
Editura Cartier, care ne-a obișnuit cu programul său de
susținere a poeziei contemporane, a publicat anul acesta
două antologii de colecție: antologia Alexandru Mușina.
Regele dimineții, realizată de Radu Vancu, în ilustrarea 
fotografică a Anei Popenco și antologia Andrei Bodiu. 
Oameni obosiți, realizată de Claudiu Komartin, în con-
cepția fotografică a lui Vitalie Coroban.

Se poate crede că nu este o urgență să antologăm poeți
atât de tineri, sau poeți contemporani, sau poeți atât de
repede dispăruți, însă acest regim al urgenței este, de fapt,
așa cum l-au înțeles cei implicați în acest proces, unul de
natură comprehensiv-restauratoare, mai ales că la noi 
volumele de poezie însele nu au nici tiraje mari, nici o dis-
tribuție pe care ne-o dorim de altă calitate. Să nu mai 
amintim că mare parte din volumele de autor ale poeților
antologați au fost de mult epuizate de pe piața cărții.
Așadar programul editorial pe care-l dezvoltă Cartier este
nu doar binevenit, ci este mai ales unul de normalitate cul-
turală, de comunicare firească pentru a facilita promovarea
unor poeți care, să nu uităm, au intrat în linia canonizării
ca reprezentații unor generații de creație odată cu selectarea
acestora în istoriile literaturii sau în manualele școlare. An-
tologiile de autor devin astfel instrumente indispensabile
studiului și demersurilor didactice, dacă nu mai punem la
socoteală nevoia de deschidere a culturii ca zonă eli-
tar-aulică spre cultura democratică, în sensul ei de natură
etimologică și nu numai. Să adăugăm că acest exercițiu
cultural este cu siguranță unul care respectă principiile
gândirii poeților antologați, căci atât Alexandru Mușina,
cât și Andrei Bodiu, discipolul primului, au exprimat
mereu o forță catalitică pentru generațiile tinere, au fost
susținătorii generoși ai acestora, au arătat o permanentă
curiozitate pentru creativitatea ce venea din zonele proas-
pete ale realității: cotidianul, noul antropocentrism, simpli-
tatea, prozaismul expresiei, autenticitatea vocii poetice,
toate acestea sunt lecțiile pe care creația lor le transmite ca
formele cele mai autentice de comunicare prin poezie.

Selecția pe care antologatorii au realizat-o este, așa cum
au recunoscut cu ocazia lansării de la Brașov, una în primul
rând subiectivă, dar este de asemenea și una de reorientare
a cititorului prin organicitatea și complexitatea operelor
în sine, căci descoperim un Mușina pe care poetul, dar și
eseistul Radu Vancu îl consideră de rezistență: vitalismul
și ironia mușiniene rămân dovada unei voci puternice, cu

rezonanță fermă în desenul complicat al generației 80.
Complexitatea elaborării imaginilor, miezul cuprins în
densitatea luminii dimineții ca metaforă centrală ce denu-
mește și aureolează prin titlu antologia, face ca Mușina să
rămână în conștiința lectorală a antologatorului, dar și a
cititorului obișnuit, ca regele acestui interval. Un reflexiv
paradoxal, un observator tăios al realității, un spirit critic,
ironic și autoironic ce sfidează cu zâmbetul pe buze fan-
tasmele degradării, ale bolii și morții, Mușina este/ rămâne
poetul care „strânge din dinți, ține ochii deschiși /Ține
aproape! De lucruri, de cuvinte.” (Micile daruri).

Din selecția propusă de Claudiu Komartin, imaginea
pe care o descoperim despre poezia lui Andrei Bodiu este
a unui artizan foarte riguros care caută expresia cea mai
comprimată și cea mai simplă, dar a cărei densitate este
confruntată cu temele grave ale lirismului, chiar dacă mas-
cate de faptul banal, nesemnificativ, de prozaismul sfios,
de aparentele notații ale nonspeculativului, ale formulării
gradului zero al scriiturii: „Și-acum/ îmi târăsc ghetele verzi
prin râul împroșcat de/ ploaie./ Prin apa plină de sticle goale.
De sticle sparte.// O tăietură adâncă pe cerul de gresie.//
Fața umedă care-ți spune calmă să te îndepărtezi/ până se
întunecă. Până se face de tot întuneric.” (Sfârșit de poem).
Andrei Bodiu a explorat cu mare talent și cu tehnică im-
batabilă „Nesigurul interval dintre vârste/ Când tot mai
aproape […] / Dimineața sau noaptea explodează/ Morțile
celor dragi” (15.08.2007). Poezia lui Bodiu este marcată
de imperativul urgenței, este expresia fulgurațiilor, a cursei
de 24 de ore, a gravității acestei datorii a studiilor pe viață
și pe moarte, asumate cu responsabilitate și echilibru.

Iată avem acum două necesare și totodată reușite formule
de antologare ce au fost realizate de tinerii poeți Radu Vancu
și Claudiu Komartin ca gest cultural și critic de recuperare,
dar și de recunoștință față de cei doi poeți brașoveni,
Alexandru Mușina și Andrei Bodiu, care au fost modele și
repere pentru generațiile optzeci-nouăzeci din literatura
română.

Alexandru Mușina. Regele dimineții, poeme alese de
Radu Vancu, Editura Cartier, colecția „Cartier de colecție”,
2016.

Andrei Bodiu. Oameni obosiți,  poeme alese de Claudiu
Komartin, Editura Cartier, colecția „Cartier de colecție”,
2016.
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