şi sugestie, dintre
„fizica literei” şi viziunea poetică: „on plonge”,
„împărţire” sau „generator”. Am putea face
referire, vorbind despre poezia Ritei Chirian, la
celebrul “paradox al actorului şi al poetului”,
despre care a vorbit Diderot. Actorul ca şi
poetul, spunea Diderot, nu trebuie să se lase
invadat/ dominat de sentiment, ci să-l domine
el, să-l disciplineze, să-l formeze, să-l
contureze, să-i dea o structură exemplară. Dar
pentru toate astea trebuie să aibă sentiment.
Sentimentul nu este, astfel, în poezia Ritei
Chirian o sursă/ resursă a vitalităţii, ci o
structurare estetică: “zâmbetul şi lacrimile îi
scot pe oameni din minţi, noi organe externe,
frumos învelite în foiţă de aluminiu, linii
trasate pefect pentru cei frumoşi & puternici.
cu reverențe, ne permitem coroane care
apasă, podoabe care nu sînt nici pentru umeri,
nici pentru capul de copil al sexului. cei
frumoși & puternici sunt foarte bolnavi. cu
simplitate începe: osul care se rupe, mobila
căzută, apoi dansul în plasă şi în lumină
umedă. câştigă cine uită cel mai mult. cum te
cheamă, pe inima cui te-ai urcat? râsul tău e o
haină de molii. ce e numele tatuat pe
încheietură? – muchiile gemene care-ţi sunt
inimă. nimeni nu ştie când se pleacă în grabă,
cauciucuri scârţâind între jumătăţi de
oameni.” (dansul în plasă). O remarcă faţă de
acest poem dar şi faţă de altele ale Ritei
Chirian, care au fost publicate în anii din urmă
în reviste, dar care aveau o cu totul altă
structură, erau mai „verbioase”, mai epice şi, de
aici, parcă mai calde, mai accesibile, „mai
poetice”. Cel puţin în cazul poemului „dansul în
plasă” preferam/ prefer (parcă) forma
publicată cândva în reviste, mai apropiat de
structura mea de cititor de poezie. Dar iată,
pentru comparaţie, un fragment din varianta
din revistă: “ ... dacă plângi n-o să mă mai vezi
niciodată – spune – şi atinge vârful nasului cu
arătătorul – şi ea nu ştie dacă – şi-şi lasă
capul, umărul şi genunchiul să atingă
peretele. cei frumoşi & puternici sunt foarte
bolnavi. şi boala lor este dansatorul în plasă.
şi dansul lor se face viaţa. dar o femeie nu,
pentru că zâmbetul şi lacrimile îi scot pe
oameni din minţi. viaţa ei niciodată, pentru că
există organe învelite în foiţă de aluminiu şi
linii perfect trasate. dacă vorbeşte, totul
începe să fie, şi pasărea cu inimă de tinichea,
şi creierul de silicon? n-a purtat niciodată
haine de carne, numai coroane foarte grele,
coroane care nu sunt nici pentru umeri, nici
pentru sâni, nici pentru capul de copil al
sexului. cineva i-a frecat ochii cu vată de
sticlă. cineva i-a îmbrăţişat picioarele. când a
fost linişte, au fost rândunicile dinăuntru, şi a
spus, rândunicile sunt şerpi dacă te uiţi cum
trebuie. mortul – şi ştie că e mort – o sărută,
morţii au scuipatul rece, spune. mâine sărutul
va fi uitat, şi uitat a fost ieri. aşa începe:
piciorul care se rupe, şi mobila căzută, apoi
dansul în plasă şi în lumină. câştigă cine uită
cel mai mult. cum te cheamă, pe inima cui te-
ai urcat? frica este o rochie de fluturi. nu vezi
dacă te uiţi în apă, nu vezi dacă ochii nu ţi-au
fost cusuţi cu grijă... (...) “ (dansul în plasă, în
revista „Ramuri”, 2015). Asistăm, astfel, în
multe texte, la o contractare a poemelor și a
sintaxei acestora, în spiritul paradoxului că
simplitatea artistică este mai complexă decît
complexitatea artistică. Dincolo de asta,
prezenţa variantelor indică un travaliu
susţinut, obsesia pentru prefecţiune, în măsura
în care aceasta nu este doar iluzorie în artă.

În alte texte, în raport cu realitatea, poezia
reprezintă un fel de structură care se
“autoreproduce” conducînd la ceea ce I. M.
Lotman numea “dezasimilarea” limbajului în

faţa unui model-semn care este chiar textul
poetic. Înregistrăm, astfel, o răzvrătire paşnică,
o risipire a identităţii în text şi chiar o moarte
afectivă pe fondul meditaţiei de tip (dacă tot
suntem la Sibiu!) cioranian:  „pe măsură ce
soarele apune, vei observa că strada e o scară
care duce în lumea corectă, acolo e un om
foarte palid, împlinit şi, de la distanţă, pare să
aibă numai jumătate din vârsta pe care o are,
poate chiar tu eşti, fumează şi se uită către
străzile deturnate cu o oboseală mare şi dulce,
ca-n marile magazine, te uiţi la acele mişcări
ca şi cum ai ajunge la sfârşitul unui verset
esenţial şi foarte dureros, sau într-un uriaş
depozit de răbdare, paralizat în culori
indecise, şi înţelegi, încet, fără chin, că
realitatea se coagulează, şi nimic nu poţi să
faci împotriva ei, că morţii au fost şi ei foarte
nefericiţi” (membrul fantomă).

De remarcat pista falsă indusă de titlul
volumului, „Casa fleacurilor”, care sugerează
„reţeta minimalismului” propriu multora
dintre combatanţii generaţiei din care face
parte Rita Chirian, în fapt poeta noastră tinde
mai mult spre (un) neo-modernism din care nu
lipsesc chiar accentele neo-romantice, iar
rostirea aforistică produce, ca la orice poet care
stăpîneşte „pînă la tiranie” materia poetică,
versuri memorabile: „frumuseţea e disperarea
noastră umilă”,  „tandreţea e o bucată de carne
crescută în mijlocul măselei”, „lumea a trecut
fără să lase vreo urmă,/ iar în mulţimea
noastră/ n-a fost niciun erou, dar atâta
fericire”.

Dacă primele trei cărţi de poezie puteau să o
încadreze pe Rita Chirian într-o generaţie, cu
minusurile şi plusurile ei, cartea de faţă, „Casa
fleacurilor”, o individualizează, impunînd-o
între vocile lirice care s-au conectat la ce are
mai bun poezia românească de azi. 

Piatra Neamţ, 5 aprilie 2017

De remarcat pista
falsă indusă de
titlul volumului,
„Casa
fleacurilor”, care
sugerează „reţeta
minimalismului”
propriu multora
dintre
combatanţii
generaţiei din
care face parte
Rita Chirian, în
fapt poeta
noastră tinde mai
mult spre (un)
neo-modernism
din care nu
lipsesc chiar
accentele 
neo-romantice,
iar rostirea
aforistică
produce, ca la
orice poet care
stăpîneşte „pînă
la tiranie”
materia poetică,
versuri
memorabile:
„frumuseţea e
disperarea
noastră umilă”,
„tandreţea e o
bucată de carne
crescută în
mijlocul
măselei”...

Cartea de poezie

rita Chirian şi “frumuseţea
ca disperare umilă”

(“Casa fleacurilor”, Casa de Editură „Max Blecher”, 2016)

Adrian Alui gheorghe Echivalențe
Virgil Mazilescu - 75
(n. 11 aprilie 1942 – d. 10 august 1984 

dormi dragostea mea
plînsul în oraş: mîini fricoase îşi schimbă

într-ascuns culoarea – şi
încă o noapte izabela va fi a dreptăţii a

nisipurilor (respiraţia
cavalerului printre cavaleri e cea mai

galbenă)

şi spre dimineaţă la castel – dacă s-ar
auzi cîntece: o cheie pe buze

oho şi pe trădare. dulce strigăt. sarea
depusă la porţi. spera să se

joace mai frumos (cavalerul în depozite
mari de sînge)

tu dormi dragostea mea. sînt singur am
inventat poezia şi nu mai

am inimă

SLEEP MY LOVE
By VirgiL MAziLesCu 

Translated by 
ProCoPie CLonțeA

weeping in the town:
distrustful hands secretly change their

colour and
for another night isabella will belong to

righteousness to the sands
(the respiration of the knight among

knights is the yellowest)

and at daybreak in the castle if songs
were heard:

a seal on lips and on betrayal. sweet
crying. the salt

accumulated at the gates. he was hoping
for more beautiful dancing ( the knight

in big deposits of blood ) do sleep my
love.

I am lonely I have invented the poem and
I no longer have a heart.
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Carpe diem,
„Bucură-te de

ziua
prezentă!”,

este îndemnul
lui Horațiu,

continuat cu
avertismentul:
quam minime

credula
postero, „cât

mai puțin
încrezătoare

în ziua de
mâine” (Ode,

1,11,8).
Valențele

semantice ale
verbului

carpo, -ĕre
sunt cât se

poate de
concrete: a

culege, a
srânge, a

aduna. 

În calitate de autoare
a scrierii realist-
fantastice Femei fără
bărbați (tălmăcită din
persană în română de
Cristina Ciovârnache,
publicată de Polirom în
2014), scriitoarea
pakistaneză Shahrnush
Parsipur se remarcă
printr-o scriitură
curajoasă, printr-o
viziune echilibrată

asupra lumii concepute într-o manieră determinist-
probabilistică, printr-o abordare delicată a
problematicii feminine contemporane.

În măsura în care aparține modernității târzii, ea
își dă silința să înțeleagă și, implicit, să descrie
dificila condiție a femeii dintr-o societate încă
patriarhală, profund islamizată, în care dominația
agresivă e preferată de nenumărate ori cooperării
chibzuite, în care discriminarea insolentă e
totdeauna la ea acasă, în care vexația și violența se
abat nemilos asupra unor ființe slabe, precum li se
întâmplă din plin protagoniștilor cărții menționate
cărora, în pofida oricăror adversități crase, li-i
aminte să se emancipeze, să scape de sub tirania
viriloidă, să-și îmbunătățească stilul de viață, să-și
sporească doza de libertate și de demnitate, fără de
care nici-o formă de existență nu merită să fie
asumată integral.

Ca „fată naivă”, Mahdokht „nu suportă niciun fel
de conflict”, „își dorea ca toată lumea, chiar și
nuanțele de verde de pe pământ, să conviețuiască în
bună înțelegere”. Câteodată „era în stare să plângă
un râu de lacrimi dacă vedea o furnică rănită”. Dând
dovadă de o dărnicie ieșită din comun, „pe vremea
când era profesoară, fusese de trei ori la orfelinat
(...) și le dusese copiilor câteva kilograme de
dulciuri”. Nu doar o dată se arăta mai mult decât
îngrijorată „pentru soarta orfanilor”. Din când în
când simțea nevoia „să-și vadă chipul în oglindă”.
Surprinzând un bărbat violând o fetișcană, s-a
revoltat împotriva hegemoniei masculine, nedrepte
și sfidătoare. În câte o reverie hiperbolizantă îi face
plăcere să se imagineze asemnea unui copac bogat în
mlădițe, integrându-se în regnul vegetal.

În 1953, Faezé a hotărât că „trebuia să-și apere
drepturile”. Ori de câte ori se privea la oglindă,
încerca „să se asigure că nu face parte din tagma
proștilor”. De la un timp „se obișnuise să judece
oamenii după forma feței”. Indignată de abjecta
comportare a lui Parvin, cumnata sa, o vorbea de rău
pe aceasta în fața oricui. Modernă fiind, era dispusă
să-și interpreteze virginitatea mai degrabă ca un
orificiu decât ca o perdea, așadar dintr-o perspectivă
profană, nu sacră. Iubindu-l în taină pe Amir Khan,
se ferea să-l contrazică, deși avea cu totul alte idei
decât ale lui, năzuia să se căsătorească neîntârziat cu
el.

Aflând de la prietena ei, Faezé, că starea virgină
„nu-i o perdea, ci un orificiu”, Mounes „simțea că
ceva s-a frânt în ea și o furie rece îi cuprinsese tot
trupul”, s-a azvârlit de pe acoperișul casei pe asfalt.
Ca una ce are norocul să-i supraviețuiască tentatvei
sinucigașe, ea „a simțit un regret profund”, s-a trezit
dornică de a cutreiera străzile pe care „era mare
agitație”, căci „oamenii erau ocupați să se bată și să
se ucidă între ei” (în timpul loviturii de stat din
1952), a îndrăznit să cumpere o carte sexologică spre
a se lămuri asupra zestrei sale corporale. O lună de
zile a stat departe de casă, dorind să se maturizeze,
să se emancipeze, să-și depășească atât de limitata
condiție feminină. Ca urmare a aventurii strașnice, e
bătută fără pic de milă de intransigentu-i frate Amir
Khan care nu ezită să înfigă cuțitul în inima surorii,
chipurile, desfrânate. Scăpând cu viață a doua oară,
fata și-a modificat radical fața și comportarea, a
început să râdă „diabolic”, speriindu-o pe Faezé care
crapă de necaz că nu se poate căsători mai repede cu
fratele ei, Amir Khan, a decis să înființeze „o
organizație împotriva fraților, pentru ca nimeni să
nu-și mai ucidă sora, să nu-și mai vădească
brutalitatea, să nu-și mai facă simțită neomenia, să
nu mai dea curs vreunei tendințe dezonorante.
Făcându-și apariția la nunta fratelui căsătorit cu o
fetișcană mult mai tânără decât el, a iscat groaza în
sufletele nuntașilor, l-a intimidat pe mirele beat.
Mai apoi a căpătat puteri paranormale, ajungând să
citească multe din gândurile  celor care se apropiau
de ea cu vreo intenție mai bună sau mai rea, a putut

hoinări în voie pe unde poftea, fără a mai fi vreodată
pedepsită cu bătaia rușinoasă de către fratele ce își
băgase, în sfârșit, mințile în cap, nemaiîndrăznind să
o vatăme câtuși de puțin. 

Odată cu ieșirea soțului (Golchehreh) lipsit de
tact la pensie, rafinata și ambițioasa doamnă
Farrokhlagha se simțea mai stânjenită decât
oricând. Uneori stânjeneala ei se transforma în
dezgust față de atât de plata-i viață conjugală, în
cadrul căreia i se părea că se sufocă din când în când.
Între ea și soțul cinic, dezgustător se intercala
frecvent „aversiuna reciprocă”, neîncrederea
vicleană, iritarea încordată. Tot șicanată de bărbatul
zeflemitor, ce-i amintea destul de des că se află la
menopauză, hipersensibila, înfuriata frmeie n-a mai
putut răbda, „a strâns pumnii și l-a lovit puternic în
stomac”, făcându-l să se clatine, să cadă pe scări
până jos, ba chiar să moară.

Prostituată fiind, Zarrinkolah „obosise de atâta
muncă” la pat. Dincolo de oboseala cu pricina, „era o
ființă plină de vioiciune”, „știa mereu să facă haz de
necaz”, „se împăcase cu soarta ei”. Numai că „de șase
luni nu mai gândea limpede”. Din cauza acestui fapt
i se năzăre că are parte doar de clienți fără cap, de o
anormalitate frapantă. Temându-se să nu-și piardă
mințile, a început să cânte. La un moment dat și-a
întrerupt cântecul cam la nelocul său, simțind dintr-
o dată „dorința să se roage” lui Allah. După ce a
zăbovit o noapte întreagă în fața celei mai apropiate
moschei, rugându-se atât cât au ținut-o puterile, „se
simțea nespus de ușoară, ca un fulg”. Treptat-treptat
„pe chipul ei nu se mai putea citi că fusese cândva
prostituată”, iar în ființa-i ușor transfigurată a
încolțit năzuința de a începe o viață nouă, cu totul
alta decât cea precedentă, de care nu-i părea câtuși
de puțin rău că se desparte.

Dornică să scape de neplăcuta „subjugare a
bărbaților” posesivi și aroganți, Faezé a pornit spre
Karaj unde spera să trăiască altminteri, la înălțimea
celor mai cutezătoare speranțe. Aidoma ei a
procedat și Mounes care nu-și mai putea suferi
existența limitată, lipsită de orice perspectivă
emancipantă. Din păcate, pe drum cele două tinere
nemulțumite de traiul auster și fad s-au întâlnit cu
niște șoferi brutali, care n-au șovăit să le violeze, să
le umilească în fel și chip, să le abandoneze.

Rămasă văduvă, Farrokhlgha „își planificase în
amănunt o viață socială bogată și incitantă”, „se
gândea visătoare că în fiecare vineri îi va invita la
Karaj pe toți prietenii ei din Teheran”, intenționa să-
și transforme casa într-un salon literar. Pe când se
plimba prin grădină, a descoperit că pe viitoarea-i
proprietate se plantase ... o fată nebună (Madokht),
metamorfozată într-un copac de toată frumusețea.
Ascultându-și instinctul ce „îi spunea că acest copac
îi va aduce o binemeritată faimă”, mai vârstnica
femeie s-a atașat de copacul fantastic. Cât de curând,
pe proprietatea ei și-a găsit adăpost și nefericita de
Zarrinkolah ce-l găsise, în sfârșit, pe primul om cu
cap în persoana generoasă a unui foarte descurcăreț
grădinar. Ulterior au descins în aceeași grădină
salvatoare ultragiatele Mounes și Faezé. Dorind să
devină famioasă, Farrokhlagha s-a apucat să scrie
poezii. De îndată ce s-a lămurit asupra lipsei de
talent poetic, a început să pozeze pentru un pictor,
nădăjduind să cucerească gloria mult râvnită în
calitate de model al unui veritabil artist plastic.
Supusă dezintegrării lente, femeia-copac (Madokht),
s-a sfârșit în cele din urmă.

Ceva mai practică, Faezé a încheiat o „căsătorie
temporară” cu Amir Khan și a început să ducă o
viață „nici bună, nici rea”. Râvnind să trăiască
normal, Zarrinkolah s-a căsătorit cu grădinarul
priceput și amabil. Dornică de încă o experiență
inedită, Mounes a ajuns într-un „deșert nesfârșit”.
Norocoasă fiind, Farrokhlagha s-a căsătorit cu un
om bogat, ce a propulsat-o în înalta societate.

Citind romanul (apărut în 1989) Zanan Bedun-e
Mardan, descoperim că în Iran viața nu-i deloc
ușoară pentru majoritatea femeilor silite să trăiască
în asfixiantul spațiu privat, să îndure o mulțime de
frustrări și umilințe, să-și blesteme zilele lipsite de
bucurii și de speranțe, sesizăm că orice închidere
sufocantă e compensată (din generoasa perspectivă
ficțională) de o deschidere aerisitoare, mijlocită
căreia se poate păși în direcția emancipării treptate,
se poate aspira la un alt mod de viață mai omenos și
mai echitabil, mai demn și mai liber, mai just și mai
suplu, mai transparent și mai dinamic, mai prielnic
și mai atrăgător.

Viorel nica
Diortosiri

Moto-ul:  „că nu este nici o
gramă / Dîn a lumii scrieri toate
să nu aibe melodramă”
(Levantul).

Carpe
diem

La primele ore ale dimineții
privesc zăpada căzută în noaptea
aceasta. Hoc erat in votis: Un
perdaf de iubire pe scorțoșenia
vieții.  Câte vor mai fi, Tu ne
quaesieris, scire nefas. 

Carpe diem, „Bucură-te de ziua
prezentă!”, este îndemnul lui
Horațiu, continuat cu
avertismentul: quam minime
credula postero, „cât mai puțin
încrezătoare în ziua de mâine”
(Ode, 1,11,8). Valențele semantice
ale verbului carpo, -ĕre sunt cât se
poate de concrete: a culege, a
srânge, a aduna. Sensul
sintagmei horațiene este
metaforic: așa cum albina culege
din florile câmpului hrana
nelipsită de dulceață, ființa umană
se bucură de oferta zilnică a vieții.
Îndemnul horațian e molipsitor; el
împânzește nu numai propria-i
operă, dar și poezia latină: Ovidiu,
Tibul,  Properțiu, Marțial. Nici
filosofiei nu-i este străin, nici
posterității nu-i displace, mai ales
sub forma recomandată de
Persius: Carpamus dulcia, „Să
profităm de plăcerile vieții”. De
aici se revendică și variata
goliardică Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus, pe care Evul
Mediu a lăsat-o moștenire
modernității.

Hoc erat in votis, „Aceasta îmi
era dorința” (Horațiu, Satire,
2,6,1). Poetul, fiul libertului, grație
talentului și seriozității în viață și
în artă, devenise prietenul lui
Mecena, consilierul și apropiatul
lui Augustus. M(a)ecena (de la
numele lui, prin antonomază, se
ajunge în limbile moderne la
mecena și mecenat, denumind
protectorul literelor, artelor,
științelor) i-a dăruit poetului o
proprietate la țară, mai aproape de
ispita muzelor. Poetul se arată
mulțumit. De această „ipostază”
horațiană își amintește Rousseau
într-un capitol din Confesiuni.

Tu ne quasieris, scire nefas,
„Nu te întreba, nu e permis să știi”
(același poet, în aceeași odă
1,11,8). Îndemnul la trăirea
completă a prinosului zilei
continuă cu acest sfat: Nu încerca
să afli voința zeilor, ce plănuiesc
ei în privința soartei tale, pentru
că legea divină, Fas, îți interzice.
Consultarea voinței zeilor, per Fas
et Nefas, „cu mijloace îngăduite de
legea divină ori neîngăduite”, nu e
recomandabilă. Este și aceasta o
modalitate de a te desprinde din
plasa țesută în jurul omului  de
zeii nemuritori, lăsându-le lor
Olimpul, iar ție rezervându-ți
bucuria zilei „ce ți s-a dat”. Astfel
se dovedește Horațiu a fi  un adept
al școlii lui Epicur, sau, cum spune
poetul (cu mansuetudine):  „un
purcel din turma lui Epicur”.

Petru Pistol 
umilință și emancipare
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Primul care a îndrăznit să dea lovitura a
fost Radu Cosaşu. A tras sabia din teacă şi s-a
luptat cu eroul tipic de origine sovietică, pe
care l-a răpus... Am vrut să-l numesc Radu lu
Anghel, haiducul din Fureşti, dar m-a refuzat.

Era pe la jumătatea secolului trecut. Şi noi,
ce tineri, ce frumoşi şi la trup mai sănătoşi! Şi
la cuget mai curajoşi...

Se pregătea primul Congres al Tinerilor
Scriitori din România. Eveniment crucial. S-a
desfăşurat sub numele de “Conferinţă
Naţională”. În prezidiu, conducerea Uniunii
Scriitorilor şi marii scriitori de pe atunci, de
la Sadoveanu, la Beniuc. Operativul, poetul
Mihu Dragomir, asistat de Niculae Stoian. În
intenţia anunţată, trebuia să fie un model
pentru următoarele. Dar n-a mai avut loc
niciuna. Puterea comunistă a fost de-a
dreptul iritată. Şi a luat măsuri de interdicţie.

Primul care a îndrăznit să dea lovitura a
fost Radu Cosaşu.

Dar cine era el? Am să-l înfăţişez aşa cum
l-am văzut, cum l-am priceput şi s-a păstrat
în amintirile mele.

Poate să fie şi altfel. Nimeni nu este numai
aşa şi numai atât cât îl prezintă un singur
ins...

Îi eram recunoscător înainte de a ne
cunoaşte... Eu, elev la o şcoală de ofiţeri de la
Oradea, el, sub arme, la Cluj, unde îşi avea
comandamentul Regiunea a III-a militară şi
nu ştiu ce învârtea pe acolo. Am primit o
scrisoare de felicitări pentru câştigarea unui
premiu la un concurs de literatură. Radu
Cosaşu făcuse parte din prezidiu. Şi, ca şi cum
nu ar fi fost de ajuns, el a aranjat să fie
atenţionată unitatea din care făceam parte
despre acest succes. Mi-a prins bine...

Ne-am întâlnit civili într-un palat de pe
bulevardul aristocrat al Bucureştilor, numit
Şoseaua Kiseleff. Palatul unde îşi are azi
sediul partidul de guvernământ al lui Liviu
Dragnea. Cedat de actualul moşier de la
“Cetate”, poetul decembrist, lider al
Revoluţiei, preşedinte pe atunci al Uniunii
Scriitorilor din România, Mircea Dinescu.
Desigur că nu pe degeaba...

Dar să înnod firul povestirii. Ne-am trezit
colegi de an al acelei adunături numite Şcoala
de Literatură. Cu elevi de liceu, ucenici,
studenţi, licenţiaţi, profesori, ingineri, teologi
convertiţi, mulţi activişti.

Am sosit cu o lună după examentul de
admitere. Jocurile erau făcute: grupările,
prieteniile, idilele. Eram elementul străin
care tulbură întotdeauna o comunitate de-
abia stabilită. Izolat, distanţat, chiar
suspectat, tatonat. Dar Radu Cosaşu, care era
un fel de lider nenumit, mi-a întins o mână
prietenească şi chiar m-a luat sub ocrotire.
Nu l-am făcut de râs...

Inteligent, pragmatic, eficient, nu se
puteau dispensa de el. A fost cel care a condus
revista “Anii de ucenicie”. Lucru deloc uşor. I
se îngrămădeau în sertare sute de manuscrise
de începători, unele excelente, altele
nefinisate, dar toate cu speranţe şi pretenţii.
Trebuia să-i convingă pe destui veleitari. Toţi
eram nerăbdători, dar numărul de pagini era
limitat. Organizaţia de partid şi conducerea
şcolii exercitau presiuni. Cenzura îşi spunea
şi ea cuvântul. Lipsea tipografia. Se tipărea
manual şi prin muncă voluntară. Dar, cu
toate acestea şi multe altele, publicaţia s-a
impus până la cele mai înalte niveluri. Şi este
un document nespus de valoros, în care îşi au
începuturile toţi scriitorii care au trecut pe
aici. Fără Radu Cosaşu nu ştiu cum ar fi fost...

Ne-am reîntâlnit la scurt timp după
absolvire. Era un tânăr şi frenetic publicist,
dar care suporta cu greu să plătească tribut
tiparelor impuse. Se pregătea, spuneam,

primul Congres al Tinerilor Scriitori din
România, eveniment unic în istoria ţării.
Puterea avea nevoie de cronicarii şi cântăreţii
săi. Dar Radu Cosaşu a fost cel mai vehement
dintre cei care au şocat puterea. Şi, după câte
ştiu, primul care a acţionat împortiva
principiilor aberante, chiar pe timpul când
ele fecundau în Uniunea Sovietică, stăpâna
lagărului socialist. De la Comitetul Central,
până la organizaţiile de bază, se dezbătea
problema tipicului în literatură şi în artă. Se
constatase că eroul pozitiv absolut este
necredibil. Ca să devină accesibil, trebuia să i
se toarne în plămadă câteva picături de
smoală. Sau măcar să fie puţin zgâriat, pătat,
peticit, cârpit, pe ici-pe colo. Dar în ce
procent? Cei mai mulţi teoreticieni credeau
că este suficient un procentaj de 5%. Alţii
mergeau până la 15%, dar nu mai mult. Nu
era o glumă. Chiar la ultimul congres al
Partidului Comunist (b) al Uniunii Sovieticii,
la care a participat şi Stalin, secretarul
general Malenkov a abordat tema tipicului.
Care a devenit teză în documentul final.
Preluată automat, se înţelege, în toate ţările
satelite.

De la tribuna Conferinţei Naţionale a
Tinerilor Scriitori din România, Radu Cosaşu
a scos sabia din teacă, înfigând-o în pieptul
acestei teze aberante. Luând drept scut
realismul socialist, a susţinut că eroii literari
nu trebuie să fie nişte construcţii artificiale,
nişte şabloane. Şi a arătat cât de absurdă este
chiar etichetarea personajelor în viaţă. Şi a
adus în discuţie un fapt concret: “Am întâlnit
pe şantierul de la Bicaz un tânăr inginer - îi
şi dau numele, dacă vreţi să mă verificaţi -
cel mai apreciat şi care străpunge tunelul cel
mai dificil. Fiu de ţăran, şcoala profesională,
liceul la seral, din producţie, şef de promoţie
la Institutul de Mine. Am scris despre el un
reportaj care mi-a fost refuzat! Nu poate să
fie promovat nici în producţie. Nu este un
personaj pozitiv. Şi ştiţi de ce? Este căsătorit
cu o colegă, fata unui general care a luptat şi
în Răsărit, deşi s-a distins în lupta cu armata
lui Hitler până la căderea Berlinului. Care
ste vina inginerului de tunele? El a declanşat
războiul? El l-a trimis pe general pe front?
Fiica acestuia, care de-abia învăţa să
meargă în picioare? În câte procente este el
negativ? De ce nu poate să fie tipic pozitiv?”.

Poate că nu chiar acestea au fost cuvintele.
Dar ideile sunt exacte. Sper să se păstreze
înregistrarea undeva, într-o arhivă. reacţia a
fost, oricum, pe măsură...

De la acelaşi microfon, Tita Chiper, o altă
fostă colegă de-a noastră, cu alte exemple. Şi
încă o mulţime de opozanţi. Prezidiul a
pierdut controlul. Conferinţa a fost condusă
până la sfârşit din loja centrală, unde domina
Nicolae Labiş. De aici se da, de aici se lua
cuvântul vorbitorului. Teza tipicului a rămas
şifonată, de-a dreptul mototolită. Fără
curajul lui Radu Cosaşu poate că nu s-ar fi
întâmplat chiar aşa...

Şi trec anii... Reportaje în ziarele şi
revistele vremii. Şi cărţile: “Opiniile unui
pământean”, “A înţelege sau nu” şi, mai ales,
“Maimuţele personale”. Spre nenorocul meu,
nu-i cunosc activitatea din perioada
postdecembristă, dar fără îndoială că nu a
stat degeaba. Aflu de curând că publicistul şi
scriitorul Radu Cosaşu, colegul meu de la
Şcoala de Literatură, din seria cu Labiş,
Carabăţ, Acsan, Lucian Raicu, Mugur,
Tomozei, Ion Gheorghe, Doina Sălăjan, a fost
distins cu Premiul de Excelenţă al Radio
România Cultural și al revistei Observatorul
cultural.

Noroc şi viaţă lungă, prietene! Dă-i
înainte!

Lumină neîncepută
De parcă nu I-ar fi fost de ajuns,
de parcă I-ar fi fost prea puţine patimile
pe care le-a îndurat, le-a cunoscut,
aici, jos, pe pământ, printre/ pentru noi!

Nici nu i s-a uscat bine oţetul de pe buze,
nici nu i s-au vindecat bine rănile
de la mâini, de la picioare, de sub coastă
şi trebui să-şi potrivească coroana de spini
şi s-o ia de la capăt, să urce din nou 
pe Golgota. De data asta, în cer.

Stă acolo, sus, în Inefabil, de-a dreapta 
De-Ne-Pătrunsului şi suferă că noi ne facem 
rău singuri, ne-o căutăm cu lumânarea, ocolim 
pârtia de lumină pe care El ne-o deschise,
o luăm totdeauna în partea opusă,
nu vrem să ne ridicăm capul din tină
şi să mutăm cerul pe pământ. 

Ştie ce este suferinţa trupească,
ştie ce-nseamnă să simţi cum ţi se retează

axele,
cum Universul înnebuneşte, se prăbuşeşte

peste tine 
şi invidiezi pietrele, ai vrea niciodată să nu fi

descins
în această carne, îţi doreşti să devii mai repede 
Nimic perfect, nefisurat, iresponsabil.

Suferă El pentru tot ce ni se întâmplă,
nespus suferă că nu vrem să ne odihnim în El, 
I se rupe sufletul pentru noi, 
iar suferinţa noastră nesăbuită, oarbă
Îl urcă pe El, în intelectul nostru, din nou, pe

cruce,
Îl pune să repete patimile încă o dată 
şi încă o dată, şl încă o dată, ca şi cum 
acestea nu i-ar fi fost de ajuns pe pământ.

Dar cum ai putea ajuta un copil 
cu care te-ai chinuit, l-ai făcut mare, are acum 
viaţa lui şi nu vrea să te mai asculte, i se pare
că vrei să-l ţii în lanţuri, alege singur
să se îndrepte spre prăpastie, numai ca

prăpastia 
să fie doar a lui, să-şi pună doar el
semnătura pe ea? 

În veci vom fi vinovaţi că refuzăm darul Lui
de-a locui în Nenăscut, de-a ne muta în

Nepieritor,
o veşnicie ne vom căi că nu vrem să fim Însuşi

El:
Lumină neîncepută, fagure fără prihană.
Cu toată ţărâna gândurilor, cu tot sângele cald
al Mielului înjunghiat de Paşti ce-şi curge ochii 
la picioarele noastre murdare nu ne vom

spăla, 
nicicând, nu vom mai fi ca înainte.

Ne ducem toţi, unul câte unul, 
şi-n ochiul Ofeliei nu va mai înflori niciodată

prunul.
Se duce unul, în locul lui altul răsare,
o binecuvântare mare: Stingerea, se pare.
Dar cu El ce se va întâmpla?, 
patimile sădite de noi în El cine le va secera?, 
drămuindu-le bine, iarna, cine le va mânca?

Marin ioniţă Aurel udeanu
radu Cosaşu, 

de la “anii de ucenicie”, 
la Premiul de excelenţă
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*
Ironia presupune o doză de înțelegere a

adversarului, pe care politicienii noștri nu o
au, și un coeficient de rafinament cu care nu
te naști și dacă ți l-ai dobândit, n-ai mai avut
timp să devii om politic.

*
Niciun aparat, niciun calculator, niciun

manual, nicio planșă sau schemă sofisticată
nu pot ține locul dascălului și nu pot băga în
căpșorul copilului structurile logice care îl
vor ajuta apoi să treacă prin viață. 

*
Întrebarea e, la urma urmelor, cine e de

vină. Clasa politică? Da, pentru că n-are
nimic logic în prestația ei și pentru că nu se
gândește decât la binele personal. Școala?
Da, pentru că sistemul de valori etice, pe
care e obligată să-l implementeze, nu are
nimic de-a face cu realitatea. 

*
Să o lăsăm așa, căci, ne învață cărțile pe

care nu mai avem timp să le citim, societatea
este un organism cu autoreglare. Atenție, nu
a valorilor, ci a timpului de receptare a
valorilor. Omul care își face “cultura” la
televizor poate ajunge mare: consilier,
primar, parlamentar... Omul care își face
cultura din cărți poate ajunge, în cel mai bun
caz, un prăpădit. De intelectual.  

*
Sigur că există un remediu împotriva

frustrării: asumarea propriei ratări. 

*
V-ati întrebat vreodată câte mici drame

umane se pot ascunde în spatele unor
formule? “Șarpe monetar”, “aliniere a
prețurilor”, “racordare la legislația
europeană”, “aliniere la legislația
europeană”. 

*
Românului nu-i place să-și vadă

goliciunea sufletească în toată splendoarea
ei, măruntă și derizorie. 

*
Așa e viața politică locală: banală,

nesemnificativă și ruptă de realitate. Ca să
nu zic coruptă. 

*
Criza cea mare, criza-crizei, e că nu

spunem lucrurilor pe nume. 

*
O fi “ireal” să te gândești la un

comportament “real” al politicienilor? 

*
Politicianul român nu știe când să se

oprească. El crede că, odată ce a câștigat o
demnitate, este veșnic alesul poporului, care
a devenit pentru el prostime, iar drumul nu
mai poate fi decât în sus. 

*
În ceea ce mă privește, voi continua să-mi

spun părerea, cu o onestitate care poate să

meargă de la calm și plictis până la furie. Voi
lăuda ce e de lăudat și voi critica mai abitir
ca până  acum ceea ce va fi de criticat. Până
mă voi sătura. Dar nu voi lăsa nepedepsit pe
oricine va mai spune că iau bani de la unul
sau de la altul. Vai de chipul lui... 

*
Aștept cu răbdare ziua în care în

provincie, ca și la centru, obiecția va fi
considerată o formă de respect. Va veni
oare? 

*
Dat fiind specificul vieții politice

românești, expresia “nicio rațiune” este
perfect sinonimă cu “rațiuni politice”.

*
Căci omul nu are ochi decât pentru sine și

pentru învingători, iar și pe aceia îi ia de
martori la gândul ascuns, dar reconfortant,
că îi e și lui la îndemână așa ceva. E profund
uman, dar cât de trist că e așa! Iată de ce, în
momentele noastre cele mai bune, ar trebui
să elogiem, fie și doar în gând, pe cei care au
fost învinși. Să ne simțim aproape de ei, căci
majoritatea dintre noi am pierdut de mult
mai multe ori în viață decât am câștigat. Dar
câți dintre noi recunoaștem acest lucru? 

*
Între a ne face iluzii ca toți naivii și a nu

mai avea nicio speranță ca toți lucizii, e de
preferat a doua atitudine. 

*
E clar că în politică sentimentele n-au ce

căuta, că politicianul aflat pe val n-are
mamă, n-are tată, iar agentul motor al
acțiunilor sale este doar profitul. De orice fel.
Astfel procedează toate partidele din
România, așa că nu-i pot crede pe cei aflați
temporar în opoziție când se plâng de
abuzurile celor de la putere. Câștigătorul ia
tot! Este un principiu care funcționează de
când lumea. 

*
Trist și adevărat: sub presiunea crizei

economice, simțul civic nu numai că nu are
sorți să se manifeste, dar nici măcar nu mai
există. 

*
Mă dezechilibreză, de asemenea, lipsa

totală de interes a dascălilor pentru elevii de
valoare medie, care constituie grosul fiecărei
școli. Nimeni nu-i bagă în seamă, nu
transpiră (și) pentru ei, cu toate că pe umerii
lor va apăsa greul țării. Mulți dintre aceștia
suferă, se închistează sau se revoltă, după
temperament, așteptând cu nerăbdare să
termine o școală, care n-are răbdare pentru
ei. 

*
Câtă viață culturală are un oraș ca al

nostru? Este o întrebare firească al cărui
răspuns sincer nu este prea încurajator,
chiar dacă un număr de festivaluri – poezie,
film religios, folcloric etc. – punctează
calendarul manifestărilor oficiale ale
comunității. Ce se întâmplă cu viața
culturală a orașului între aceste festivaluri,

care vin și pleacă fără a lăsa prea multe
urme? Și aceasta este o întrebare la care n-ai
un răspuns prea încurajator, dacă e să fim
cinstiți. 

*
E reconfortant să vezi atâția tineri adunați

la un loc, să te “contaminezi” și tu de
tinerețea lor, de entuziasmul și de
optimismul lor. Dincolo de toate mizeriile
vieții, de salariile mici, de disprețul
autorităților, meseria de dascăl are acest
mare avantaj: te ține tânăr; dacă vrei, poți
avea de fiecare dată vârsta elevilor tăi. Ceea
ce nu e deloc puțin. 

*
Aroganța în învățământ este mai

periculoasă decât oriunde. Cum la fel de
periculoasă e și tendința de a le cere
dascălilor să se îngroape în hârtii. Câte
hârtii, tot atâtea justificări. Câtă justificare,
tot atâta lucru de formă. 

*
Eu unul, în naivitatea mea, de care râd toți

triștii politicieni locali, mai cred în
regenerarea acestei nații, în purificarea ei
morală prin voință proprie. 

*
Decât o carte proastă cu idei rumegate

de-a gata de tip Coelho, e mai bine să-i pui în
mână adolescentului o carte serioasă. Căci
aceasta poate acționa ca un vaccin. Te învață
să prețuiești valorile umane și să accepți că
toate au o vreme a lor. 

*
Ceea ce mai vreau să spun este următorul

lucru: pericolul cel mare, în provincie, este
exacerbarea propriei valori. Creatorii,
onorabili de altfel, pierd contactul cu nivelul
superior al domeniului cultural în care
activează și încep să creadă că valoarea lor
este mult mai mare decât “văd” alții, iar lipsa
simțului critic și autocritic este, pe termen
lung, distrugătoare. Ca să nu mai vorbesc de
tot felul de veleitari care cred că fiecare vers
al lor este o inestimabilă contribuție la
patrimoniul universal. 
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Politicianul
român nu știe

când să se
oprească. El

crede că,
odată ce a
câștigat o

demnitate,
este veșnic

alesul
poporului,

care a devenit
pentru el

prostime, iar
drumul nu

mai poate fi
decât în sus. 

Al. Th. ionescu, moralistul
Anul acesta, pe 28 martie, s-au împlinit 8  ani de la plecarea

dintre noi a lui Al. Th. Ionescu.  După ce în numărul trecut al revistei
“Argeș” am discutat cele șase cărți ale sale, consider că fragmentele
următoare, alese din cele două cărți de articole A(l)titudini și
A(l)titudini culturale, pot da seama de dimensiunea etică a

inteligenței lui. Înțeleg prin aceasta curajul de a spune lucrurilor pe
nume învingând cenzurile interioare și exterioare ce ne îngrădesc,
falsificându-ne opinile. Să spui exact ceea ce gândești  cred că este
astăzi  unul dintre cele mai grele lucruri. 



16 Aprilie 2017

lit
er

e

Prieteni,
Nicolae Labiș
trebuie citit și
recitit; de
explicat, doar
la cerere.
Naturalețea
versului lui
poate fi prilej
de ironie
pentru
superficiali
sau
oportuniști,
dar asta nu
înseamnă
diminuarea
valorii lui care
doar cu a lui
Eminescu
poate fi
asemuită...

Iași, 1952, toamna. Sediul organizației
orășenești a Uniunii Tineretului Muncitor se
afla într-o clădire veche, dar cochetă, cu fațada
la trotuarul apropiat și cu intrarea laterală-sud
pe niște scări îngrijite de beton, clădire aflată
pe strada Cuza Vodă, aproape de și pe aceeași
parte cu Turnul Goliei. Aici, într-o duminică
dimineața, cu încă doi-trei colegi de la Școala
Pedagogică „Vasile Lupu“, am fost convocați
(sic!) la o ședință a cenaclului literar al
tineretului muncitor. Printre participanți, și
elevul Nicolae Labiș. Nu i-aș fi reținut numele,
dacă nu s-ar fi răspândit, rapid și fără efort,
zvonul stârnit, nu știu de cine, că acest elev de
la Școala Medie „Mihail Sadoveanu“ (azi
Colegiul Național) a fost mutat disciplinar de la
Liceul „Nicu Gane“ din Fălticeni. 

Ce-a citit atunci – dacă va fi citit ceva – nu-
mi amintesc, însă fizionomia adolescentului
mi-a rămas întipărită în memorie. Ochii erau
teribil de pătrunzători, sprâncenele bogate
aproape că se uneau, două cute deasupra
nasului evidențiau un nas puternic și hotărât
(ca să nu zic obraznic!), o mustață mijită bine,
cu un contur stufos dar neglijent, toate arătau o
figură de copil, încruntată (sau poate
concentrată!), care scotea la vedere o bărbie,
frumos conturată, de om matur. Părea să se
exprime greoi, în momentul acela, cu o
naivitate pe care mi-o explic azi, motivând
observația prin existența unor buze groase
care-i dădeau o alură de bărbat bosumflat. De
altfel, și acum mă animă încredințarea că
tânărul – oricum, mai altfel decât noi, ceilalți –
nu numai că părea, dar chiar purta cu sine o
nemulțumire tacită. 

Când am terminat eu școala (în 1953), am
aflat că plecase la București, chemat ori
recrutat, unde urma cursurile „fabricii de
poeți“, adică Școala de Literatură și Critică
Literară „M. Eminescu“. 

Târziu, destul de foarte târziu am făcut
cunoștință, în direct, cu întreaga lui operă,
fascinantă prin unicitatea dată de un gen de
valoare pe care n-o găsim la niciunul din
generația sa. 

Moartea prematură i-a fost, paradoxal,
benefică. Aplecarea serioasă asupra poeziei
sale, de către condeiele nefabricate ale timpului
de atunci și de mai târziu, au arătat, în
amănunt, toate, chiar toate fațetele Omului și
Poetului. E de la sine înțeles că speculațiile au
prevalat adesea, dar acestea n-au întinat totuși
aura pe care Nicolae Labiș o poartă. Și nu-i am
în vedere doar pe obsedații care bat aceeași
monedă: complotul. N-au scăpat de „aceștia“
nici Eminescu, nici Marin Preda, nici chiar
Cezar Ivănescu…

Că a avut o viață, hai să-i zicem interesantă,
e adevărat! Eticheta hilară de „poet comunist“,
pusă de cei care nu sunt în stare să îngaime
câteva propoziții raționale despre ideologia
comunistă, nu va reuși nicicând să-l înțeleagă
pe Poetul care pricepea cel mai bine, dar în
felul său, conceptul de libertate. De ce a fost
exclus Labiș din U.T.M.?! De ce? Că era poet
comunist!? La Congresul Scriitorilor din
Republica Populară Română, cu lucrări
desfășurate pe zile multe (18-23 iunie, 1956),
Raportul General al U.S. din R.P.R. a fost citit
de secretarul general (al scriitorimii),
Mihai Beniuc (scriitor, de altfel, cu antecedente
poetice de luat în seamă prin volumul, Cântece
de pierzanie, din 1938, plină perioadă
interbelică!) făcea referiri și la…
„indisciplinați“. Iată un fragment: „Se găsesc
și din aceia care preferă libertatea de a
nu vorbi despre marile adevăruri ale
vieții, ale omului, și de a purta pe cititor
de nas. Snobism, evazionism, influențe
ale ideologiei burgheze, înfiltrații
liberaliste în capul artistului, slaba
pregătire ideologică, lipsă de contact
multilateral cu realitatea precum și
confuzii cu privire la raportul dintre
libertate și îndrumare, pot face
câteodată și pe la noi pe unii să alunece

în gropile de lângă drum și să
pornească după focuri mincinoase pe
cărări inexistente. Adesea este cazul la
tinerii care vor să «măsoare veacul cu
pasul lor și singur». Întocmai cum
spune un copil pe care vrei să-l ajuți să
treacă peste prag și el răspunde
încăpățânat  «Eu trec» și cade. Așa
tânărul poet Labiș, de exemplu.“

Argumentele critice ale lui Mihai Beniuc, de la
„snobism“ și până la „jocurile mincinoase“, au
în vedere mai multe persoane, numele lui Labiș
fiind rostit in extremis. Poate că întregul lui
comportament de gândire și statura etică îl
deosebeau dintre toți ai generației lui,
conferindu-i un statut de personalitate unică.
Acest „amănunt“ l-o fi sesizat și raportorul, așa
că alegerea numelui vine ca o confirmare a
individualității sale. Eu nu cred că regimul era
deranjat de talentul său indiscutabil, ci mai cu
seamă de curajul cu care punea niște adevăruri
incomode în forme artistice care depășeau
posibilitățile scriitorilor (sic!) vremii. Crezurile
sale, inoculate odată cu educația tacită primită
de la părinții și bunicii din Poiana-Mărului și
Mălini, erau exprimate cu sinceritatea
mărturisirilor, nu prea pe placul politicienilor
aleși, atât dintre pământeni, cât și dintre
alogeni, în proporție egală. Dar Labiș avea
„boala privighetorii“: nu putea învăța altă
melodie și, fiindcă iubea libertatea, refuza
mereu și mereu… eliberarea. (Cine cunoaște
povestea s-o rememoreze!)

Prieteni, Nicolae Labiș trebuie citit și recitit;
de explicat, doar la cerere. Naturalețea versului
lui poate fi prilej de ironie pentru superficiali
sau oportuniști, dar asta nu înseamnă
diminuarea valorii lui care doar cu a lui
Eminescu poate fi asemuită. „Este grozav de
vesel în oraș - / Tramvaiele cu muzica
lor dură, / Copilul cu nas cârn lipit de
geam / Și, într-o curte, tufa de răsună…
/ În fiecare dimineață cred, / Când
șuierând pășesc cu vântu-n față, / Că
niciodată încă n-am trăit / O mai
fermecătoare dimineață.“ (Cuvântul
eroului, vol. „Primele iubiri“, E.P.L., București,
pag. 380, din care vom mai da exemple). Când
l-am văzut, în 1952, nu știam cine este. Acuma
– asta însemnând toți anii mei ulteriori –
cineva-mi spune că POETUL Labiș e chiar cel
de-atunci. Frânturi din scurta lui perioadă
ieșeană am aflat de la prietenul și colegul meu
de facultate, poetul Vasile Filip, care-a-nvățat
în aceeași clasă cu Labiș la „Național“, fiindu-i
tovarăș și-ntr-o tabără montană. Cică îi
intimida și pe profesori cu inteligență lui, însă

mai ales cu spontaneitatea care nu ierta. Îmi
relata, Vasile Filip, că Labiș părea un om grăbit,
de aceea probabil citea enorm și mereu, punea
întrebări îndrăznețe, imposibile pentru vârsta
celorlalți colegi, dar și încerca să(-și) răspundă
rapid, parcă pentru a se verifica și fără să-i pese
că ceilalți rămâneau uluiți. Se grăbea…

…Revista „Viața Românească“ din ianuarie,
1957, publica, postum, o poezie pe care N. Labiș
o scrisese în ziua de 3 decembrie, 1956. Exact
cu o săptămână înainte de nefericitul accident
de tramvai (10 decembrie, 1956!). Pe 2
decembrie, 1956 împlinise 21 de ani. Era
născut în 1935. Strofa întâi trebuie să v-o
reamintesc: „Sunt douăzeci de ani și încă
unul… / N-aș vrea nici unul să i-l dau
minciunii / Să zboare toți spre zare cum
colunul / Care apoi se-ntoarce în
pântecul genunii.“ (Sunt douăzeci de ani…,
pg. 323).

Mulți cititori, și când spun mulți îmi rezerv
dreptul de a păstra, pentru mine, o doză severă
de relativitate, mulți – ziceam – reduc poezia
lui Labiș la patetismul din „Moartea
căprioarei“. E riscul lor, aceștia nu-l vor
înțelege niciodată pe Labiș, acceptându-i pe
moraliștii, pe puriștii care, din motive
(interese?) ferme, obscure însă, îl vor târî în
zona speculațiilor ideologice, care prind teribil
la oportuniști. Nicolae Labiș, însă este creatorul
unei poezii insurecționale, mascată de
inteligența artistică a poetului și de veșmântul
stilistic a cărui unicitate stă în chiar
eufemismele mai dificil de sesizat de către
profani. Mă ascultați? Mă urmăriți? „Trec
văile cu cântec, și-n cântec urc pe coaste
/ Ca să cobor spre alte văi largi, cu nou
cuvânt… / La cumpăna de munte, sub
cerurile vaste, / Mă las tăcut cu ceafa la
pământ. // Scântei și muchii lucii în
zări, pe stânci, vibrează / Când sufletu-
n tăcere cu lună mi-l încarc / Și-mi
răspândesc făptura pe-ntregul pisc de
rază, / Descătușând prelungul minții
arc. // Reiau apoi colanul de zile
dăruite, / Le-nșir pios pe cale și sufletu-
mi încord, /Astfel, pân-oi ajunge la
mările-nverzite, / La mările uitării, cu
sloiuri, de la nord.“ (Odihna lăutarului, pg.
210, datată: iulie, 1956, Mălini). 

E-adevărat, că unele poezii, la o analiză cu
celeritate întocmită, pot conduce la opinii care
să nască, vezi Doamne, certitudini. Da, titluri
precum Partidului (pg. 283), Manifest (285),
Comunistului (71), dar, ca-n Bilanț (288) de
exemplu, ele sunt destinate celor cu știință de
carte, nu activiștilor (de orice fel), nu
fărăfrecvențiștilor, nu rebelilor fără rebeliuni.
Ce-ar înțelege aceștia oare din fragmentul
final din Bilanț? „Se măcinau vechi legi și
se surpau, / Și izvorau elanuri uriașe, /
Prin noapte pâlpâia cu licăriri /
Fluorescența noilor orașe. / Iar oamenii
simțeau cum cu putere / Un sânge nou le
arde în artere, / Cel care a decis și a
schimbat, / Și viselor le-a dat puteri și
viață, / Tot eu eram, de mine oglindit, /
Tot eu – mulțimea adunată-n piață.“ (!)

Curios, n-a scris despre Lenin, nici despre
Stalin, dar i-a făcut o statuă lui Marx, care „de-
un veac încheiat s-a săpat nepătat /
Chipul lui viu în mentalul memoriei
mele.“ N-ați citit versurile de la pag. 281! Lui
Marx.  Lăsându-vă vie curiozitatea, vă
ademenesc doar cu câteva, numai și numai
pentru a vă convinge că el n-a scris doar
„Moartea căprioarei“!... „Marx, mi-
amintesc și-acum de tine. / Zburdai cu
puștanul în cârcă, și-n creierul tău /
Gânduri în timpul acesta treceau în
dulbine, / Să limpezească pe veacuri
lumina de hău. // Să doară-acest timp
consemnându-l, să doară, să cheme /
Lumea la clopote și la blesteme, / Să
cheme, să doară, să cheme-n vibrări
repetate / Lumea la fapte și luciditate.“

gruia novac
nicolae Labiș ar fi împlinit, 

în 2016, 81 de ani


