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Poezia 

 

Gheorghe GRIGURCU  
 
 
 
Lectură  
 
Soarele doar Soarele citește 
cîte una din cărțile tale 
cu un ochi pătrunzător dizolvant 
expert în Vermeer  
 
vin atîtea femei să-L admire 
 
una e-n short și-n sandale 
cu noua-i iubire bronzată cum  marea 
 
alta cu-o coafură montană 
 
alta pe-un firav fond muzical 
care-i finisează mîinile. 
 
Amiază  
 
Ce ușor ți se pare cum poți 
lungi ori scurta poemul acesta elastic 
 
o nemișcare lîncedă se-ascunde-n buzunare 
 
un vis mărunt bîzîitor te plictisește ca o viespe 
 
nici țipenie de om în odăi în metonimii 
 
pe cerul de iulie 
o tunătoare oboseală. 
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Estivală 
 
Și vara a venit și norul ei sălciu 
cum un ușor plescăit din buze 
 
momindu-ne îndestulîndu-ne agasîndu-ne cu darurile ei 
pe nesimțite pînă ne traversează inima 
 
spre-a ieși din nou afară 
în libertatea văzduhului în care plutește Utopia. 
 
Un Daimon  
 
Daimon domestic în tăria acestei amiezi 
precum o carte groasă pe care abia ai terminat-o de citit 
 
Daimon domestic lîngă luminoasa fereastră de vară 
între ghivece de mușcată moțăind precum un bondar 
 
Daimon domestic între orele 14 și 16  
cu un nimb gălbui precum o supă. 
 
Antichitate  
 
Treci prin verdeața verii ca printr-o apă clară 
spre-a zugrăvi pe unda ei albastrul tău ochi funerar 
(galben ar fi trebuit să fie frunzișul și ochiul negru 
căci vechii greci nu foloseau în picturile lor 
nici albastrul nici verdele). 
 
Oglinda  
 
Oglinda se face-adîncime 
pentru că nu e nimic nu posedă nimic 
decît transparenta înghețata sa emanație 
care simulînd mîniosul amor 
o șterge pe ușa din spate a Vieții 
o șterge ne șterge de pe chipul său cum un fard 
și iarăși e proaspătă inconștientă zăludă 
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precum un vers repetabil 
la infinit. 
 
Luna  
 
Luna ieșind din înfoiatul 
albastru marin pe-nserat 
cum oul dintr-o pasăre.  
 
Perspectivă  
 
Direcția gîndurilor care nu duc nicăieri 
care se rotesc se evită se-mpleticesc și nici măcar atît 
limpezi și joase și-nduioșător de groase 
 
cum sunete de contrabas.  
 
Problemă  
 
Odihna, ei da, odihna e o chestiune 
majoră încă nerezolvată în trupul nostru  
în casele noastre în inimi pe străzi 
încuiată-n dulap cusută în pernă 
închisă cu cheia în portbagaj 
strălucind în fructele ce se coc în grădina vecinului 
zburînd într-un avion peste norii subțiri 
păstrîndu-și forțele pentru o altă mai deplină Odihnă 
văzută la cinematograf. 
 
Întrebare  
 
Ce cauți aici privind acest copac 
în care prînzește norul 
 
mestecă frunze și fructe 
umbra pîntecului său prăbușită-n șanț 
 
într-o augustă liniște fiziologică 
ce-ți împietrește privirea? 
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Imagine  
 
Părea o intrusă un document sfidător 
un apocrif uman 
 
cu părul în dezordine în mici puhoaie ostenite 
și mîinile oarecum sfioase de parc-ar atinge 
inteligența vocabularul 
 
și gambele de-o uimită gravitate 
 
peste coapsele masive ochii 
fierbinți uriași 
 
un mic zvîcnet al poșetei din piele de purice. 
 
Dorință  
 
Și nu vreau nimic altceva decît întîmplarea Cuvîntului 
pe-această pagină căzînd cum o monedă 
(nepăsătoare vitală) pe tejgheaua de zinc a localului. 
 
Locuri  
 
Locuri pretutindeni locuri 
pe trup pe mascote 
pe suflet pe-arhive 
pe gazon pe cornișe 
pe ploaie pe limfă 
pe macarale pe ziare 
pe paie pe dragoste 
pe convulsii pe căni 
pe pîine pe indiferență 
pe saxofoane pe mingi 
pe elitre pe dealuri 
locuri pretutindeni 
locuri mereu 
ascunzîndu-se unul de altul. 
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Viitorul  
 
Să pleci în viitor (nu prea departe) 
și să te-ntorci cu un zîmbet jenat 
 
ca și cum viitorul ar fi un mic gest 
neînsemnat o pălărie 
purtată de colo-colo 
de mîinile unui timid 
 
o pietricică într-un recipient metalic 
pe care-l agită cineva-n neștire 
 
o jucărie defectă 
pe care nimeni n-are timp s-o dreagă. 



 

 

 
Iulian BOLDEA 

 
Irina Petraş în două ipostaze critice 
 
Vitraliile poeziei 

ritic literar, teoretician al literaturii, traducătoare, 
Irina Petraş este o prezenţă importantă în critica 
literară contemporană, prin cărţi relevante prin 

noutatea interpretării şi actualitatea tematicii (Ştiinţa 
morţii, Cărţile deceniului 10, Despre locuri şi locuire, Teme 
şi digresiuni, Cărţi de ieri şi de azi, Despre feminitate, 
moarte şi alte eternităţi, Literatura română 
contemporană). Cartea Irinei Petraş Vitraliul şi fereastra. 
Poeţi români contemporani (2015) reprezintă un tablou 
panoramic al poeziei de după 1989, cuprinzând articole 
publicate anterior în reviste de cultură, într-o „încercare 
de radiografiere a semnalmentelor specifice” literaturii 
postdecembriste. Titlul este sugestiv, prin reflexele 
livrescului şi referenţialităţii, el referindu-se, cum scrie 
Irina Petraş în Argument „la oscilaţiile între poezia ca 
transfigurare, a modernităţii, şi poezia ca transcriere, a 
ultimelor decenii”. Prima dimensiune, cea care postulează 
statutul transfigurator al lirismului, se situează într-o postură 
transcendentă, „deasupra lumii, într-un efort de captare a 
esenţelor”, în timp ce a doua expresie a poeticităţii se plasează 
în cotidian, „în văzul lumii, exhibând neputinţa de a ajunge la 
esenţe”. Extrem de relevante sunt distincţiile şi nuanţările în 
conturarea celor două forme categoriale şi simbolice de 
interpretare poetică, vitraliul şi fereastra: „Vitraliul are 
vechime, înălţime, armonie, mister. El depinde de lumina de 
afară, dar nu renunţă la luminile proprii şi la interpretarea 
intermediată a lumii. Prin vitraliu, se încheagă paradoxul lui 
ca şi cum. Interogată, căutată, lumea rămâne, ba, mai mult, e 
chiar conservată ca poveste, mit, taină. Frânturi de esenţe se 
strecoară printre cioburi şi propun simfonii. Fereastra, în 
schimb, e a poeziei care priveşte în faţă realul, îi înregistrează 
mizeria, urâtul, concreteţea, fără a mai tenta o salvare sau 
sperând, copilăreşte, că dezvrăjirea îi va fi contrazisă. Cu 
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vitraliul ne aflăm în plină orchestraţie euritmică. Vitraliile 
sunt înalte, pline de culoare. Zumzetul, foşnetul, cântecul sunt 
depline, iar poemul se desfată în de sine, cu superbia celui 
care, ştiindu-se trecător, are acces la veşnicii”. Desigur, aşa 
cum precizează autoarea, textele din această carte se 
integrează în fluxul subteran al celorlalte abordări critice 
anterioare, ele trimiţând, firesc, „unele la celelalte. Gândirea 
vieţii printre cărţi este una în mişcare – conexează, se întoarce 
din drum, repetă, revine cu nuanţe, remaniază discret în pas 
cu mereu alte lecturi”. 

Panoramările de la începutul ordonează relieful poeziei 
postdecembriste în funcţie de anumite grupări, orientări, 
tendinţe, aparente sau subliminale. Sunt „survolate” temele 
majore, investigate prin instrumente de lucru specifice (poezia 
în văzul lumii, de la vedere la vedenie, întoarcerea refulatului, 
moartea în poezia mileniului trei, feminitatea limbii române 
ilustrată prin genosanalize, declinarea poeziei, singularitatea, 
despre locuire). Textele preliminare, cu aspect preponderent 
conceptual (Despre feminitatea limbii române. Genosanalize, 
declinarea poeziei, Despre locuri şi locuire, Proba singularităţii) 
sunt binevenite, ele fiind însoţite de ilustrarea aserţiunilor 
conceptuale prin evaluări pertinente, atente, riguroase. 
Circumscrierea tematică a orizontului liricii de după 1989 (De 
la vedere la vedenie, Despre iubire. Întoarcerea refulatului, Cum 
se moare în mileniul 3?) este elaborată şi metodică, într-o 
derulare pas cu pas şi o detentă hermeneutică ce surprinde cu 
pregnanţă detalii ale imaginarului, metamorfoze ale timbrului 
liric, nuanţe ale afectelor. Irina Petraş posedă cu siguranţă 
ştiinţa sondării particularităţilor lirismului, prin decuparea şi 
analiza unor imagini-cheie. În lirica Florenţei Albu, de 
exemplu, se relevă rolul negativităţii, ilustrat prin rezumarea 
unor toposuri favorite, universul poetic fiind redat în detaliile 
şi articulaţiile sale intime: „Nu rezonări şi reverberaţii, ci 
răsfrângeri imediate ale concretului cotidian într-o oglindă 
care-şi refuză anume a treia dimensiune, adâncul. Poemele îşi 
organizează agonia în jurul câtorva cuvinte – «cheie», aş zice, 
dacă încifrarea n-ar fi cu totul absentă: gol, cutremur, ţipăt, 
urlet, spaimă, frică, urât, foame, minciună, frig şi singurătate, 
moarte, oboseală, istorie –, tot atâtea ne-stări încremenite 
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într-un orizont posomorât, cenuşiu. O acumulare febrilă, 
exclusivă de negaţii sperând o umbră de afirmaţie. Speranţa, 
însă, e singura nenumită, lamento-ul lugubru se învârte în 
jurul propriei rotiri, într-un cerc halucinant proclamând 
teribila realitate a irealului”. Portretul Anei Blandiana e 
conturat în grafia delicată a amintirii, cu sensuri tulburătoare 
ale afectivităţii, cu acolade anamnetice ale biograficului, 
corelate cu dinamica viziunilor poetice sugestive: „În 1965, în 
primul meu an de studenţie, Ana Blandiana era deja o 
legendă. Trecea pe coridoarele Facultăţii de Litere zveltă şi 
încordată ca o mânză de rasă. Ameţitor de frumoasă şi de 
elegantă – mi-o amintesc într-o rochie de un mov intens, un 
pic putred, cu capul zvâcnind în sus, nestăpânit, cu o mişcare 
mândră a umerilor, ieşind pe poarta facultăţii, invadând 
strada şi oraşul, care păreau să nu aştepte altceva decât să i se 
supună”. Interpretarea poeziei Anei Blandiana beneficiază, 
însă, şi de sugestii ale genosanalizei, în care Irina Petraş s-a 
exersat, de altfel, până acum, cu rezultate notabile: 
„Întreţeserile sunt nenumărate. Cuvintele îşi împrumută 
putinţe, se preling unul în /spre celălalt mizând pe 
ambiguitatea ambigenului. Personalitatea sa dublă îngăduie 
perversităţi extrem de fertile în spaţiul scriptural. Imaginea 
poetică alunecă între certitudini şi nesiguranţă, versul abia 
ţinând în frâu cumpăna.”  

Interpretarea poeziei Marianei Bojan, cu o importantă 
carieră de artist plastic, Irina Petraş relevă corelaţii şi 
corespondenţe între vizual şi literar, între culoare şi cuvânt 
(„Vaga discursivitate a pânzelor sale ficţionând fantast în 
marginea realului îşi află isonul în aspra plasticitate a 
poemelor degustând «chimerele de soi». Comentariul verbal 
al poetei este sensibil secondat de plasticizări posibile. Sunt 
straniu sugerate, prin metode greu de pus într-o formulă, 
încadrări, contururi, pete de culoare, tuşe pipăibile.”), 
sugerând, astfel, dimensiunile unui univers intim, insolit, cu 
„valenţe ambigene” şi „tablouri scripturale”, ingenios 
prelucrate, cu ritmuri ce creează „iluzia de amplu şi falduri”, 
într-o tentativă a poemului de a capta „palpitul însuşi al vieţii”. 
În cazul poeziei lui Gabriel Chifu, sunt relevate trăsăturile 
particulare, posibilele racorduri cu lirica neomodernistă 
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(Marin Sorescu, Nichita Stănescu), afinităţile cu poeţii 
optzecişti şi douămiişti, toate aceste particularităţi fiind 
filtrate prin vitraliile unei poetici singulare ce repudiază 
frumosul artificial, convenţiile, decorativul, dar, în acelaşi 
timp, procedează la o transcendere a prozaicului prin 
imersiunea cathartică în elementaritatea genezică: „asumarea 
cotidianului în datele lui banale, mai puţin spectaculoase, 
umile, şi înregistrarea lor cu o dez-mirare care le scoate din 
anonimat transformându-le în emblemă a condiţiei umane; 
expurgarea oricărei formule tradiţional «frumoase», ignorarea 
anume, semnificantă, a pitorescului, suavului, decorativului; 
identificarea crizei în elementar, în obişnuit, în primar; 
simplitatea tragică a compoziţiei, transcenderea 
elementarului, a prozaicului, a meschinului nu prin operaţie 
metaforală, cathartică, ci prin refacerea drumului înspre 
corespondenţele prime; deconspirarea semnificaţiei majore, în 
ordine existenţială, a derizoriului, a minorului; exersarea unei 
comunicări imediate, de o sinceritate disperată”.  

Dacă, în cazul lui Ion Mureşan, „privirea nu se lasă 
invadată de imaginile lumii, nu explorează uimită ceea ce i se 
oferă dinafară”, cu totul altfel se desfăşoară viziunile Martei 
Petreu, cu limitarea lor fastuoasă, cu „ţipătul armonios, de o 
lugubră, dar prozelitică melodie”. Un spaţiu al paradoxurilor, 
al antinomiilor şi formelor cu aspect oximoronic este descifrat 
aici de Irina Petraş, căci „greaţa e semnul sigur al setei de 
viaţă, strâmtoarea cheamă necuprinderi, le promite negându-
le, singurătatea e blazon al unicităţii, al superbiei”. Autonomia 
e semnul distinctiv al acestei dicţiuni lirice, trasată însă printr-
un „ritual al supunerii”, în timp ce „senzualitatea e una 
sublimată, descrierea recuperând şi agonisind lacom 
experienţe verbale. Valenţele net subiective capătă 
tranzitivitate prin scindarea brutală a fiinţei. Trup şi creier în 
dezacord clamat drept iremediabil, tragedie îmblânzită de 
oglindirea reciprocă, de o insistenţă unificatoare”. În 
comentariul poeziei lui George Vulturescu, sunt rezumate şi 
subliniate semnele şi reperele capabile să îi confere acesteia 
individualitate. Astfel, în „ochiul orb, deschis înăuntru”, se 
caută un echilibru şi se legitimează relieful creaţiei: „Actul său 
incantatoriu, autonom şi orgolios, îşi caută giranţi de o nobilă 
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vechime cărora să le poată fi descendent fără a-şi pune în 
primejdie superbia.” Cartea Irinei Petraş despre poezia 
postdecembristă are meritul de a cuprinde în paginile ei, 
unele dintre cele mai semnificative voci ale poeziei 
contemporane. Prin vitraliile unei hermeneutici adaptate la 
relieful operelor, nuanţate şi complexe, textul poetic se 
întrevede în toate ascunzişurile sale semantice, în toată 
tulburătoarea sa complexitate şi diversitate. 

 
Veghea şi visul   
Pentru cel care visează, visul reprezintă o oglindă a sinelui 
profund, dar şi o punere în abis a conştiinţei sale „diurne”. 
Scriitorii romantici concepeau visul ca pe o „a doua viaţă” 
(Nerval), o alternativă nocturnă la avatarurile cotidianului, îl 
vedeau ca pe un spaţiu fluctuant,  cu reverberaţii magice, un 
paliativ, dar şi o modalitate de evaziune, de compensare a 
precarităţilor realului. Dominată de ambianţa oniricului, 
opera lui Novalis e revelatoare în această privinţă a cultivării 
cu metodă şi obstinaţie a visului, care îi pare poetului „o armă 
cu care ne apărăm de neregularitatea şi obişnuitul vieţii, o 
înzdrăvenire în libertate, a fanteziei încătuşate”. Pe de altă 
parte, principiile arhetipale ale universului oniric, 
mecanismele şi articulaţiile sale sunt alimentate, în adâncul 
lor, de reminiscenţe ale gândirii arhaice, ale practicilor magice 
sau mitice. Cartea Irinei Petraş Viaţa mea de noapte. 
Fragmente onirice (2017) are ca puncte de plecare, cum 
mărturiseşte autoarea, două adevăruri: „Mai întâi, ceea ce vezi, 
simţi, înţelegi, pe scurt, trăieşti în vis/prin intermediul viselor 
este o experienţă de consistenţă şi însemnătate egale cu ale 
experienţei diurne, în stare de veghe. Şi visele intră în 
definirea de sine, şi ele lasă urme, şi ele te construiesc. Pe de 
altă parte, povestea-vieţii-în-stare-de-veghe şi povestea-
viselor-nopţii (voi face această distincţie 
între zi şi noapte fiindcă nu dorm niciodată în timpul zilei, iar 
cartea e a viselor mele) sunt ambele interpretări subiective şi 
larg condiţionate de contexte, sunt ficţiuni la distanţă egală de 
Adevărul absolut, niciodată nouă la îndemână”. Cele două 
versiuni ale adevărului fiinţei (diurnă şi nocturnă, raţională şi 
onirică) se disting prin existenţa sau inexistenţa „martorilor”. 
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Dacă faptele, gesturile, vorbele de zi cu zi sintetizează 
experienţe, visele instaurează insperienţe, relatările despre 
deambulările onirice neputând fi probate, neputându-se 
stabili o diagramă veridică, autentică a „lecturii” avatarurilor 
halucinaţiilor nocturne. Irina Petraș mizează, în cartea sa, pe 
rescrierile, remanierile, mutațiile și schimbările de perspectivă 
pe care explorarea vieții nocturne le atrage după sine, în 
măsura în care visele, produse ale creierului uman, se 
recomandă ca aventuri solitare într-un univers labirintic, 
insolit, ele putând fi percepute ca „materia neagră, partea 
copleşitor de importantă a universului personal la care accesul 
e limitat şi alunecos”. De altfel, Irina Petraș recurge, cu 
îndreptățire, la o abordare „personalizată, subiectivă, liberă şi 
dezinhibată” a visului, cartea sa nepropunând metode, teorii, 
instrumente de raționalizare a universului oniric: „Cartea mea 
nu urmăreşte să propună o metodă, o teorie, nici măcar un 
rezumat de metode şi teorii asupra visului. E o situare strict 
personalizată, subiectivă, liberă şi dezinhibată. Mă minunez în 
faţa unora dintre vise tot aşa cum mă minunez în faţa unor 
întâmplări ale zilei. Câteodată, uimirea îmi ajunge”.  

„Liberă și dezinhibată“, cartea Irinei Petraș se situează la 
limita dintre exercițiul autobiografic și eseu, ea fiind „poveste 
şi încercare” a acestui joc al minţii în care delirul și realitatea 
se intersectează. Veghea şi visul au aspectul unor oglinzi 
paralele, amăgitoare și iluzorii; „truda de noapte nu lasă urme 
pipăibile”, deoarece „visele au continuitate în interiorul 
aceluiaşi vis, dar suportă şi comutări bruşte între două vise”. 
Conform unor cercetări contemporane, spațiile insolite, 
figurile paradoxale din fantasmele onirice facilitează crearea 
unor conexiuni la nivelul creierului, prin care se 
consolidează amintirile semantice, ele asamblând  o tectonică 
narativă ce poate fi percepută ca formă ficţională de răspuns la 
stimulii realului („Visele ajută şi la a ţine departe creierul, prin 
fantezii satisfăcătoare, de probleme şocante. Ele pot împăca 
lucruri incompatibile, pot fi compensatorii pentru acţiuni 
ţinute în frâu în stare de veghe”). Relevante sunt, deopotrivă, 
în carte, analogiile între vis și computer (cu funcțiile 
regularizatoare delete şi undo), între vis și selecția naturală 
(unele vise putând provoca mutaţii în gândire prin 
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dezvoltarea unor idei utile şi abolirea ideilor „greu 
adaptabile”), dar şi observaţiile privitoare la visele cu rol 
psihoterapeutic, care activează și consolidează funcţia 
integratoare a eului. Irina Petraş observă funcţia simbolică a 
unor vise în contextualizarea emoţiilor, ca „metafore 
explicative“, ce stimulează creativitatea, fiind înzestrate, în 
acelaşi timp, cu un statut misterios și emoțional, nelipsit de 
„valoare estetică şi putere expresivă”. Visele favorizează, în 
acelaşi timp, exercițiul hermeneutic, dezvoltând o știință a 
simbolurilor și a semnelor. Visul, cel care „se strecoară pe sub 
ţesătura stării de veghe”, are posibilitatea de a facilita în mod 
substanţial înţelegerea de sine, printr-un soi de vorbire 
indirectă, mediată, arhitectura halucinatorie nocturnă fiind 
înzestrată cu câteva toposuri predilecte („Cele mai multe 
dintre vise îmi sunt despre case, locuri, așezări”).  

Irina Petraş enumeră şi un inventar al temelor sale onirice 
personale: cititoarea („E plin de scriitori din toate zonele ţării 
şi de toate vârstele”), zborul („Nenumăratele reveniri ale 
visului în care îmi ridic uşor genunchii la piept şi încep să 
plutesc razant cu pământul”), casele din vis („Încerc să-mi 
explic de unde frecvenţa caselor din vis”), umorile („În visele 
mele se amestecă toate umorile”), moartea („Mama şi Tata au 
murit de ani mulţi. În 1996, mama, în 2000, tata. Ei, bine, 
imaginea celor două morţi petrecute sub ochii mei nu mă 
(mai) părăseşte”). Ficționalizate oniric, ororile își atenuează 
forța malefică, își eufemizează contururile, atrocele se 
îmblânzește gradual. „Fragmentele onirice” ale Irinei Petraș 
stau mărturie a unei vieți de noapte redutabile („Lucrez de 
dimineața până seara, iar noaptea intru în slujba onirică”), 
edificând o lectură atentă a viselor, înscenată prin „mici 
povești cu sens“. Călătoria la capătul visului pe care o 
întreprinde Irina Petraș este o transpunere erudită şi 
fascinantă a unui itinerar oniric în care prevalentă pare să fie 
neîncetata bifurcare a mirajului și a cotidianului, într-o 
alternanță a ficțiunii onirice și a percepției lucide. Simulările 
onirice de aspect narativ accentuează ideea arhitecturii 
halucinante a edificiului nocturn, un edificiu care nu poate fi 
descris decât printr-un limbaj care îi este exterior și 
impropriu, acela al stării de veghe, liniar, metodic, riguros.  
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Mai trebuie să observăm că Irina Petraș valorizează în 
cartea sa logica fragmentarului și aleatoriului din vis, apelând 
la o retorică flexibilă a autobiograficului, la modelele scrisului 
eseistic, la exercițiul anamnetic sau la o relaţie de empatie cu 
lucrurile. Sunt configurate astfel repere identitare 
fundamentate prin corelații multiple și nuanțate între starea 
de veghe și cea de vis, care desenează, cu nesaț al metaforei și 
vervă fantezistă un „versant oniric al existenței”, în pagini 
epice de intensă vibrație și profunzime. Revelațiile confesiunii 
și timbrul rațional al frazei se intersectează frecvent, revelând, 
ca în dinamica unor vase comunicante, comuniunea între 
prezent și trecut, între eu și lume, între ficționalitate și 
referent, după cum semnificativă este atracția tainelor, a 
catifelărilor umbrei, a neștiutului și aleatoriului, a încă 
nenăscutului, a destinului ca virtualitate: „Îmi plac podurile 
pline de obiecte uitate cu poveștile lor cu tot, cuferele vechi, 
prăfuite, târgurile de vechituri în care poți descoperi 
minunății. Minunățiile sunt mereu nu averi în sensul bogăției 
materiale, ci istorii ațipite sub uitare. Ca-n Scrinul negru. Sau 
lucruri care acceptă intervenția mea modelatoare, pe care le 
pot face din nou să strălucească“. Amestec de evocare, 
sugestie și irizare melancolică, de cult al nuanței și 
construire a sinelui prin ceea ce aparent îl contrazice, 
narațiunile onirice ale Irinei Petraș sunt transcrieri ale unor 
experiențe revelatoare, „interpretări subiective”, „ficţiuni la 
distanţă egală de Adevărul absolut, niciodată nouă la 
îndemână”. 

 
Referinţe critice: 

I. Iulian Boldea, în revista „Studia Universitatis Petru 
Maior. Philologia”, nr. 20, 2016 

II. Iulian Boldea, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2018 
III. Ştefan Borbély, în revista „Apostrof”, nr. 11-12 
IV. Sanda Cordoş, în revista „Piaţa literară”, nr. 5, 2002 
V. Gh. Grigurcu, în revista „Acolada”, nr. 1, 2013. 

VI. Ion Bogdan Lefter, în revista „Observator cultural”, nr. 
164, 15-21 sept. 2003 

VII. Alex Ştefănescu, în revista „România literară”, nr. 20, 
2007  
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Nicolae OPREA 
 

Radu Stanca în corespondenţă cu muza sa 
 
n aceşti ani de tranziţie între decenii, scriitorii 
promoţiei de elită ai Cercului Literar de la Sibiu ating, 
în postumitate, suta de ani de la naştere. Anul trecut au 

fost comemoraţi la centenar Cornel Regman şi Ion D. 
Sîrbu, iar anul acesta ar fi atins centenarul Radu Stanca, 
cerchistul cu viaţa cea mai scurtă, curmată tragic de o 
boală incurabilă. I se va alătura în anii imediat următori, 
în ordinea naşterii: Ion Negoiţescu, Ştefan Aug. Doinaş, 
Eta Boeriu, Ioanichie Olteanu,  Nicolae Balotă, Radu 
Enescu şi Ovidiu Cotruş. Radu Stanca s-a născut în 5 
martie 1920, în familia preotului ortodox şi doctor în 
Litere şi Filosofie Sebastian Stanca din străvechiul oraş 
Sebeş, judeţul Alba, nu departe de Lancrămul lui Lucian 
Blaga; profesorul-poet care îl va alege după facultate ca 
asistent al său la Filosofia Culturii. Deşi nu a trăit decât 42 
de ani, cel considerat spiritul catalizator al grupării 
ilustrează condiţia scriitorului multivalent, dovedindu-şi 
talentul, alternativ, în poezie şi dramaturgie, eseu şi 
teorie/estetică literară, cronică dramatică şi traduceri de 
piese prin prismă regizorală. Iar valenţele  de prozator 
sunt demonstrate în  corespondenţa editată, fatalmente, 
în postumitate - ca toată opera sa. Începând cu Un roman 
epistolar publicat de I. Negoiţescu în 1978, care cuprinde 
schimbul epistolar cu prietenul său de-o viaţă din anii 
1943-1960. 

De o însemnătate aparte, în organică relaţie cu lirica 
stanciană (şi cu teatrul liric), este volumul de 
corespondenţă cu soţia sa, Opere/ Scrisori către Doti (Ed. 
Muzeul Literaturii Române, 2016), într-o ediţie impecabilă 
realizată de Ion Vartic, dar fără ecouri critice pe măsură. 
Sunt reunite aici scrisorile lui Radu Stanca (unele 
publicate de I. Vartic în revista Apostrof) dintre anii 1948 – 
când poetul se îndrăgosteşte de fascinanta actriţă Dorina 
Ghibu (a se vedea iconografia ataşată volumului) de la 
Teatrul Naţional din Cluj – şi 1962, ultima epistolă fiind 

Î 
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scrisă cu nouă luni înaintea morţii premature. Poetul s-a 
căsătorit cu iubita şi inspiratoarea sa în 1951, anul cel mai 
bogat în scrisori de dragoste incandescentă, în care i se 
adresează muzei cu diminutivul Doti (mai rar, 
Dotty/Doty), care provine din familiarul Dorothy, cum 
menţionează scrupulos îngrijitorul ediţiei. Aşa se explică 
prezenţa separată a poemului Doti, ca o prefaţă lirică a 
volumului proiectat de autor, Ars Doloris, fără mari 
speranţe de a-l publica în timpul vieţii sub comunism. În 
chip premonitoriu, în sensul fiinţelor ce se completează 
întru creaţie, acest poem testamentar este conceput în 
formula inedită a unui monolog al iubitei, prezenţă 
statuară dintr-un templu străvechi care se adresează 
direct poetului: „Dă-mi la o parte vălul şi priveşte!/ Eşti 
primul muritor care mă vezi./ Te-ai furişat în templul meu 
hoţeşte/ Şi-acum, ajuns aici, cunoşti şi crezi./…/Streinule 
intrat aici hoţeşte!/ Hoinarule căzut în mreaja mea!/Ia-mi 
palma desfăcută şi citeşte: / Nu soarta mea e-n ea, ci 
soarta ta!” Deloc întâmplător, aşadar, Petru Poantă 
intitulează chiar Doti ediţia îngrijită din 2001, prima 
antologie post-’89, păstrând structura proiectului de autor 
din manuscrise. 

În pătrunzătorul studiu introductiv, Întâlnirea poetului 
cu Anima, Ion Vartic remarcă modelul feminin mental al 
poetului şi dramaturgului, întruchipat plenar în Doti: „Nu 
e vorba aici numai de faptul că el vede prin întâlnirea 
creatorului cu o creatoare transformarea creaţiei într-o 
procreaţie, ci şi faptul că bărbatul din această relaţie nu 
întâlneşte pur şi simplu doar o femeie, ci, în realitate, 
însuşi etern-femininul.” Înaintând în analiza comparatistă, 
exegetul neîntrecut al operei lui Stanca, uzând de ideea lui 
Jung despre prezenţa imaginii arhetipale a femeii în 
subconştientul fiecărui bărbat (Anima –„materializând 
dimensiunea feminină în psihologia masculină”), distinge 
în toate scrisorile anului 1951 „o transpunere 
surprinzătoare, dar inconştientă, a viziunii jungiene”, 
întrucât iubita Doti devine, simultan, „şi ‹artista brună›, 
supusă ca şi el timpului, şi Anima transcendentă, fără 
vârstă, arhetip şi suflu al vieţii.”  Argumentul se găseşte în 
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mărturisirea epistolierului din 21 mai 1951, în primul rând: 
„Am găsit în sfârşit făptura unică, incomparabilă, de atâta 
vreme căutată, care să reveleze sensul destinului meu; acea 
fiinţă minunată, din începuturi, a cărei prezenţă să mă umple 
de un alt eu, definitiv, adevărat, deplin – eul dorit, fremătător 
de viaţă, rod al miraculoasei prefaceri săvârşită de tine în 
mine. Ceea ce e mai adânc în mine, ceea ce e mai intim fiinţei 
mele a fost copleşit de hotărârea pe care am luat-o amândoi – 
şi dintr-odată acest adânc în care erai demult sădită s-a 
revărsat asupra întregei mele conştiinţe. Acum nu mai e nimic 
în mine care să nu fii  tu - nu mai e nici un colţ în sufletul meu 
unde să nu locuieşti  tu, şi când îţi rostesc numele, parcă mi l-
aş, rosti pe-al meu, când mă gândesc la tine, mă gândesc la 
mine, fiecare act al meu e o răsfrângere luminoasă a ta. Creşti 
din toate cuvintele mele, te înalţi din toate dorinţele mele – 
eşti în mine ca sâmburele minunat în pământul reavăn şi bun. 
Răscrucile mele s-au desfăcut toate şi acum un singur drum 
îmi stă înainte: drumul tău. Şi vreau să merg pe el, cu fruntea 
sus, până la capăt; până acolo unde sălăşluieşte Dumnezeu.” 

Dar argumente în direcţia congruenţei dintre iubire şi 
creaţie se pot găsi în toate scrisorile din primii ani şi din prima 
parte a volumului (mai epurată de grijile cotidiene), într-un 
gen de literatură confesivă eclatantă. „Noi doi  realizăm o 
cetate de artă şi viaţă inexpugnabilă”, scrie tânărul îndrăgostit 
în 21 mai 1951, adăugând peste câteva zile, într-altă scrisoare 
tumultuoasă în care ideea se îngemănează cu sentimentul: 
„Îmi dau seama acum că, de fapt, nu te-am iubit decât pe tine 
– tot ceea ce am fost eu cu adevărat, tot ceea ce a fost în mine 
esenţă veritabilă şi nu contrafacere, tot, tot a fost numai iubire 
pentru tine. Idealul meu de lumină, idealul meu de formare 
interioară ai fost tu – şi te-am simţit din zilele mele cele mai 
fragede în mine. Doar chipul tău, imaginea ta îmi lipsea; - şi 
acum, când toate s-au limpezit în jurul meu, chipul tău îmi 
revelează adevărul acesta: nu te-am iubit, din începuturi, 
decât pe tine. Şi – ştii! – te simt din atât de îndelungaţi ani, 
încât parcă nu m-ai părăsit niciodată. Tu ai fost şi atunci când 
râvneam înţelesurile vieţii: sensul meu, idealul meu.”  
Aflându-şi  rostul existenţial prin iubire („Eşti sensul meu 
adevărat – şi dincolo de orice graniţe terestre eşti 
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îndumnezeirea mea; mântuirea mea”), creatorul tinde să-şi 
regăsească superbia demiurgică: „Şi toată această căutare de 
tine, toată această strădanie după tine, toată această orientare 
spre tine, va creşte în mine un om nou, un demiurg mântuit, 
eliberat de tot ceea ce era neesenţial în el – înviat sub razele 
tale binevenite şi calde, ca un sicomor peste care, după veacuri 
de secetă, s-a revărsat o ploaie binefăcătoare; devenit în urma 
acestei măreţe zbateri pentru ţel, pentru tine, un creator…” 
Mărturisind  că a ajuns astfel la echilibrul interior propice 
pentru marea creaţie:„Mi-ai adus deplinătatea interioară ce nu 
se poate să nu rodească. Mi-ai adus suflet – ceea ce mi-a lipsit 
întotdeauna şi mie, şi scrierilor mele. Adâncimea de care m-ai 
umplut va umple scheletele construcţiilor mele cu conţinut 
trainic; cu realitate.”  În fond, valoarea estetică  a scrisorilor lui 
Radu Stanca adresate iubitei unice decurge din îmbinarea 
armonioasă dintre timbrul sentimental, irizat de romantism, 
şi registrul ideatic, îndeosebi pe tema creaţiei perene. 

Tonalitatea elegiacă de suprafaţă apare amortizată prin 
trăirea de profunzime a sentimentului care deschide supapele 
inspiraţiei creatoare. Epistolarul este înţesat cu formulări 
metaforice care ilustrează trăirea, de genul: „Punct vernal al 
destinului meu”;  „S-a coborât Dumnezeu în mine, prin tine”; 
„Eşti în mine ca o mixtură a cosmosului, ce-mi dă viaţă”; 
„trăiesc miracolul de a nu mai fi altceva decât tu”; „tu ai 
schimbat apa din mine în vin – într-un vin minunat, clocotitor 
de viaţă veşnică, vin pentru zei”; „Totul se resoarbe în interior 
– în interiorul acesta în care locuieşti ca o regină a Spiritului 
unic” etc. De mare pregnanţă este portretul liric direct al 
iubitei, conturat cu talent narativ, dintr-o scrisoare din august 
1951: „Îţi mulţumesc că exişti. Îţi mulţumesc că trupul tău e 
tăiat de o mână de meşter.  Îţi mulţumesc că părul tău are 
culoarea frunzelor de măslin; îţi mulţumesc că grumajii tăi 
sunt înalţi şi subţiri ca o turlă de biserică ţi că umerii tăi sunt 
rotunzi ca valul înspumat al mării; îţi mulţumesc că sânii tăi 
sunt plini de vinul întremător al ciorchinelui pietros; că 
pântecul tău e ca un deal nins, pe care urcă turmele de miei 
ale zeilor; că ochii tăi sunt oglinda în care se înfrumuseţează 
zânele, înainte de a ieşi noaptea în poiene, la horă.” 
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Începând din octombrie 1958 şi până în anul morţii, Radu 
Stanca înlocuieşte, din când în când, scrisoarea propriu-zisă 
cu poemul epistolar, fără alte adăugiri explicative ale 
sentimentului iluminator. Aşa sunt poemele de dragoste 
fierbinte, iradiate de sentimentul tragic al dispariţiei: Floarea 
soarelui („Sorb razele pe care le reverşi/ Pe câmpul plin de-o 
harnică speranţă/ Şi simt, treptat, că nervii mei inverşi/ Se 
umplu de-o frenetică substanţă.”); Cenuşa („Iubito! Vino iute 
cu-n ulcior/ Ca să-mi aduni cenuşa de pe rug…”); Ciuta 
(„Sălbăticiune prinsă-n negre cuiburi!/ Când umbli tu parcă 
dezmierzi pământul…/Nu vrei să-mi calci şi mie azi 
mormântul/ Şi-odihna mea cu pasul tău s-o tulburi?”); Elegie 
(„Unde eşti blânda mea Euridice?/ Din care colţ al iadului ţi-
ndrepţi/ Privirile spre nişte zări ferice…?”); şi O, dacă 
moartea…: „O, dacă moartea ar avea ca tine/ Mâinile lungi şi 
degetele fine,/ Sânii rotunzi şi umerii de piatră/Ţâşnind din 
văl ca flacăra din vatră/…/ O, dacă moartea ar avea paloarea/ 
Obrajilor tăi dragi, înfiorarea/ Buzelor tale umede şi calde, M-
aş învoi în unda-i să mă scalde”. Cum se vede, poetul-
epistolier rămâne fidel temelor definitorii ale literaturii sale, 
iubirea şi moartea. 

În finalul prefeţei, Ion Vartic subliniază, pe bună dreptate, 
devotamentul doamnei Dorina Stanca în cadrul procesului 
întârziat al recuperării editoriale a tuturor manuscriselor din 
sertarele familiei. „A dus parteneriatul lor de artă şi viaţă până 
la capăt, punând o ordine desăvârşită în numeroasele 
manuscrise poetice, teatrale şi eseistice ale lui Radu Stanca, 
dactilografiindu-le şi pregătindu-le pentru reviste, edituri şi 
teatre. Pentru a le scoate definitiv – cum spune chiar scriitorul 
nepublicat şi nejucat cu o splendidă formulă - din dezolanta 
stare a „manuscrierii solitare”, ce nu şi-a putu găsi expresia 
publică într-o vreme vitregă”. Iar din Notă asupra ediţiei aflăm 
că Scrisorile către Doti  „închid, în mod circular” integrala 
operei lui Stanca. Din ediţia completă de Opere au apărut 
înainte la Editura Muzeul Literaturii Române volumele: Doti. 
Versuri, Teatru,I-II şi Aquarium. Eseuri. Cronici. Proză. E 
regretabil, însă, că integrala operei lui Radu Stanca nu prea se 
găseşte prin biblioteci, nici măcar în bibliotecile publice 
importante; din cauza tirajelor confidenţiale, probabil. 
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Ion POP 
 
 
Printre  „sfârleziile”  lui   Alexandru  Sfârlea 

      
ele vreo cincisprezece volume de poezie publicate, 
începând din 1989, de orădeanul Alexandru Sfârlea, 
au fost, în genere, întâmpinate pozitiv  (câteodată cu 

superlative provinciale şi cu incalificabile  injurii ale unor 
„bloggeri” ignari). Critica specializată a remarcat, ca numitor 
comun, fervoarea  cu care poetul se dedică scrierii poeziei, -  
mobilitatea unui talent autentic care trăieşte  pasional actul 
scrisului - e un „poet până în vârful unghiilor”, scria foarte 
generos la un moment dat Gheorghe Grigurcu. Ca tip de 
discurs, s-a mai notat caracterul parabolic  al unor 
compuneri şi, mai tot timpul, disponibilitatea imaginativ-
combinatorie a cuiva care se mişca lejer între text şi 
metatext, cu o evidentă conştiinţă a convenţiei literare şi cu 
raportări pe măsură la scrisele prestigioase ale altora. Nu 
putea scăpa neobservat nici „personajul” Alexandru Sfârlea, 
iubitor de spectacol, de etalări ale unei personalităţi febrile, 
agitate, pornite oricând pe contestări, ironii, sarcasme la 
adresa unui mod sau altuia de a scrie, dar şi a criticii literare 
bănuite, cum se putea prevedea, de mărginiri ale 
interpretării,  cu săgeţi vizibile îndreptate spre adversari reali 
sau închipuiţi, ori  - nu mi puţin - cu trimiteri  critice la 
stările de lucruri din iubita, altminteri, ţară românească.  

Întorcându-mă puţin în timp, îmi aduc aminte că am citit 
cu interes, la apariţie, ciclul de „scrisori” „către Sing”, întins 
pe un  deceniu, până prin 2005, alcătuiri mai ample decât 
obişnuitele poeme de mai târziu, în care - cred şi acum -  
poetul nostru şi-a dat măsura adevărată, adică în texte 
desfăşurate amplu, care-i îngăduiau o anumită degajare şi 
oralitate a expresiei, cu reflecţii uneori deviante de la strictul 
„subiect”, dar şi cu asociaţii de imagini şi de idei adesea 
îndrăzneţe. Erau şi destule reliefuri inegale în aceste texte, 
pândite de o anume prolixitate şi de derive  excrescente faţă 
de centrul reflexiv coagulant, dar în  linii mari se reţinea o 
certă prospeţime a percepţiei „lumii” şi străduinţa de a-şi 

C 
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individualiza discursul. Autorul i-a  spus  „sfârlezie” acestui 
soi de poezie cu marcă înregistrată, cu un mic orgoliu 
emfatic, iar zisa formulă a câştigat cu timpul un început de 
culoare proprie, pe o paletă în care se asociază „retorica”, să-i 
zicem aşa, a afirmării de sine ca personaj incomodat şi 
incomod, şi o convieţuire de stări ale revoltei 
anticonvenţionale (cu accente civice apăsate) cu un 
fantezism „intelectualist” ce menţinea discursul la limita 
dintre „reflecţia” abstractă şi jocurile  mai colorate ale 
imaginaţiei. 

 Cartea apărută recent la Editura Şcoala Ardeleană (Cluj, 
2020)  atestă cam aceleaşi trăsături. Încă din poemul liminar 
se vorbeşte  despre un subiect „ajuns la o limită compulsivă, 
/ dincolo de care ori înnebuneşti / şi stai ghemuit la o 
fereastră /  crezându-te muşcată / ori scrii texte pe propria 
piele cu lame /  profiţi de ocazie / şi vezi roşu în faţa ochilor, 
/ totul din jur e de-un roşu brutal / pe punctul de a ţâşni în 
alţi ochi / care văd totul în negru”. Iată, deci, o ipostază de la 
început  frământată, de o „agresivitate” recunoscută, semn 
de tensiuni interne expresionist transmise, cu contraste de 
roşu violent şi negru intens, pe fond de încordări lăuntrice 
aţâţate, dar care trebuie să-şi recunoască în final dificultatea 
de a comunica, lipsa audienţei, solitudinea într-o lume în 
care ”nimeni nu ascultă pe nimeni”. E un  sentiment difuz în 
mai toată cartea, de unde şi o anume întărâtare permanentă 
a subiectului ţinut sub presiune,  o reacţie tensionată la 
adresa unui public virtual din care nu puteau lipsi nici 
„criticii haini”...  Însă numai peste câteva pagini dăm peste o 
mărturisire mult domolită, o lamentaţie deloc zgomotoasă a 
celui numit  „raparator de suflete”, recunoscând slăbiciuni,  
deficite de energie la un om cu incertitudini afişate, pe un 
fond general-deceptiv, dedicat însă cu smerenie poeziei: „dar 
eu n-am fost niciodată în stare să-mi oblojesc propriul suflet, 
schilodit sub priviri dispreţuitoare şi chiorâşe. Mi-am pus 
fiinţa în scrisul poeticesc, în sfârlezíi. Am înghesuit-o şi am 
cocârjat-o acolo, am încercat să ascult bătăile inimilor altora  
în propriul piept. Mi-au ţiuit urechile şi mi-a ieşit fum. De 
multe ori mi s-a ars siguranţa de sine, spun cuvintele astea 
aici pentru că cineva a lovit în mine cu un vătrai înroşit, 
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jucând un  teatru ieftin şi sclifosit. Unii îşi şterg lacrimile cu 
cârpa de spălat vase, apoi şi le înghit şi vomită, după care 
surâd cu perfidie. Lumina e atât de neagră uneori, încât îi 
face pe mulţi să pară ciocli, iar miresele joacă roluri de 
bocitoare. Aş da foc tuturor cuvintelor, pentru ca bătrânii 
reparatori de suflete să fie numai bătrâni, pur şi simplu, fără 
să mai poată repara nimic.” Îl mai vedem o dată „cu mintea 
înzăpezită de veşnice iluzii”, încercând să escaladeze „stânca 
literaturii” despre care are o „imagine grotescă / a unei femei 
îmbătrânite în rele”, dar pe care speră totuşi să întâlnească 
„un vulture orb, aproape de nefiinţă”  ca să cadă, îmbrăţişat, 
în gol, înghiţit de „,misterul cuantic”... Nu-i lipseşte nici un 
fel autoironie amară, când scrie mai încolo că, refuzând 
conformismul inşilor  „care se zbat şi se sfarmă / pentru a fi 
legitimaţi ca poeţi”, „aspiră să oxigeneze aerul rarefiat / al 
celor care-au retezat vârful munţilor / ca să-şi soarbă vodca 
stând pe el turceşte”... Între „voci şi obiecte”, subiectul ezită, 
trăieşte momente de descumpănire şi incertitudine, găseşte 
multe „pete albe” în substanţa greu de definit, informă, a 
eului, încearcă să compenseze deficitul de „clorofilă” din 
lucrurile evocate cu jocuri ale fanteziei - „ceva din  acel  dans 
nupţial al plămădirii stafiilor”;  se simte, autoflagelant, 
„ultimul Nimeni”, trăieşte senzaţia că „totul se scurge pic cu 
pic / din chiuveta indiferenţei”, că lumea se uniformizează 
robotic, constată că „s-au strepezit până şi anomaliile”, că 
„abstracţia calomniază absurdul / apoi fac dragoste 
împreună”...  

Natura reflexivă a acestei lirici dispuse să plasticizeze lejer 
conceptele, se vede imediat, iar judecăţile emise asupra lumii 
din jur nu sunt de loc îngăduitoare: sub ploaie bacoviană, 
metaforizată în  „plânsul reprimat al Ălui de Sus”, care „s-a 
descătuşat peste lumea îndobitocită / de Facebook, de 
prostituţio in integrum”, îl vedem deplângându-şi şi propria  
existenţă  - văzută „ca o găleată cu fundul smuls / nici apă nu 
mai poţi să cari cu ea când s-a luat / sau e gălbejită la robinet 
/nici măcar gunoiul fermentat pentru  emotiva pubelă” -  şi 
simţindu-şi „forţat” chiar plânsul, în aşa măsură încât 
„picurii-aproape smulşi din ochi / par mai mult bacovieni 
decât sfârleşti”... Această coborâre în banal şi derizoriu a unei 
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vieţi poetice cu aspiraţii înalte are loc frecvent în volumul de 
faţă, însă uşoara tendinţă de autopersiflare e a unui subiect 
în fond orgolios, care doar mimează modestia.  Referinţele la 
realitatea imediată chiar şi cea mai banală (o dată e amintită 
şi... Elena Udrea!) afectează totuşi calitatea discursului căzut 
cam prea jos, victimă a presiunilor „mediatice” ale zilei.  
Câte-o formulare simpatic-(auto)ironică precum „e cazul să 
începi munca de teren prin propriul intelect” este ca şi 
compromisă de  excesul de  frivolitate  a unor asociaţii 
apărute la întâmplare sub „condei”. Se  pot nota şi 
improprietăţi de termeni de tipul  celor două ridicări din  
umeri pe care le profera [!]  la adresa mea”, bizarerii de gust 
îndoielnic ca: „liniştea-mi atât de sălbatec deflorată”, 
„lumânări din cărniţă ofilită  / şi c-un zgârci ofilit în loc de 
aţă” (în alte locuri, „pierzania va desena în praful de pe 
lucruri un ritm interior”, „aurifere mreje ale ideii de sine 
refulat” „neuronii cruzi ai hulitorilor de eclipse”, „poate la 
noapte va mirosi a neatingeri de zână”; şi încă:  „lasă 
izbeliştea să te izbească / şi dumincile să ţi se zbată-n călcâie 
/ de cât le-ai zdrumicat însemnătatea/ cea-mpuţinată de 
vie!” (?), „se puneau pe iubit / desculţăraia şi nuditatea 
probitatea / de avalanşă a puberelor / mustăţi mijite”, „o dâră 
de nimicnicie pribeagă / şi seacă precum o tuse / dintr-o 
pocitanie de subţărânitate”,  „Eşti deziliu [diliu?] la cap - mi 
se spune” etc. etc - formulări nefericite, forţate, artificioase, 
scăpate de sub orice control, lăsate în voia unui automatism 
asociativ ce nu promite nicio „scânteie revelatoare”. În aceste 
situaţii, poetul propune într-adevăr câte „o sfârlezie greu de 
acceptat” - cum sună un vers.  

Se pot selecta, însă, poezii întregi, scrise cu vervă ironic-
sarcastică, comentând o lume alterată sau stagnând în 
confortabil – ca  În ce măsură întreb, unde  e atacată inerţia 
„şirului indian” urmându-l pe paradigmaticul Homer, cu 
„oştirea aceea tăcută şi resemnată cu Iliadele şi Odiseele 
propriilor vieţi”, când poate pune întrebarea decis formulată: 
„nu-ţi vine să te răsteşti la tot ce ai lăsat în urmă?”. Poetul 
pare a opta aici pentru asumarea unei atitudini de 
independenţă, de nesupunere la inerţiile colective - „cum  
adică să umbli  / înspre iluminarea şi-al clarviziunii răcnet de 
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sine om lângă om / şi tigvă lângă tigvă  cu bezna parcă 
mâncată de viermi infimi”, de la o distanţă critică faţă de  
formula poetică consacrată - „un dreptunghi modernist şi 
trans-securizant”  - după ce fusese înfruntată „izbitura în 
ochi a dopului de şampanie” [care l-a mutilat, ştim, pe un 
Victor Brauner!]. Numai că fraza este parazitată şi aici de 
sintagme neinspirat formulate precum: „straniezându-i 
competenţa”, într-o secvenţă de text îndeajuns de confuz. O 
stare de spirit similară,  transmite, mai coerent, poezia 
Citindu-l pe Ion Monoran, poetul cu destin tragic al revoluţiei 
timişorene: „Citindu-l pe Ion Monoran simt arsuri în piept / 
prin undergroundul lui umblu cu o lumânare mirosind a lavă 
proaspătă  de sub meninge”... - şi numele Sfârlea se alătură 
solidar, în contrast polemic, cu „multitudinea sonoră/  
burlescă  şi cu gura apă de eleşteu după plajele însorite  / ale 
îmbâcsitului sine”...  În apropiere, într-un debut de poem  
deplângea direct, sub accente patetice, ca unul ce se simte 
vorbind în pustiu, propria stare de neputinţă în faţa 
realităţilor epocii: „Ce-ţi trebuie, sfârleo, mai mult decât 
nişte pungi sub ochi, / riduri gârlă, dinţi hecatombe şi ochi 
tot mai nevăzători, / umblet împleticit şi greoi nu de la-
ngurgitat ţuică şi vin / ci de la prăbuşirea-n cârca ta a prostiei 
şi nesimţirii naţionale”...   Într-un alt poem,  se lamentează 
încă o dată de eşecul comunicării: „deci cu oiştea acestei ţări 
SFÂRLESIA / ai dat în gard poate nu întâmplător / unul ce-
mprejmuieşte un cimitir / dar şi pe poarta acestuia scrie / 
INTRAREA INTERZISĂ / te străfulgeră ideea / că n-ai acces 
nici la ultimul drum/ deci autosugestionează-te / că eşti un 
paratrăsnet pe care a crescut carne / şi prin care se scurg 
fulgerele aversiunilor”...   

În căutarea „echivalentu[lui] situării [s]ale în lumea 
literară”, poetul nostru propune, cum se vede, alternativ, 
ipostaze ale revoltei şi opoziţiei faţă de lumea (şi cea poietică)  
cu care se confruntă, dar şi ale unui soi de atitudine 
autocompătimitoare, de victimă perseverentă totuşi în a se 
„autosugestiona” scriind poezie, căutând energia necesară 
rezistenţei la ostilităţi şi nerecunoşteri. E o notă de patetism 
în toate acestea, atenuată de încrederea, totuşi, în scrisul liric 
în care mărturisise de la început că s-a angajat cu o voinţă şi 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2020 
 

32 

energie calificate drept „compulsive”.  Destule versuri 
transmit credibil aceste angajament, fiind sabotate totuşi, 
din loc în loc, de scăderea vigilenţei faţă de  neaşteptate 
derapaje stilistice. 
Cornel NISTEA  

 
 
Paradoxul organicului  
sau  
Certitudini ale durabilului 

 
aptul de a primi o carte în dar și nu una oarecare, ci 
una de colecție de la un universitar de primă-mână, 
m-a mișcat dincolo de ce eu îmi puteam imagina și 

doar nu era prima carte pe care o primeam cu autograf de 
la Mircea Muthu, esteticianul de-o sârguință rară, la care 
inteligența e dublată de o sensibilitate nebănuită, altfel 
cum s-ar justifica descoperirea profunzimilor operelor 
marilor creații despre care a scris și conferențiat de la 
catedră. Este vorba de cartea sa „Liviu Rebreanu sau 
paradoxul organicului”, volum apărut recent la Editura 
„Școala Ardeleană” din Cluj Napoca în condiții grafice 
deosebite, pe copertă cu portretul romancierului într-o 
meditație adâncă,  melancolică, Mircea Muthu neezitând 
să observe „chipul său de sfinx-eternizat de fotograf sau de 
artistul plastic (…) permanent mișcat de pulsațiile inimii 
vii”. Bucuria de a primi această carte semnată de 
universitarul clujean îmi stârnea neșterse amintiri din 
contactul adolescentului exmatriculat din anul întâi din 
liceu din Baia de Arieș (ce întâmplare fericită, fără de care 
n-aș fi ajuns niciodată scriitor!), când de groaza că părinții 
mă vor certa că aș fi pierdut timpul la rudele mele de 
peste munte, în loc să mă țin de carte, am urcat în podul 
casei de unde am coborât cu un braț de cărți ca să 
dovedesc părinților că nu sunt un trântor. Între aceste 
cărți a fost alături de Stăpân și slugă a lui Lev Tolstoi și 
Pădurea Spânzuraților a lui Liviu Rebreanu, pe care am 
citit-o în lacrimi. Am încercat mai apoi, profesor fiind, să 
explic elevilor mei ce înseamnă puterea magică a 

F 
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literaturii pentru om și în special pentru tineri, așa că 
atunci când am cumpărat din sărăcia mea de profesor cele 
cinci volume de opere ale lui Liviu Rebreanu, apărute la 
Editura Minerva sub îngrijirea lui Nicola Gheran, în 
amintirea emoției cu care citisem la 15 ani Pădurea 
Spânzuraților, n-am ezitat să dau să citească romanul, în 
ediția de lux, celei mai bune eleve ale mele, chiar înainte 
de vacanța de Crăciun, iar frumoasa Otilia îmi aducea 
cartea plină de pete de unsoare, doar tocmai tăiaseră 
porcul. În mintea mea năvăliseră și aceste imagini și 
gânduri în momentul în care am scos din plicul securizat 
ediția a treia a cărții lui Mircea Muthu dedicată vieții și 
operei lui Liviu Rebreanu, căci ce altceva sunt cărțile decât 
depozite ale spiritualității superioare ale umanității, 
neprețuite totdeauna cum s-ar cuveni de către cei care le 
dețin. 

De la prima privire, am sesizat că sintagma din titlul 
cărții, „paradoxul organicului”, transpune în esență o 
trăsătură definitorie a întregii opere a lui Liviu Rebreanu, 
subjugat în timpul creației de condiția complexă a 
umanului, mai mereu dominat de instinctualitate, 
preocupat mai apoi de o construcție bine articulată a 
creației sale, iar Mircea Muthu simte nevoia să precizeze 
pe prima bandă a învelitoarei copertei cărții: „Organicul, 
categorie ontologică, biologică și în egală măsură estetică, 
tutelează paginile semnate de Liviu Rebreanu. El este 
capabil încă să mai absoarbă ezitările și chiar fisurile de 
conștiința individualizatoare din veacul nostru. Lipsa de 
acoperire reală a conceptului de totalitate în descendență 
hegeliană nu-l împiedică pe artistul demiurg să rămână, 
cel puțin la prima vedere, perfect articulat. Lectura 
marilor sale romane ne transmite un sentiment de 
închidere atât de puternic încât el devine, tocmai de 
aceea, premonitoriu”. 

Cartea, cu precizarea „ediție definitivă”, este rezultatul 
unei îndelungate și tenace aplecări asupra întregii opere a 
lui Liviu Rebreanu de după edițiile din 1993 și 1998 
apărute la Editura Dacia din Cluj-Napoca la care autorul 
adaugă alte confruntări cu edițiile de opere ale lui 
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Rebreanu ca și alte diferite studii, carte la care prezintă un 
aparat critic impresionant, în ideea realizării a unei 
necesare „sinteze a sintezelor” consacrată operei și 
jurnalisticii lui Liviu Rebreanu. Și, interesant, Mircea 
Muthu în prefața cărții sale lasă deschisă posibilitatea 
aprofundării unor teme în studii care „vor rotunji acest 
profil de efigie pentru literatura română din secolul XX”. 

Cartea, structurată în capitole cu titluri sugestive, 
rezultate din genericul „paradoxul organicului”, este 
construită într-o logică determinativă a succesiunii 
creației rebreniene cu constatarea din primul capitol: 
„Evoluția literaturii urmează evoluția vieții”, a omului și 
scriitorului, începând cu acumulările și „elaborarea 
trudnică a prozei scurte și a primului roman imprimat în 
1920 (Ion)”, continuând cu peripețiile existențiale ale 
romancierului și contactul său cu marea literatură a lumii, 
dar și consolidarea unei ideologii asupra Țăranului român, 
nu departe ca imagine și structură sufletească de cel 
polonez din romanul lui Reymont, temă despre care va 
vorbi la primirea în Academie în „Laudă țăranului român” 
în complementaritatea „om-pământ”, aspect psiho-fizic 
regăsit mereu în creația lui Rebreanu, când realitatea se 
transferă în ficțiune în mai mereu construcția sferică de 
intrare și ieșire din acțiune. Iar pentru universitarul 
Mircea Muthu sunt esențiale în studierea operei lui 
Rebreanu detaliile existențiale, de unde pornește „urzeala” 
mentală ce precede construcției scriiturii, adevărate 
planuri arhitecturale ale operelor sale pentru care 
scriitorul a făcut ample investigații, dar și găsirea 
modalităților de discurs narativ, asupra cărora Mircea 
Muthu insistă în capitolul „Un realism al esențelor” cu 
citate din mai toate romanele sale, regăsite în unele 
meditații arhetipale cu valoare de sentință, semnalate în 
capitolul „Iubirea se învecinează cu moartea”. Un capitol 
care valorifică o temă majoră în creația lui Rebreanu o 
regăsim în „Transilvania – unitate rotundă românească”, 
temă ce devine laitmotiv în mai multe din scrierile ale lui 
Mircea Muthu, adică ceea ce Blaga numea „prezența 
nemuritoare” a spiritualității satului românesc, element de 
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substanță definitoriu regăsit în scrierile lui Rebreanu și 
asupra căruia autorul cărții nu o dată detaliază până într-
un vârf de creastă a psihologiei colective când „Hristosul 
cu trupul de tinichea ruginită” primește „o imensă 
încărcătură dramatică ce înalță imaginea de tragedie pură 
ca în romanul Răscoala”. 

După ce se oprește în treacăt la „O lectură: Proștii”, 
enumerând câteva proze scurte ale lui Rebreanu în care se 
întrezăresc elemente constitutive pentru romanul Ion, 
Mircea Muthu prezintă alte lucrări analitice ale operei lui 
Rebreanu, venind în capitolul „Monografii” cu câteva 
constatări logice ale interpretărilor de la „Biografia de 
factură călinesciană, decantând epic mișcarea browniană a 
unei existențe individuale duale și aceea de restituire, pe 
cât posibil exactă, pozitivistă chiar, când Nicolae Gherman 
optează pentru formula din urmă, credincios postulatului 
că o nouă carte despre viața lui Rebreanu trebuie să fie, 
înainte de toate, o carte exactă, o carte cinstită”, ceea ce 
încearcă și reușește să facă Mircea Muthu în ediția lui 
„definitivă” despre substanțialitatea operei lui Liviu 
Rebreanu, pe care îl redescoperim într-un chip „masiv, 
rotund și definitiv – imagine propice mitizării in actu”. 

Cartea, monografică, nu se putea încheia fără o 
prezentare a edițiilor critice într-un capitol aparte și un 
altul destinat studiilor critice cu trimiteri la autorii și 
scrierile acestora despre viața și opera marelui romancier 
român. 

Și, în final, Mircea Muthu se pronunță într-un ultim 
capitol despre „Rebreanu la timpul viitor”, cu întrebarea 
firească „dacă se pot trasa sau aproxima măcar proiecțiile 
viitoare instituite de către examenul critic”, odată cu 
prezența sentimentului „experienței critice epuizate”, însă 
existând și răspunsul la nevoia „de a se isprăvi ceea ce s-a 
început”, în ideea unui model interogator și sintetizator” 
de care vorbea în 1988 istoricul literar Stancu Ilin, cu 
concluzia: „Liviu Rebreanu reiterează – în altă gramatică și 
altă coordonată istorică – destinul marilor noștri clasici, 
acela de a rămâne contemporanul nostru”. 
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Cartea lui Mircea Muthu „Liviu Rebreanu sau 
paradoxul organicului” este una a descoperirilor esențiale 
în analiza creațiilor marelui scriitor român, iar interesul 
pentru lectura cărții se dezvoltă și printr-o excelentă 
combinație între elemente ce țin de experiența de viață a 
lui Liviu Rebreanu trecute în operă, dar mai ales prin 
termenii unui limbaj elevat al analistului, niciodată însă 
greu de înțeles, când îl vom redescoperi, dramatic sau 
tragic, pe Rebreanu în personajele sale cu al său chip de 
sfinx din descrierea portretului autorului,  sugerând nu 
doar statura care înfruntă veacurile dar și ceea ce din 
realitate se transformă în mit. Este o caracteristică ce o 
întâlnim adesea în cărțile lui Mircea Muthu, aceea de 
statuare și eternizare a valorilor, scrierile sale fiind mult 
mai mult decât propuneri de repere sau direcții. Sunt 
certitudini ale durabilului. 
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Ovidiu PECICAN 
 

Submersiuni 
 

Quijotizarea  
 

umea s-a obișnuit să creadă că eroii se validează 
exclusiv pe câmpul de luptă. Există, totuși, spirite 
eroice pe lângă care putem trece senini, 

neobservându-le. Acest lucru nu ilustrează însă mai mult 
decât o lipsă de atenție ori de intuiție. Și nu stârnește nici 
pe departe o diminuare a aurei eroilor înșiși. Problema 
ține de o simplă percepție neadecvată, de o ignorare 
involuntară și ageamie a descifrărilor mai sensibile ale 
nivelurilor de realitate dimprejurul nostru. Despre așa 
ceva vorbește eseistul spaniol Angel Ganivet, constatând 
că „Există multe feluri de a iubi patria, și drept este ca 
fiecare să o iubească în felul în care îi este mai firesc și în 
care îi cinstește mai mult demnitatea; noi am pierdut până 
într-atât simțul perspectivei, că nu mai dăm importanță 
decât vărsării de sânge. Cei ce nu luptă cu armele, sau cel 
puțin cu discursuri patetice, sunt «opera moartă» a 
societății, privită cu dispreț [...] De preț este sângele, dar 
mai de preț este opera spiritului. Sălbaticii cei mai 
înapoiați, triburile de primitivi își varsă și ei sângele 
pentru a-și apăra pământul, dar la popoarele culte, aceasta 
nu ajunge, ele trebuie să lupte pentru mărirea ideală a 
marii familii în mijlocul căreia s-au născut; iar această 
mărire cere și altceva, ceva mai mult decât simplul 
sacrificiu al vieții” (Angel Ganivet, „Spiritul artistic”, în 
Eseiști spanioli, București, Ed. Univers, 1982, pp. 136-137. 
Text din volumul Idearium spaniol, apărut în 1895).  

Trebuie spus însă că eroismul definit înafara 
perimetrului lui clasic de referință, agonalul, semnifică 
altceva și altcum. Eroică era, încă din antichitate, fapta 
prometeică, furtul focului de la zei, prin depășirea 
limitelor umanului și împingerea lor mai departe, așa cum 
a cutezat să facă Prometeu. Numai că și alte tipuri de 
depășiri ale fruntariilor invizibile plasau pe unii oameni în 

L 
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zona eroismului, chiar dacă, în acele cazuri, era vorba 
despre un eroism tragic (Oedip se dovedește un astfel de 
om de excepție, de vreme ce a înfrânt sfinxul, dar eroismul 
lui adâncește destinul omului către tenebre, nu spre 
lumină). Tragedia greacă a vădit această dimensiune a 
eroicului legată de hybris, de încălcarea tabuului sacru, pe 
care în orizontul veterotestamentar l-a încălcat și 
perechea primordială.  

Dar eroicul mai poate însemna ceva: performanța ieșită 
din comun, cea care conduce personajul uman la 
dimensiuni abisale ori monumentale. Cu alte cuvinte, în 
bine sau în rău, eroul depășește cu mult norma, 
modificând orizontul și regulile jocului, realizând saltul în 
civilizație sau în cultură.  

Eroul poate, astfel, să fie un țicnit, un nebun, un ieșit 
din matcă, precum Mâșkin al lui Dostoievski; dar și 
aidoma lui don Quijote. După același Angel Ganivet „... 
Cervantes nu s-a mulțumit să fie un «independent», a fost 
un «conchistador»; a fost cel mai mare dintre toți 
conchistadorii, pentru că în timp ce ceilalți cucereau țări 
pentru Spania, el a cucerit însăși Spania, închis fiind într-o 
închisoare” (ibidem, p. 131). În ce fel a cucerit el propria-i 
țară? S-ar putea crede că prin faima de care s-a bucurat 
romanul al cărui protagonist este; o faimă atât de mare, 
încă din timpul vieții lui Cervantes și pe când romanul 
însuși apăruse doar cu primele lui părți, încât un alt autor 
a scris o continuare atribuită lui Cervantes însuși, dar care 
nu era a lui. Bătrânul hidalgo himeric intră, deci, în rândul 
eroilor indubitabili pentru că, prin incursiunile lui 
hispanice, a dat spaniolilor o identitate precisă, unică.  

Don Quijote nu a stat să îi întrebe pe spanioli dacă au 
nevoie de eroismul lui ciudat. Ba, mai mult decât atât, și-a 
urmat țelurile în pofida și chiar contra lor. Dreptatea lui 
era una împotriva evidențelor și a general acceptabilului. 
Ea se putea înregistra numai pe verticala istoriei și pe 
orizontala simbolicii culturale, chiar dacă avea impact 
reverberant până în straturile profunde ale moralității 
hispanice, ale sistemului de valori spaniol și, iarăși, a 
identității spaniole.  
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De aceea, căutarea unui anume donquijotism 
românesc, înțeles ca o adâncire și o reconfigurare a 
identității românilor, ca prilej de revoluție morală și ca 
reconstrucție axiologică, pare o necesitate de natura 
evidenței. Nu trebuie explicată noțiunea de identitate 
colectivă reconfigurată. Cred însă că este necesar să 
precizez că prin revoluție morală înțeleg aici acordarea 
atentă și vibrantă a contactului individual și colectiv 
românesc cu sistemul valorilor morale, cu procedurile și 
ritualurile moralității, ca și regândirea tuturor acestora, 
printr-o redefinire din mers, în acțiune, mereu reînnoită, 
cu nerv, a tuturor acestora; stabilirea, deci, a unor raporturi 
concrete, pragmatice, chiar dacă nu și practice, cu reflex etic, 
înălțarea din orizontul simplei și trivialei materialități sau 
incontinentei vorbării de prisos la o nouă demnitate 
reprezentativă. Cât despre axiologia românească, aici este 
evidentă pentru orice spirit lucid declasarea produsă cu noi 
toți prin semnele ei cele mai frecvent vizibile: autoumilirea, 
jelania perpetuu autocompătimitoare, cerșitul și aproprierea 
ilegitimă de valori și de bunuri, incapacitatea de a ieși din 
impostura asumată ori presupusă, preferința pentru orice 
altceva decât ceea ce suntem. Să nu fi venit, la o sută de ani 
după căderea ultimelor imperii atotstăpânitoare peste 
români, ca noi să ne redefinim mai demn și mai vertical, 
mai înalt și mai profund, poziția în lume?  

 
 
Moștenirea lui Sancho Panza  
În povestirea – publicată postum, în 1931 – Adevărul 

despre Sancho Panza (Die Wahrheit über Sancho Pansa), 
Franz Kafka scutierului, și nu cavalerului, îi revine rolul 
principal. Acestuia din urmă, cu un nume ce înseamnă în 
spaniolă Pântece, i se recunoaște meritul povestitului, al 
înțelepciunii de care scapă, administrându-i-le lui don 
Quijotte, trăindu-și mai apoi liniștit (și scăpat de povară) 
restul vieții. Astfel, în termeni simbolici, Panza este 
burduful cu povești, în timp ce stăpânul lui devine 
creatura acestuia. Sancho apare, prin urmare, ca un avatar 
al povestitorului însuși, fiind o metaforă a scriitorului în 
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proză care, pentru a da o creație viabilă, are de „înghițit” 
tot ce îi iese în cale.  

Logica răsturnată a parabolei lui Kafka nu scapă. Eroul 
principal nu este decât un derivat al celui care părea să 
dețină locul subaltern în cuplul itinerant. Don Quijote 
este, într-un fel, Sancho Panza, cu diferența că, în loc să se 
rupă cu totul de realitate, scutierul reface legăturile cu ea, 
o recucerește, eliberându-se de povara discursului care 
proliferează și care îl confiscă. În această viziune, discursul 
creează realitatea, după cunoscutul model biblic al 
Logosului care instituie lumea. Doar că, discursul fiind așa 
cum este, și realitatea lui don Quijotte, născută din 
această proliferare, ia chipul pe care îl ia; al unui tip de ne-
bunie.  

Suntem noi, românii, mai aproape de don Quijotte sau 
de Sancho Panza? Prin destinul nostru istoric majoritar de 
rurali – țărani, adică terrani, lucrători ai pământului, 
cultivatori, și păstori, deci crescători de animale – părem, 
de la bun început, arondați figurii lui Sancho Panza. În 
basmul lui Ion Creangă, Harap Alb, eroul oximoronic, 
echivalent al „nebunului” hidalgo al lui Cervantes, are, în 
tradiția indoeuropeană știută, nu doar un „scutier”, ci mai 
mulți: Gerilă, Flămânzilă, Setilă, Ochilă și Păsări Lăți-
Lungilă, toți grotești, fiecare întruchipând prin hiperbolizare 
anumite însușiri umane (receptivitatea la frig, lăcomia la 
bucate, setea, agerimea vederii și dominarea dibace a 
spațialității), care, împreună, fac cât un ditamai Sancho.  

Poziția scutierului este, așadar, ocupată, în basmul lui 
Creangă, precum în atâtea basme indoeuropene, nu de o 
persoană, ci de o suită. Dintre toți cei care îl întovărășesc pe 
Harap Alb – eroul cu onomastică oximoronică – unul 
rămâne însă dincolo de simțurile fundamentale, pe care 
un pictor francez din sec. al XVII-lea, le evoca printr-o 
suită celebră de portrete, cel cu adevărat uimitor rămâne 
ultimul, Păsări Lăți-Lungilă. El este înfățișat ca „o 
pocitanie de om care umbla cu arcul după vânat de paseri, 
cu un meșteșug drăcos și o putere mai pe sus decât își 
poate dracul închipui. Se lățea așa de tare, de cuprindea 
pământul în brațe. Când se deșira și se lungea ajungea cu 
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mâna la lună, la stele, la soare și la cât voia de sus”. 
Dominarea spațiului și dibăcia cinegetică îl caracterizează 
pe ciudatul companion al lui Harap Alb, ceea ce îl 
transformă într-un personaj burlesc, vădit simbolic, care 
însumează trăsături eroice, marțiale, arhetipale, și, 
totodată, fantastice și abstracte (putința de a accede la 
corpurile cerești, premonitorie pentru destinul umanității 
în secolul al XX-lea). Se adaugă la acestea vânarea expresă 
a păsărilor, adică a zburătoarelor, a făpturilor „de aer”, 
cele legate de cer prin ideea de zbor: „Păsările le prindea 
cu mâna din zbor, le răsucea gâtul cu ciudă și apoi le 
mânca așa crude, cu pene cu tot. Chiar atunci avea un 
vrav de paseri dinainte și ospăta dintr-însele cu lăcomie, 
ca un vultur hamisit”. Într-o lectură simbolică, așa cum se 
cuvine, Păsări Lăți-Lungilă are deci, ca ocupație predilectă, 
vânarea și „consumul” ideilor, a viselor, în general a 
înfăptuirilor văzduhului. Vânătoarea se dovedește, în acest 
registru, o ocupație... spirituală, exercitată cu pasiune, ba 
chiar cu lăcomie; o lăcomie ce lasă să se ghicească vocația.  

Când îl identifică, Harap Alb îl arată ca fiind „... vestitul 
Păsări Lăți-Lungilă, fiul săgetatorului și nepotul arcașului; 
brâul pământului și scara cerului; ciuma zburătoarelor și 
spaima oamenilor...”. Notorietatea lui, susținută și 
genealogic prin descinderea din spița lui Sagittarius – 
cunoscută zodie astrologică – și justificată de enorma lui 
„elasticitate” („brâul pământului” pentru că îl poate 
cuprinde, ca un ecuator, de jur împrejur și scara cerului”, 
pentru că poate întinde mâna până la lună, la soare și la 
planetele din sistem), îl îndreptățește la un destin ce 
depășește mult condiția umană. Căci el are „o putere mai 
pe sus decât își poate dracul închipui”, depășind astfel 
până și capacitatea imaginativă a diavolului; semn, la 
urma urmei, că zămislirea lui ținea de condiția divină, mai 
înaltă și mai generoasă, nefiind malefică, legată de 
diavolesc, în vreun fel. Pregnantă cu deosebire rămâne, la 
Păsări Lăți-Lungilă, atotputernicia dominării spațialității, 
în lung și în lat, pe suprafețe și distanțe măsurabile, dar și 
mult dincolo de acestea, la dimensiuni cosmice. Iar faptul 
acesta este un semn al atotcuprinderii locurilor, o vocație 
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a stăpânirii geografice și cosmice pe care românii o 
mărturisesc printr-una dintre vocile cele mai autorizate, 
cea a humuleșteanului de geniu. Astăzi, când sunt răspândiți 
în toate vânturile, putând fi regăsiți și în Kamceatka, și în 
China, ori pe continentul american, românii par mai mult ca 
oricând aparținători spiței lui Păsări Lăți-Lungilă.  

Dar și prin preocupările culturale și spirituale, ei sunt 
autentici „vânători de văzduh”, mari amatori și consumatori 
de idei și de realități spirituale. Într-un fel, se poate spune că 
Sancho Panza al nostru este Păsări Lăți-Lungilă, ființa 
mitologică ce îmbină în persoana sa – nu mai puțin decât 
Hrap Alb însuși, dar complementar cu acesta – contrastele, 
vânând și metabolizând cu poftă, ca un haplea, fără 
concesii, spirit și atotcuprinzând spațiul terestru, bolta 
cerească și, în general, cosmosul.  

Mai adaug doar că „lungulatul” și elasticul tovarăș de 
questă al lui Harap Alb este, probabil, cel mai filosofic 
conceput personaj literar din opera lui Creangă și din 
literatura noastră clasică, peste „sărmanul Dionis” 
eminescian și abisalul „nenea Anghelache” al lui I.L. 
Caragiale, meritând o abordare pe măsură în chiar această 
calitate a lui. El întruchipează în mod plastic și sintetic 
concepte cu acoperire filosofică (spațiu, lungime și lățime, 
arie, dinamică, cosmos, „duh” sau spirit, idee, „pasăre” sau 
zburătoare la figurat, ori chiar pasăre măiastră).  

Sancho este faimos și pentru abundența de proverbe 
prin care își exprimă atitudinea față de ființe, fapte și 
evenimente. Tot așa face și românul, prin excelență țăran, 
până mai ieri, aparținând, deci, culturii orale populare, 
paremiologiei, modurilor paradoxale ale zicerii (proverbe, 
cimilituri, încurcături de limbă).  

Cultura noastră pare, prin acest personaj, ca și prin 
vocația ei scutieră, nu o cultură eroică, ci una însoțitoare 
de eroism; nu ahileică, ci odiseică (categorii prilejuite lui 
Gabriel Liiceanu, odinioară, de lectura platoniciană a lui 
Homer). Suntem, așadar, sensibili, receptivi și creativi mai 
ales în spațiul sanchoismului, nu atât al donquijotismului. 
Este o diferență tipologică, nu valorică. Iar asta mă face să 
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mă întreb dacă rămâne definitiv stabilit că suntem o 
cultură mică.  

Dacă este adevărat că în romanul lui Cervantes cei doi 
eroi ilustrează complementaritatea dintre ideal și realitatea 
materială, se poate spune că sanchismul românilor înseamnă 
o atenția prioritară și, uneori, exclusivă pentru comoditățile 
și confortul vieții materiale lipsite de pericolele idealității. Nu 
este de mirare că, atunci când, după încheierea unirilor și 
configurarea României Mari românii au dat naștere unei 
tinere noi generații, aceasta a făcut saltul către idealitate în 
forme extreme, nemăsurate și contaminate cu teluric, cu 
politic, alunecând ușor, datorită acutei contradicții între 
idealurile înalte și atavismele material-pragmatice în excesul 
radical, în crimă (legionarii).  
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Ion BUZAȘI 
 

 
80 de ani de la Dictatul de la Viena – 30 August 

1940 
 
Un roman al suferinței ardelene1 

 
veniment tragic în istoria Transilvaniei, Dictatul de 
la Viena (30 august 1940) și ocupația horthisto-
fascistă (1940-1944) au inspirat îndurerate pagini de 

literatură: în poezie, elegii și proteste lirice, adunate în trei 
volume apărute în acea perioadă: Emil Giurgiuca, 
Transilvania în poesia românească (1943), Matei 
Alexandrescu, Ardealul cântat de poeți (1943), și George 
Togan, Ne cheamă Ardealul (1944). Pe lângă o sumedenie 
de reportaje, mărturii și memorii, înmănuncheate parțial 
în volumul Plânge Ardealul (Eikon, Cluj-Napoca, 2011) cu 
pagini scrise de gazetari sau scriitori cunoscuți: Emil 
Boșca-Mălin, Corneliu Coposu, Constantin Hagea, Victor 
Papilian) într-o ediție îngrijită de Mircea Popa și Liviu 
Hagea, tragicul eveniment a fost reflectat și în câteva 
romane: Labirintul, Timpul și furtunile de Francisc 
Păcurariu, Ademenirea de Romulus Zaharia, Aripile 
Demonului (vol. II) de Mircea Tomuș, și, în acest an 
comemorativ de romanul Undeva în Transilvania de Mirel 
Taloș. 

Este un roman-document, așa cum ne avertizează 
autorul într-un succint cuvânt lămuritor:„Romanul se 
bazează pe mărturii culese de autor de la urmașii unor 
protagoniști, etnici români din satul Jac și orașul Șimleu 
Silvaniei – care au trăit acele evenimente dramatice”, pe 
documente studiate în arhivele publice, iar pentru 
umilințele și torturile din ghetoul de la marginea 
localității, pe cartea lui Oliver Lustig, Procesul ghetourilor 
din Transilvania. Autorul mărturisește oarecum 

                                                           
1 Mirel Taloș, Undeva în Transilvania, prefață de Nicolae 

Breban, Editura  Rao , 2020 
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sadovenian că este „nepotul unuia dintre personaje și 
strănepotul altuia”, sugerându-ne durerea sufletească 
resimțită la evocarea acelor evenimente tragice.  

Titlul, Undeva în Transilvania sugerează o tristă 
realitate istorică când în Transilvania de nord-vest multe  
sate au fost martirizate. Iată, după o statistică oficială, 
satele din județul Sălaj și victimele atrocităților comise: 
Camăr (4), Carastele (12), Cehal (4), Ciumărna (7), 
Coșniciul de Sus (15), Hălmajd (17), Jurtelecul Hododului 
(13), Lucăceni (3), Marna (17), Nușfalău (11), Scărișoara 
Nouă (6), Șimleu Silvaniei (15), Unguraș (8), Zalău (26), 
Zăuani (17) etc. culminând cu crimele de la Ip (157 sau 188) 
și Trăznea (263 sau 280). 

La acestea se adaugă prin romanul lui Mirel Taloș, satul 
Jac din apropierea orașului Șimleu Silvaniei, unde  
conviețuiesc pașnic români, unguri și evrei. Romanul 
cuprinde trei secvențe chiar aritmetic împărțite: unu, doi, 
trei. 

Cu excepția lui Klein, o personificare a rațiunii, toate 
personajele sunt reale, chiar și Zmeul, personajul din 
basme întruchipând în roman amenințarea și ororile 
războiului. În perioada interbelică și în acest sat sălăjean, 
viața se desfășura liniștită, dar la mijlocul deceniului trei 
cei mai informați din sat, care ascultă știri sau citesc 
gazete, află de ascensiunea amenințătoare a lui Hitler și 
declarațiile lui belicoase antisemite. Cititorul le află mai 
ales din convorbirile lui Lazăr Klein cu rabinul Enrehreich. 
După asemenea discuții, Klein care crede cu putere în 
rațiune, notează reflecțiile într-un caiet, intitulat după 
modelul filozofului latin Seneca, Scrisori, pentru că și el se 
adresează unui cititor imaginar din viitor: „Prin Șimleu 
Silvaniei  se vorbește că, în Germania, ura față de evrei a 
intrat în temelia pereților. Dacă rațiunea ar domni, ura nu 
s-ar mai simți.” De la un timp și el începe să aibă îndoieli: 
„Dar oare încrederea mea nemăsurată în rațiune nu este 
greșită?” Apar manifestări ale discriminării,la început 
anihilate de oameni care au convingeri umanitariste și 
creștine. De exemplu, la examenul de absolvire un 
protopop ortodox propune ca elevii Mayer, Gheorghe și 
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Vasile, un evreu și doi baptiști – elevi foarte buni, să nu fie 
primiți. Se opune învățătoarea lor și, președintele comisiei 
invocând regulamentul școlar.[Deocamdată nu sunt 
legiferate absurdele discriminări etnice.] 

Dar în această stare de acalmie, cade ca un trăsnet la 30 
August 1940, vestea Dictatului, prin care o bună parte din 
Transilvania și evident și județul Sălaj „fac parte din 
Ungaria”. Este partea a doua a romanului, în care semnele 
antisemitismului se înmulțesc. Intră în scenă două 
personaje demonice ca Lázár Jozsef și Krasznai, convinși 
că acum își pot arăta fără teamă pornirile antisemite și 
antiromânești. Primarul român Andrei, un om cumpătat și 
bun gospodar este schimbat cu unul ce se va dovedi loial 
noilor oficialități. Lázár Jozsef „a suferit” mult după Marea 
Unire, căci nu mai era în Ungaria. Acum trăiește bucuria 
că este din nou în Ungaria și se angajează să facă o politică 
activă horthisto-fascistă, al cărei țel pentru el era  „să 
curețe Sălajul de evrei”. Mai întâi citește o mulțime de 
cărți antisemite, printre care la loc de cinste este Mein 
Kamph de Hitler, dar și cărțile Goebbels și toate revistele 
germane ce proclamau fățiș ura față de evrei. I se pare 
prea puțin și se gândește să deschidă el însuși o librărie cu 
cărți antisemite și să scrie chiar el o asemenea carte. Se 
înscrie în Partidul Crucilor cu Săgeți, este inițiatorul 
asociației Levente, o formă de premilitărie       pentru 
tinerii din Ungaria anilor de dominație horthistă. Ura lui 
mocnește deocamdată în interiorul său, și autorul notează 
magistral reacțiile organice ale acestui sentiment ce pune 
tot mai mult stăpânire pe el desfigurându-l sufletește și 
chiar fizic. 

În convorbirea fostului primar Andrei cu Brumălă, 
comerciantul onest din Jac, sunt gânduri cu referințe  la 
istoria românilor și a evreilor. Când primarul îi dăruiește 
lui Brumălă, care avea pasiuni de numismat, o monedă 
romană, acesta îi spune:„ – Voi, românii, aveți rădăcini 
atât de adânci în pământul acesta, vă construiți case cu 
piatră romană și găsiți monede romane în curți. Aveți un 
drept trainic asupra acestui pământ. Noi, evreii, suntem 
pribegi de două mii de ani, trăim cu frica în sân, ne rugăm 
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de unii și de alții să ne lase să trăim și noi”. În convorbirile 
acestea cel mai negru gând al lui Andrei era gândul 
războiului, și uneori nopțile are coșmaruri, visându-se în 
Primul Război Mondial,  alungate de visurile luminoase 
când dorea să-și reia lucrul la câmp, precum soldatul lui 
Coșbuc:„Să văd, o, dare-ar Sfântul/ Cum cade iarba-n fața 
mea/ Și-mi bate –n plete vântul”. 

Poate cele mai frumoase pagini sunt cele care prezintă 
prietenia sinceră dintre două fetițe: românca Măriuca și 
evreica Gittel, care citesc cărți împreună, își spun povești 
una alteia, se joacă „de-a domnișoarele”, dar într-o 
dimineață Măriuca are surpriza să vadă pe pieptul lui 
Gittel, o „stea galbenă”, semnul infamant  pe care fasciștii 
îl aplicau evreilor. La început copila româncă nu știe ce să 
creadă, dar Gittel îi spune că „acesta este un semn al 
Zmeului”. Ca să o consoleze și dintr-o pornire sinceră de 
atașament al vârstei se hotărăște să-și facă și ea o stea 
asemănătoare, iar dacă Zmeul se va apropia, se vor 
adăposti într-un loc, pe care-l știe Măriuca, Pivnița 
Monului, unde va putea veni și familia  lui Gittel, și unde 
Zmeul nu poate veni, căci fetele cunosc o vrajă, un 
descântec și l-ar preface în stâncă. Locul închipuirilor 
copilărești este luat de realitatea brutală: tinerii sunt 
recrutați în armata ungară, iar bărbații evrei apți de 
muncă sunt duși la muncă forțată în Ucraina. Chiar 
despărțite, Măriuca și Gittel își continuă prietenia prin 
scrisori, care, bineînțeles, nu ajung la destinație, căci în 
nemernicia lor cei cărora le sunt înaintate le aruncă 
disprețuitor la primul coș de gunoi pe care-l întâlnesc. 

Capitolul III este capitolul ghetoului, în care cei doi 
cerberi, cu față umană, Lázár Iosif și Krasznai pot să-și 
satisfacă poftele lor sadice și să chinuiască oameni 
nevinovați, bărbați, femei și copii, care aparțin unei etnii 
pentru care nutresc o ură oarbă. Ei pregătesc de zor, 
trenul pentru lagărul din Germania, și înghesuie în vagon 
mulțime de oameni, dintre care mulți vor sucomba pentru 
că nu existau minime condiții igienico-sanitare. Un 
personaj spune despre acest demonic Lázár Iosif că 
„simpla lui prezență stârnea spaima morții”. 
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Omenia românească se vădește și în ajutorul dat unor 
grupuri de evrei să treacă în România, prin Ciucea, drum 
greu și riscant amintindu-le de drumul evreilor scoși din 
robie, conduși de Moise. „Era atât de întuneric, încât 
conturul unor forme omenești era imposibil de distins. 
Numai Dumnezeu îi putea vedea. Merseseră prin umbra 
divină precum evreii prin Marea Roșie, netulburați, siguri 
de credința lor”. 

La îmbarcarea în tren, cei doi cerberi își manifestă din 
nou sălbăticia prin urlete animalice:„Așa sună vocea unui 
demon spuse Klein în șoaptă. Omul acesta știe cât de bine 
își cunoaște diavolul meseria…. – Cum poate un om să 
ajungă demon? Îl întreabă rabinul, la care Klein cu 
binecunoscutele lui sentințe raționaliste spune că „Un om 
fără rațiune poate fi orice”. El care credea puternic în forța 
rațiunii ajunge să se întrebe deznădăjduit „unde este 
armătura de fier a rațiunii” și crede că „Dumnezeu nu-i va 
supraviețui acestui război”. Răspunsul rabinului, este ca al 
unui profet din Vechiul Testament, exprimând 
convingerea că omul-fiară nu va supraviețui, dar 
Dumnezeu și credința vor supraviețui. 

Rememorarea unor asemenea mărturii abominabile și 
întâlnirea cu asemenea personaje demonice, precum Lázár 
Iosif și Krasznai, ne temperează mult entuziasmul 
admirativ despre măreția omului, din cunoscutele 
exclamații ale unor opere literare:„În lume-s multe mari 
minuni/ Minuni  mai mari ca omul nu-s!” (Sofocle, 
Antigona), sau : „Omul,  ce măreț sună acest cuvânt!” 
(Maxim Gorki, Azilul de noapte). 
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Titu POPESCU  
 

O monografie reparatorie necesară 
 

niversitarul sibian Ion Dur, cel care se îngrijește, 
printre altele, de revista Saeculum (continuînd 
publicistica lui Blaga nu numai prin titlul 

publicației, ci și ca seriozitate a materialelor publicate), 
este și autorul unor cărți de referință, foarte bine venite și 
atent scrise, ultimele două fiind despre Horia Stamatu 
(Publicistul Horia Stamatu între exces politic și echilibru 
spiritual, Ed. Limes, 2020) și Vasile Băncilă („Cazul” 
gînditorului Vasile Băncilă, Ed. Muzeul Literaturii 
Române, 2020). Sunt două monografii reparatorii recent 
apărute: cea despre Horia Stamatu este „prima care îi 
exploatează gazetăria”, cea despre Vasile Băncilă este „o 
restanță a culturii noastre”. 

El investighează activitatea publicistică a lui Horia 
Stamatu precizînd de la început că atenția i-a fost atrasă 
de „doi publiciști Horia Stamatu”: primul a publicat în 
oficiosul Mișcării Legionare, Buna Vestire, al doilea a scris 
în exil, la care discerne o îmbinare particulară și o 
continuitatea subterană. Comentatorul identifică 
adevărata punte între cei doi publiciști: „viața poetului și 
eseistului Horia Stamatu a fost închinată României și 
limbii române, idiomul matern, singurul în care pot fi date 
cele mai prețioase versuri”. 

După cum îi scrie poetul și publicistul lui Dumitru 
Țepeneag, el s-a înrolat în dreapta legionară „din cauza 
Sovietelor”, ca să lupte împotriva comunismului (la fel mi-
a declarat mie, în Germania, René de Flers, fost ofițer 
francez care a îmbrăcat haina militară germană, ca să 
„lupte împotriva comunismului”). 

Textele publicate de Horia Stamatu între 1937 și 1941 
popularizau conținutul doctrinar într-o formă violentă 
stilistic, deci agresivă, care se vede, în special, cînd e vorba 
despre evrei („ne înăbușeau de puturoșenia celei mai 
obraznice și mai cotropitoare dintre rase, crescînd ca o 
iarbă veninoasă în cîmpul literelor noastre”). Atitudinea 

U 
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anti-evreiască predomină alături de alte teme statornice în 
practica jurnalistică a lui Stamatu, din țară („critica 
liberalismului și a politicii centrate pe individ, complexul 
străinului sunt doar cîteva din temele recurente”), toate 
avînd ca țintă penetrația ideologiei legionare. 

Autorul era îndreptățit să constate că, în această 
perioadă, Stamatu dezvoltă „un discurs gazetăresc cu 
mecanism repetitiv anume construit, și asta pentru a 
persuada pe cititor, partizan sau simpatizant al Legiunii. E 
o orchestrație activată ostentativ”. Limbajul gazetăriei 
legionare a lui Horia Stamatu răbufnește în altă parte 
decît realizările lui poetice, fiindcă „limbajul lui Horia 
Stamatu ajungea să aibă grad semantic care tindea către 
zero. Era unul tautologic, triumfalist, resentimentar și 
anatemizat /.../ cu sofisme ieftine, antisemit, antiliberal și 
antidemocratic”.  

Partea a doua a cărții lui Ion Dur se ocupă de bogata 
gazetărie desfășurată de Horia Stamatu în exil, cu „reflecții 
de filosofie culturală asupra neamului românesc, a 
ethosului culturii noastre și a mentalului identitar”. 
Autorul apreciază că s-a petrecut o convertire 
„oportunistă”, cred că mai degrabă s-a petrecut o revenire 
la sufletul candid al poetului, redescoperit în noile condiții 
ale exilului. Monografistul recunoaște că „propaganda 
făcută Legiunii a rămas cumva în urmă, într-o etuvă a 
trecutului, ca și reverențele juvenil-obediente față de 
Căpitan”, cu unele linii de continuitate totuși: „a rămas, 
din efervescența trecutului său publicistic, orizontul 
credinței creștine, acum temperată și esențializată, ca și 
atașamentul etnic față de valorile culturii și civilizatei 
românești”.  

Poetul a părăsit România, „dar nu și românitatea”. 
Acest filon de aur a fost mult exploatat, cu patosul 
libertății găsit în anatomia exilului. Timpul literar intensiv 
de-acum l-a realizat Horia Stamatu prin datele sale de 
poet: „poetul îl salvează de la înec pe teoretician sau pe 
publicist”, dovedindu-și „încrederea neclintită în 
instinctul ființei umane de a fi legată de cuvînt”, căci altfel 
„omul devine o specie de maimuțe care oricît ar pretinde 
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că provin din om, rămîn ceea ce sunt, adică maimuțe”. Pe 
această cale, comentatorul ajunge la o caracterizare de 
ansamblu a legăturii intime dintre poet și cuvînt: „Horia 
Stamatu dovedea o acribie a cuvîntului la care nu renunța 
nicidecum, în nicio împrejurare /.../ el punea în joc mai 
întotdeauna o hermeneutică ad-hoc, ca dovadă a unei 
smerenii aparte în fața unei limbi”. 

În șantierul propriu de arheologie culturală, Horia 
Stamatu stăruie asupra a două categorii estetice, pe care le 
descoperă în straturile de adîncime ale literaturii noastre 
populare: umorul negru și absurdul, dar „făcea frumoase și 
adînci reflecții de rostire românească și asupra noțiunii de 
cuminecare, ca și asupra vorbirii și a rolului ei 
fundamental pentru ieșirea omului din singurătate”, iar 
concluzia comentatorului se poate extinde asupra întregii 
opere a poetului și publicistului: ea „desfășoară la scară 
redusă atmosfera marcată de instabilitate, complicitate și 
orgolii mărunte a diasporei românești”.  

Sinteza lui Ion Dur despre Publicistul Horia Stamatu 
este o dovadă că autorul ei respiră pe spații largi, că  e egal 
și inventiv pe întreg parcursul, că stăpînește bibliografia 
de bază și că, în cele din urmă, are o mare pasiune pentru 
cultura poporului român. Realizarea secvențională a 
documentării îi permite compulsarea punctelor de vedere 
în aceeași albie a interesului demonstrativ.   

 
 
 
 
 
 
  
 

 



Fete pierdute 

 

Al. CISTELECAN 
 
Aproape poeme 
(Elena Mătasă)  

 
 

eși la specia asta le comentează, nici Perpessicius 
nu-i chiar sigur că legendele niponizante (mai 
degrabă decît nipone) din Soare-Răsare1 ale Elenei 

Mătasă sînt cu adevărat poeme în proză. Pe cît zice el, 
Elena (n. 1901, Bistrița/Neamț; d. 1989, București)2 
”împrumută poemei în proză mai mult stilul exterior și 
mai puțin esența”, ”elegantul volum” transpunînd ”în stil 
de poemă în proză un număr de legende nipone” în care 
amestecă – intenționat, desigur - ”crîmpeie de mitologie 
solară” și ”apologuri morale”.3 Apartenența de specie e, 
într-adevăr, destul de nesigură, căci, de pildă, Alexandru 
Farcaș o trece la literatura pentru copii4 (unde poate 
rămîne liniștit), în vreme ce Ion Cristofor pare a o 
promova la cea pentru adulți, găsindu-i oarece farmec 
venit ”din exotism și din aliajul miturilor” și fiind, pe 
scurt, o carte ”grațioasă, deși fără prea multă originalitate 
în invenție.”5 E, în orice caz, o carte care ”se cetește cu 
interes pentru tîlcul ascuns.”6 ”Tîlcul ascuns” e dat însă 
mereu pe față, căci legendele inventate de Elena au scop 
moral înainte de a avea scop estetic, deși toate poveștile se 
spun în ”Cuibul poeziei”, unde se refugiază prințesa și 

                                                 
1 Editura Casa Școalelor, București, 1943. 
2 În Dicționarul general al literaturii române se naște la Bistrița; 
în Dicționarul scriitorilor români, la Viișoara.  
3 Perpessicius, Opere,  X, Mențiuni critice, Editura Minerva, 
București, 1979, p. 324.  
4 Dicționarul general al literaturii române, L-O, Editura Univers 
Enciclopedic, București, 2005, p. 299. 
5 Dicționarul scriitorilor români, M-Q,  Editura Albatros, 
București, 2001, p. 163. 
6 Perpessicius, op. cit. 
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amicele. Exotismele de care face paradă sînt destul de 
convențional colorate și n-au mai nimic din rafinamentul 
care li s-ar cuveni (măcar cît în Crinii roșii ai Sandei 
Movilă). Afară de nume și de ceva mătăsuri e destul de 
puțină japonezărie în aceste prelucrări naive de legende. 
În ele, într-adevăr, se pot găsi, amestecate cu ceva sineală 
niponă, legendele europene, fiecare din ele făcînd ceva 
etiologie (așa aflăm cum s-au născut pe tărîmuri japoneze 
liliecii, cum au apărut Aurora și Amurgul, Curcubeul, 
Soarele și alte făpturi și cum prin iubire se poate topi o 
inimă frigidă - și-n general cum se pot face lucrurile pe 
bunătate). Sînt închipuiri de tot naive, deși cartea începe 
promițător și Elena arată reale calități de graficiană. 
Himera cu care se trezește în casă și care-i lasă o statuetă 
în care e închisă toată povestea lumii e pregnant desenată: 
”E lung și sfrijit; un slăbănog – atît de slab, încît părea un 
șirag de ciolane, ținut drept numai prin teaca strîmtă a 
pielii. Avea capul ascuțit ca un ou și țeasta goală, 
împodobită în creștet cu un moț de păr negru și creț. 
Ochii adînciți în gropile pleoapelor, cu nările ca niște 
cheutori goale și afumate, buzele întinse pe dinții ieșiți” 
etc. Dar Elena nu se ține de ce-i iese mai bine, ci trece la 
desfășurarea epică a legendelor, cu invenție foarte 
chinuită. Nu înainte însă de a-și face un omagiu, căci 
statueta cu înțelepciunile lumii nu poate fi deschisă decît 
de cel mai bun om din lume, de cel care plînge de durerea 
celorlalți și cîntă de bucuria lor. Iar acest om e, firește, 
Elena. 



Poeme 

 

Mircea MUTHU 
 

Margini 

Acum 
 
e clipa 
frumoasă ca o perlă;  
dansează, sare de pe un dinte pe altul  
număraţi până la treizeci  
şi cu un adaos nesperat  
de cîteva, de cîteva secunde  
pe fierăstrăul strălucind  
în coasta unei margini amânate. 
 

Interval 

Golful - pergament lichid  
dezmiardă începutul de neimaginat  
cu chipul meu, înainte de a mă naşte;  
atinge şi marginea de negîndit  
în zborul oblic al pescăruşului  
prin lumină, peste piatră, în tăcere. 
 

Promenadă 

Plimb câinele  

în asfinţitul roşu;  
îmi închipui că tai lemne,  
fac focul 
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şi îmi pipăi destinul  
în tăcerea năucitoare din jur;  
fîntîna aproape secată  
și cerul incolor, indiferent  
la ţipătul păsării de noapte. 
 

Lecţie Zen 

Alunec 

pe viaţa de sticlă  
fără să las urme 

spre sarea pîmîntului 

 

    * 
 

Pentru că n-am întîlnit 

pisica neagră 

din odaia neagră 

unde nu se află pisica neagră. 
 
Posteritate 

 

Firave, 

cercuri, cercuri desenează clipa  

cînd Orion cade  

în Oceanul nesfîrşit  
/ sub cerul de platină. 
 

 



Cronici de întâmpinare 

 

Monica GROSU 
 

 
Despre întoarcerea în timpul fără durată 

                                                                                                                            
ăderea din rai (Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca, 2020) face parte din categoria cărților 
întemeietoare. Scriitorul Horia Bădescu vorbește aici 

despre temeliile propriei formări și despre resursele 
ruralității pentru devenirea neamului. Prin detaliile 
propriei sale biografii, se pătrunde într-o zonă a valorilor 
axiologice pe care s-a clădit spiritualitatea românească, 
dar și într-o perioadă de extremă însemnătate istorică. 
Generațiile noi au șansa unui periplu emoționant înspre 
trecutul recent, sub blânda și atenta oblăduire a autorului. 
De la elogiul adus limbii române, țăranului, ruralității, 
memoriei la detaliile de ordin familial și autobiografic, 
toate întâmplările, bucuriile sau necazurile oamenilor în 
vremuri de restriște, prind contur sub abajurul seninătății 
și al împăcării. Raportarea la tot ce a fost în trecut se face 
cu iubire și cu sentimentul apartenenței la valorile morale 
și intelectuale ale spiritualității românești. 

Simplitatea și buna măsură definesc demersul 
memorialistic al scriitorului Horia Bădescu, al cărui timp 
paradisiac se leagă de Areful copilăriei, de acel sat de pe 
Valea Argeșului, unde lumea i s-a dezvăluit mai frumoasă 
și mai tainică decât oriunde în altă parte. Reconstituirea 
evenimentelor și înfăptuirilor de generații este și un bun 
prilej pentru autor de a creiona figuri și personaje publice, 
de a evidenția aspecte pe care istoria actuală pare să le 
șteargă sau să le omită din vedere. Glasul memoriei devine 
astfel tot mai puternic pentru cei care au simțit, la 
propriu, vitregiile unei ideologii distructive și privațiunile 
la care erau supuși copiii deținuților politici. Acest melanj 
între faptul istoric trăit și visul mereu salvator al 
autodepășirii și al bucuriei prefigurate de speranță 
imprimă discursului forță, lumină, autenticitate. Sub fraza 
inspirată și sigură a autorului, viața continuă în carte, se 
prelungește în ramificații multiple de sens și înțelepciune, 
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în destinele copiilor ajunși maturi și care au înțeles că 
„întotdeauna câștigă cel ce știe să aștepte.” 

Născut în lumea satului, prozatorul și poetul Horia 
Bădescu rămâne indestructibil legat de această vatră a 
viețuirii ancestrale. În ciuda greutăților materiale, a 
obligațiilor școlare îndeplinite mereu cu rigurozitate și 
conștiința datoriei, copilului de la țară îi rămânea mereu 
timp pentru explorarea împrejurimilor, pentru continue 
căutări și uimiri în fața minunatei alcătuiri a lumii. 
Tocmai de aceea, amintirile învăluie acel timp cu aer de 
sacralitate în parfumul inefabil al emoțiilor diverse. Căci, 
într-adevăr nu se pot uita iernile acelea aproape ireale, cu 
ninsori abundente, cu misterul sărbătorilor de Crăciun, cu 
glasul cristalin al colindătorilor invadând prispa casei, dar 
nici vacanțele de vară cu fascinația și murmurul specific 
micilor viețuitoare. Aceasta era lumea adevărată a satului, 
„care te așază, încă de la început, în firescul legăturilor 
ancestrale cu pământul, cu apa, cu cerul și cu focul stelar, 
care te dezvăluie și te învăluie frate al frunzelor și al ierbii, 
al popoarelor de insecte, de păsări, de făpturi 
necuvântătoare, dar care ne vorbesc atât de pe înțeles, în 
graiuri care se deschid urechii inocente și ochiului vrăjit 
de minunea înconjurătorului! Eram copil al vântului, al 
arșiței și furtunilor verii, al ploilor mucede de toamnă, 
scurse din ugerul norilor în orbita ferestrelor și, mai ales, 
al iernilor cotropitoare, al potopului de ninsori sosind din 
fărădecapătul cerului. Lumea în care am crescut eu părea 
făcută, în pofida a tot și a toate, să-și afle căile și 
resorturile în afara duratei. Adevărurile ei, peste care 
timpul trecea în tăcere sau, uneori, cu vuiet de cascadă, 
stăteau încă în neclintirea veacurilor. Satul părea veșnic, 
ce iluzie, Doamne!, fiindcă își întemeia ființa și existența, 
umanitatea lui cea mai profundă, pe veșnicia imanentă 
lumii.” 

Ni se deschid, în această manieră poetică, porțile spre 
ceea ce reprezenta transcendența spațiului rural, cu toată 
sfera sa de lirism, reflexivitate, spiritualitate, prezență a 
divinului, căci e „lumea în care Dumnezeu umblă ca și 
tine desculț prin roua dimineții ori prin pulberea serii, 
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dezvăluindu-și urmele ochilor deschiși în orizontul 
minunii”. Emoția mărturisirii se intensifică odată cu 
impresionanta poveste a familiei ce suportă samavolnicia 
unui regim totalitar. Tatăl face închisoare politică, fiind 
ridicat într-o noapte de august a anului 1952. Este deținut 
la Pitești, apoi ajunge la Canal, în lagărul de la Poarta 
Albă. Veștile de la el vin abia după luni de incertitudine, 
iar greutățile de ordin material se întețesc, însă nimic nu 
poate contrabalansa bucuria revederii de mai târziu. 
Tenacitatea părinților și devotamentul lor profesional și 
comunitar se reflectă în edificiile ridicate cu multă 
stăruință și răbdare (tatăl construise două școli și mama 
un cămin cultural). Dascăli prin vocație, aceștia se 
bucurau de un mare respect în rândul sătenilor, iar 
cuvântul lor sfătuitor cântărea greu. În atmosfera aceasta 
de trudă și jertfă pentru neam, se formează personalitatea 
noilor vlăstare ale familiei, fiind de înțeles apetitul pentru 
lectură și cunoaștere, sentimentul datoriei și al 
apartenenței la categoria intelectualilor pătați politic. 

Căderea din rai este, din acest punct de vedere, cartea 
mai multor generații, a părinților și a copiilor, chiar și a 
bunicilor, a destinelor care nu se frâng sub furtunile 
istoriei, chiar dacă uneori șansele de supraviețuire au fost 
aproape de limită. Regăsim aici pagini vibrante despre 
mamă, despre zona de obârșie, despre idealurile și 
reprezentanții unor partide istorice, despre iubirea pentru 
cele două surori și, de ce nu, despre tot ce a însemnat 
viața unui copil în mediul rural, un copil extrem de curios, 
un bun cititor și chiar un iubitor al cărților vitregite de 
soartă (spre exemplu, episodul în care salvează, din calea 
focului, câteva volume prețioase). Descrierile poetice și 
autenticitatea rememorării dau forța discursului, frazele 
se construiesc parcă atât de firesc, aducând rezonanța 
vorbei de altădată, foarte înțeleaptă și potrivită. 
Experiența bogată a scrisului și trăirea mereu intensă, 
mereu vie și netrucată, se verifică la orice nouă lectură ce 
stă sub semnătura distinsului poet și prozator, eseist și 
memorialist Horia Bădescu. 
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Sonia ELVIREANU  

 
 

Secvențe de literatură română contemporană 
 

piritul proteic al lui Horia Gârbea, exersat în poezie, 
proză, dramaturgie, e întregit de vocația de critic 
literar, concretizată în patru volume de comentarii 

critice de literatură contemporană. 
Ore astrale (Editura Nemira, 2020, 205 p.) e o selecție 

de cronici  dedicate cărților unor autori români 
contemporani, „reprezentativi pentru momentul actual al 
literaturii române.”  

Titlul volumului ne trimite cu gândul la starea de grație 
care privilegiază creația. Dar şi lectura empatică şi actul 
critic creator au nevoie de o stare aparte, iată o dublă 
sugestie a Orelor astrale. 

O privire rapidă asupra cuprinsului pune în lumină 
structura tripartită a volumului ( poezie, proză, critică şi 
eseu) şi prestigiul scriitorilor abordați. Criticul nu se 
pierde în lungi comentarii, preferă impresiile succint 
exprimate, per ansamblu, la cald, surprinde esența, 
elementele definitorii ale textului, ceva din natura 
autorului, plusul şi minusul cărților comentate, dublă 
sursă de cunoaştere: a semnificațiilor  unor opusuri şi „să 
cunosc autorii în  ființa lor  lăuntrică”.  

Lectura cărții e plăcută, autorul nu face uz de concepte 
şi tehnici sofisticate de interpretare. Preferă observațiile 
sintetice, pigmentate cu umor subtil, succinte relatări, 
glume, amintiri, povestioare reale ori inventate 
(ursitoarele lui Alex Ştefănescu) şi bogate trimiteri livreşti 
spre literatură, filozofie, artele plastice, mitologie, ştiință, 
dovadă a unui larg orizont cultural.  

Vocea critică dezinvoltă, luminoasă, cu fin umor, e 
fermă în judecățile sale față de scriitorii de top. Criticul îşi 
asumă cu aplomb opiniile, spune răspicat ce nu-i place, 
fără intenția de-a leza, umorul e tonic, decontractant, ține 
de natura sa jovială. 

S 
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Horia Gârbea comentează poeți de prestigiu din spații 
geo-culturale şi generații diferite, unii distinşi cu cel mai 
râvnit premiu pentru poezie, Mihai Eminescu: Ovidiu Genaru, 
Nicolae Prelipceanu, Gabriel Chifu; ori nominalizați la acest 
premiu: Marian Drăghici, Cassian Maria Spiridon, Lucian 
Vasiliu. Interesul criticul se îndreaptă şi spre poeți mai tineri.  

Discursul critic, focalizat pe o carte, ori extins la mai multe 
din creația aceluiaşi scriitor, îmbină spiritul critic obiectiv cu 
elemente de narațiune şi portret. Câte o întâmplare reală, 
redată în câteva fraze, înviorează comentariul prin nota de 
umor specific lui Horia Gârbea. Chiar dacă se referă la o carte 
anume, criticul defineşte întreaga operă, cum se întâmplă în 
comentariul la volumul la pierderea speranței a lui Nicolae 
Prelipceanu, pentru care „poezia nu e nici alinare, nici 
exorcism”. Dimpotrivă, este o artă a curajului şi a negării, a 
îndrăznelii de-a elimina iluziile dulci şi confortabile, minciunile 
consolatoare”. O poezie în consonanță cu spiritul exigent, 
sarcastic, persiflant, ironic al poetului. 

Tot astfel surprinde în păhăruțul lui Marian Drăghici 
câteva elemente definitorii ale liricii sale: metaforele 
recurente, reluarea unor sintagme ca leitmotive poetice, 
tonalitatea de litanie. Dar şi ceea ce distinge noul volum de 
cele anterioare: poeme dedicate confraților, pe care „îi evocă 
tandru, nu polemic”.  

În ultima carte a regretatului Traian Coşovei Aritmetica 
pleoapelor, criticul  remarcă discursul „liric, reflexiv, 
sentențios”, tonul „mai puțin ludic şi discursiv”, „o melancolie 
atipică”, preferința pentru concepte în loc de simboluri.  

Unii scriitori sunt surprinşi în ipostaze diferite, de poeți şi 
prozatori, precum Gabriel Chifu, numit „poet al luminii” şi 
„metafizician atras de o  lume suprareală şi de o exprimare 
simbolică”. Antologia Elegia timpului e considerată „un jurnal 
de stări”, în care se împletesc liricul, reflexivul, narativul. Între  
romanele sale, e privilegiat În drum spre Ikaria, o „carte 
mistică”, cu o arhitectură multistrat, romancierul fiind un 
„abil constructor de epică şi de caractere.” 

În critica de întâmpinare, Horia Gârbea evită aprecierile 
superlative, urmând consecvent principiul obiectivității. Nu 
ezită să spună, cu vădită detaşare şi umor,  ceea ce crede, 
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reliefând elementele de rezistență ale unui roman şi cele mai 
fragile, exprimându-şi plăcerea ori plictisul de cititor față de 
lentoarea ritmului narativ ori disiparea acțiunii în absența 
unei construcții epice clare.  

Prozatori contemporani de marcă, consacrați prin premii 
importante, sunt trecuți prin filtrul privirii sale critice 
nepărtinitoare: Mircea Cărtărescu, Gabriel Chifu, Marta 
Petreu, Florina Ilis, Gabriela Adameşteanu, Varujan 
Vosganian, Alexandru Ecovoiu. Dar şi romancieri de succes ca 
Bogdan Teodorescu, autorul unui thriller politic parodic şi cu 
umor negru, ori apreciați pentru calitatea prozei lor: Dănuț 
Ungureanu, Şerban Tomşa şi Andrea Hedeş, intrată recent în 
rândul prozatorilor, apreciată deopotrivă ca ca poetă şi critic 
literar.  

Opinii tranşante, pigmentate cu umorul său natural şi fină 
ironie, emite Horia Gârbea despre Orbitor III a lui Mircea 
Cărtărescu. Nu se sfieşte să deceleze minusurile romanului la 
nivel de substanță şi tehnică narativă, considerându-l sub 
nivelul talentului şi inteligenței scriitorului: „un pamflet fără 
strălucire”, care reactualizează clişee ale epocii ceauşiste în 
„stil de inventar”, „cu umor forțat”, pagini întinse, terne, fără 
arhitectură.  

O mare surpriză o constituie apariția criticului Nicolae 
Manolescu printre prozatori, cu „proză-jurnal” din Teme, în 
care Horia Gârbea descoperă un autor autentic, mult mai mai 
relaxat decât cel din critica literară.  

Partea finală a cărții e dedicată istoricilor şi criticilor 
literari, în frunte cu reputatul Nicolae Manolescu, urmat de 
reprezentanți din generații diferite: Alex Ştefănescu, Nicolae 
Oprea, Ion Simuț, Răzvan Voncu, Gelu Negrea, Daniel 
Cristea-Enache. Li se adaugă eseişti precum Sorin Lavric, 
Radu Cernătescu, Horia-Roman Patapievici, Gelu Ionescu, 
Alexandru George.  

Horia Gârbea e un pasionat cititor şi un critic literar sever, 
de larg orizont cultural, care nu trece cu vederea defectele, ale 
autorului ori ale cărților sale, însă ştie să le expună inteligent, 
succint, concentrat, nuanțat, cu subtilă ironie şi umor, fără a fi 
malițios, asumându-şi dezinvolt opiniile. 
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Ladislau DARADICI 

 
 
Darul neprețuit al lucidității 

 
ecentul roman al lui Iulian Chivu, Predat sau 
teroarea absurdului (Editura Contrafort, Craiova, 
2019), ne invită la o amplă și profundă reflecție 

asupra crepusculului vieții, asupra destinului unui om 
care, în pofida umilințelor bătrâneții, a bolilor și apropierii 
morții, se încăpățânează să nu depună armele rațiunii, 
păstrându-și, până în ultima clipă, demnitatea. ”O carte 
despre senectute și anxietățile ei – precizează într-o notă 
de corespondență autorul –, despre introspecții și 
judecăți, despre sentimentul tardivității, despre libertatea 
cugetului și înalta cugetare, despre rădăcini și risipiri, dar 
mai ales despre presentimentul morții”. Despre omul 
rațional și neprețuitul dar al lucidității, la urma urmei, 
într-un dialog dezarmant cu sinele și cu cei din jur, în 
dramatica încercare de recuperare a memoriei și de 
păstrare a valorilor spirituale care definește esența 
personalității unui om. 

În centrul romanului se află Constantin Burdeanu, 
profesor de filosofie din București, ajuns la vârsta 
senectuții. Erudit de marcă, distinsul pedagog și-a dedicat 
viața ideilor, marilor curente filosofice, detașându-se de 
lume, de realitățile cotidiene. Demn, pedant, moral, cum 
îl caracterizează unul dintre personaje, Burdeanu este un 
familist convins (bărbat care a iubit o singură femeie), 
recunoscut, datorită cunoștințelor vaste și discursului său 
sclipitor, drept un profesionist de înaltă ținută. Trezit în 
fața problemelor insurmontabile ale bătrâneții (degradare 
fizică, vertij, pierderi de memorie), eminentul gânditor 
realizează că marile teorii filosofice nu-i sunt de niciun 
ajutor, alunecând spre depresie, silit de împrejurări să-și 
reevalueze statutul și să-și reseteze opțiunile. Pasul cel 
mai important va fi încercarea apropierii de Dumnezeu, 
fără a putea face însă compromisuri în ceea ce privește 

R 
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concepția sa asupra existenței și statutul său de om 
rațional (Octavian Paler spunea că doar omul afectiv e 
gata să iubească fără rezerve ceea ce omul rațional pricepe 
fragmentar, doar între anumite limite). Viața profesorului 
se scurge astfel, precum cea a lui Sisif, sub teroarea 
absurdului, relevarea acestui absurd devenind lait-motiv al 
romanului. 

Drama lui Burdeanu nu e cauzată atât de degradarea 
fizică tot mai accentuată, ci mai ales de pierderea 
alarmantă a memoriei (boală moștenită, se pare, de la 
mama sa), a capacităților intelectuale, dar și de situațiile 
penibile prin care e obligat să treacă (are un lapsus în 
timpul unui discurs, e suspectat că ar fi beat, chiar drogat, 
când își pierde cunoștința într-un parc). Dar ca și în cazul 
lui Sisif, cel din eseul camusian, conștientizarea lucidă a 
destinului transformă chinul, agonia sa într-o izbândă a 
spiritului. Pentru că profesorul Burdeanu nu este un 
învins și, chiar dacă în roman revine constant ideea terorii 
absurdului, el nu poate fi identificat nici cu Sisif, și cu atât 
mai puțin cu Mersault, personajul din Străinul (ca soț 
model, tată iubitor și profesor reputat, el și-a împlinit 
destinul, viața lui a avut sens). Mai degrabă amintește de 
Santiago (simbolic, desigur), celebrul personaj al lui 
Hemingway care, aflat singur pe mare, în lupta sa 
deznădăjduită cu peștele, crede cu tărie că omul nu poate 
fi învins. Distrus da, însă nu învins... La rândul său, 
Burdeanu luptă în felul său, pe o altă mare, atât cu 
neputințele fizice ale bătrâneții, cât și cu amnezia. În 
simplitatea spiritului său, Santiago se roagă. La fel o face și 
Burdeanu, folosind însă și mijloacele rațiunii și 
cunoștințele filosofice în încercarea de a se apropia de 
Dumnezeu (neacceptând credința oarbă). De altfel, una 
din întrebările cheie ale romanului pe care profesorul o 
adresează medicului său este dacă în profesia acestuia își 
găsește sau nu loc Dumnezeu. Obsedat de paradoxuri, 
căutarea existenței divine pleacă tot de la un paradox, cel 
al credinței, așa cum a fost genial formulat de Mario 
Germinario: ”Doamne, dacă ești pretutindeni, de ce nu îți 
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simt prezența? Dar dacă nu ești nicăieri, unde să-ți caut 
absența?” 

Unul dintre numeroasele atuuri ale cărții lui Iulian 
Chivu este impresionanta deschidere spre erudiție, Predat 
sau teroarea absurdului fiind un roman care te obligă să iei 
contact, alături de personajul principal, cu ideile marilor 
filosofi ai umanității, ale marilor psihologi, teologi, pictori, 
esteticieni, scriitori. Lectura romanului, pretențioasă în 
acest sens, devine nu doar o celebrare a cugetului și un 
omagiu adus marilor gânditori (există zeci de referiri în 
acest sens), dar și pretext pentru noi lecturi, fie că este 
vorba de Hegel, Leibniz sau Nietzsche, Sfântul Augustin 
sau Apostolul Toma, Freud sau Jung, I. A. Richards sau 
Saint-Beuve, Camus și mulți alții. Un roman existențial 
dublat de unul de idei, așadar, admirabil susținut de o 
”bibliografie” vastă și elaborat cu minuțiozitate și rigoare. 
Un roman relevant, dincolo de spațiul și timpul surprins 
(Bucureștiul zilelor noastre), pentru destinul oricăruia 
dintre noi și, în special, pentru acei intelectuali care, de-a 
lungul vieții, își hrănesc spiritul prin intermediul cărților 
din marile valori ale culturii universale, detașându-se de 
lume, ridicându-se deasupra ei, readuși în cele din urmă 
cu picioarele pe pământ de umilințele senectuții și 
inevitabila apropiere a morții.  

Grație semnificațiilor, dar și măiestriei scriitoricești a 
romancierului, „cazul” lui Burdeanu rămâne prin 
excelență uman, toate trimiterile și ideile filosofice, 
psihologice și teologice fiind trecute prin clepsidra rațiunii 
personajului, raportat la neputințele și temerile sale. În 
același timp, romanul este și un omagiu adus 
Bucureștiului în care Burdeanu și-a trăit viața, 
bulevardelor, parcurilor, dar și oamenilor, în plus, în 
paginile sale dezbătându-se probleme stringente ale 
societății contemporane românești (în discuțiile 
profesorului cu doctorul Comănescu, cu membrii familiei, 
prietenii săi sau foști elevi). 

Am afirmat, în ciuda finalului previzibil, că personajul 
lui Iulian Chivu nu este un învins. Cunoscând teama, 
uitarea, degradarea fizică, el va înțelege în final că, în 
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decursul anilor, lumea cărților, a marilor idei, ca și 
responsabilitățile profesionale și sociale l-au îndepărtat de 
lumea reală și de semeni. Surprinzător, cel care și-a 
dedicat viața cultului cărților va deveni preocupat, pe 
ultima sută de metri, să ”citească” oameni, fie că e vorba 
de rudele sale, într-o tentativă de redescoperire a 
originilor, fie de oamenii obișnuiți din mijloacele de 
transport sau de pe străzile capitalei. Devine tot mai atras 
de spectacolul lumii, realizând că ”în planul ăsta al 
cunoașterii nu adunase nimic” și că ”ar putea da ortul 
popii fără să fi degustat cu îndestulare din lumea asta, din 
tainele ei, din ciudățeniile ei”.  

Dintr-un roman cu o asemenea deschidere spre 
filosofie nu putea lipsi, desigur, problematica sinuciderii 
(considerată de Camus problema fundamentală a 
filosofiei), prietenii lui Burdeanu, jurnalistul Marincea și 
prozatorul Costiniu, prezentându-i o întreagă listă de 
celebrități, scriitori mai ales, care au ales această cale. 
Profesorul se declară împotriva suicidului, și nu pentru că 
ar fi un păcat, ci pentru că ține cu încăpățânare la 
imaginea sa de după moarte. 

Personajele romanului nu sunt numeroase, esențiale 
însă în relevarea personalității profesorului Burdeanu: 
soția sa Irina, fiul Andrei și soția acestuia, Raveca, 
doctorul Cezar Comănescu, cei trei prieteni pensionari ai 
profesorului, prozatorul Costiniu, jurnalistul Marincea și 
pictorul Rădulescu, dar și fostul său elev Dorotescu, 
director al unei edituri.  

Irina este o femeie liniștită, inteligentă și care-i 
respectă rigiditatea, acel gen de detașare, de superioritate 
(”nu ești așa ciufut cum pari”). E sceptică în ceea ce 
privește apropierea lui de Dumnezeu și se sacrifică pentru 
soțul ei, neglijându-și propria boală. Căsătoriți din 
dragoste, cei doi sunt uniți printr-o serie de ”afinități 
spirituale”, cum le numește profesorul, marea lui teamă 
fiind că ar putea trăi mai mult decât soția sa. Alături de 
Irina, doctorul Comănescu este un personaj indispensabil 
în urmărirea declinului fizic și mental al profesorului, 
arhitectura romanului prilejuind ca acest ”caz Burdeanu” 
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să fie considerat și din perspectiva neurochirurgului: 
romanul începe cu plecarea medicului în străinătate (când 
surprinde, aproape de graniță, câțiva copii strigând 
”predat” într-un joc ”de-a războiul”) și se încheie, perfect 
simetric, cu prezența sa lângă patul profesorului, care se 
consideră și el ”predat”, de data asta în ”jocul” vieții și al 
morții. Interesantă este evoluția relației dintre ei, cu 
repercusiuni asupra amândurora (doctorul, care la început 
neagă că Dumnezeu ar avea loc în profesia sa, pe parcurs 
își va schimba radical opinia).  

Comănescu își cunoaște și își înțelege perfect pacientul 
(îi aprecia cultura vastă, vorbirea elegantă, cuvintele ce 
aveau ”o altă adâncime, luminau altfel realitatea”). Își 
explica chiar exagerările sale privind simptomele bolii, 
cauza fiind ”teama de a nu avea sfârșitul mamei sale; îl 
îngrozea ideea și mai ales că între performanța lui 
intelectuală, între gloria inteligenței, a memoriei, a 
lucidității sale și tabula rasa de care se temea era o 
distanță greu de apreciat și mai ales de prevăzut în cât 
timp se va consuma și cum se va sfârși.” Pe de altă parte, 
profesorul își pune problema dacă această posibilă 
”coborâre în vegetativ” nu este cumva o pedeapsă pentru 
intransigența sa profesională și lipsa de indulgență față de 
cei care nu puteau mai mult... La un moment dat, medicul 
e acela care îl sfătuiește pe Burdeanu să-și caute un 
duhovnic în ideea împăcării cu sine și a punerii de acord 
cu cuvântul lui Dumnezeu întru desăvârșirea spiritului: 
monahii, e de părere Comănescu, nu se duc la doctor căci 
știu că bolile trupului încep cu ale sufletului, ei se ocupă 
în exclusivitate de suflet...  

O ”echipă” interesantă face Burdeanu și cu jurnalistul 
Costiniu și prozatorul Marincea, cei trei completându-se 
reciproc. În timp ce Costiniu e ”un spirit al solitudinii și al 
profunzimilor”, iar Marincea se dovedește a fi ”tipul 
moderator, al actualizării ideilor, al ducerii lor în 
verosimilul cotidian”, Burdeanu este ”un tip ușor coleric 
care pendulează elegant și mai ales captivant între poetica 
ideilor și gramatologia lor, între viața abstractă și absurdul 
temeiurilor ei”. Burdeanu este expert în relevarea 
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absurdului și a paradoxurilor, lăsând mereu impresia că 
ține un discurs (o meteahnă rămasă de la catedră); e 
genial în a face demonstrații logice ale adevărurilor 
simple, transformând lucrurile banale în teme academice: 
”pune accentul pe coerențele vieții tocmai pe absurdul 
unora dintre sensurile ei și astfel pare că acolo există el, 
sub teroarea acestui absurd, între revoltă și acceptare 
protestând sau, în momentele lui de liniște, suspectându-
se de ceva, dar nu chiar de orice; poate tot de absurd, de 
ilogica ființei grațiate”. Însă dincolo de această teroare pe 
care o trăiește (Camus ne propunea să ni-l imaginăm pe 
Sisif fericit), viața profesorului Burdeanu a avut în 
permanență sens. Trupul lui e demolat de bolile 
bătrâneții, memoria îi joacă feste, dar rămâne același spirit 
lucid, liber, stăpân pe ideile sale. Mai mult de atât, în 
limitele rezonabile ale unui om care se apropie de optzeci 
de ani, încearcă să rămână activ: se plimbă prin parc, 
merge la cumpărături, face călătorii prin București cu 
tramvaiul sau metroul, își vizitează rudele de la țară și își 
predă însemnările filosofice la editură pentru a publica o 
carte. 

Romanul lui Iulian Chivu are ceva clasic, consacrat. E 
un roman rotund, cu o arhitectură solidă, amintind de 
marile construcții epice ale secolului trecut. Discursul e 
așezat, molcom. Autorul își respectă personajele (e un 
privitor aproape neutru, care își ascunde sentimentele), 
ține la independența și individualitatea lor. În același 
timp, e un narator lucid, vigilent, căruia nimic nu îi scapă 
(există pasaje în care îl identifici cu Burdeanu). Uneori 
sunt suficiente două-trei secvențe ca un personaj, chiar 
episodic, să devină memorabil (figura părintelui paroh, 
întâlnit la supermarket, de pildă). Dar există și alte 
împliniri ale acestui roman (dincolo de povestea 
existențială a protagonistului și abundența de idei), fiecare 
aspect meritând o analiză aparte: dimensiunea socială, 
obiectivitatea, pasajele de analiză psihologică și 
sociologică, tipizarea și așa mai departe.  

Predat sau teroarea absurdului e un roman complex, un 
roman al vieții și al morții. Un roman al întrebărilor și 
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răspunsurilor paralele, posibile, care te face să te întorci 
asupra propriului tău destin, să-ți privești sinele, să te vezi 
și să te întrebi dacă ceea ce ai trăit până acum a fost sau 
nu relevant pentru destinul tău. Dacă ești pe drumul tău 
sau pe un drum imaginat de alții. Dacă îți trăiești visul sau 
nici măcar acesta nu-ți aparține... Ca în orice călătorie, nu 
destinația e cea importantă. Moartea nu înseamnă nimic 
față de ce au însemnat ceasurile, zilele și nopțile vieții tale. 
Contează ce ai trăit până atunci: cât ai iubit, câte idei ai 
văzut, ce imagine ai lăsat în urma ta, ce gânduri, câtă 
demnitate sau, cum spune Irina, soția lui Burdeanu, câtă 
responsabilitate, cât devotament. 

Închei cu o frază (ultima) din Un uomo finito, celebrul 
roman al lui Giovanni Papini de care mi-am amintit 
(printre numeroase alte titluri) citind cartea lui Iulian 
Chivu: ”Iar dacă […] veți continua să credeți, în ciuda 
vorbelor mele, că sunt într-adevăr un om sfârșit, va trebui 
cel puțin să recunoașteți că sunt sfârșit pentru că m-am 
apucat de prea multe lucruri și că nu mai sunt nimic 
pentru că am vrut să fiu totul”. 
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Mihaela MERAVEI 
 
 

Emoție și sensibilitate într-un „thriller de foarte 
bună calitate literară” 

 
omancierul dobrogean Constantin Costache, 
binecunoscut cititorilor naționali, dar și 
internaționali prin pseudonimul „Captain C” – de 

curând apreciata trilogie Urme pe oglinda apei fiind 
publicată în Statele Unite ale Americii sub denumirea 
Traces on the water mirror și pseudonimul literar amintit 
– ne propune un nou roman Syrael, tipărit la aceeași 
Editură Ex Ponto, 2019, ca și celelalte volume ale sale, cu 
un titlu cel puțin la fel de incitant și exotic ca precedentul: 
Dragoste deșertică. Romanul este susținut de trei exegeți 
literari, Ovidiu Dunărenu în prefață, Liviu Antonesei pe 
manșeta interioară și Robert Șerban pe coperta a patra, 
scriitori care au urmărit și girat drumul literar al 
romancierului.  Un parcurs literar de o viață, având în 
vedere că debutul său literar se produce în anul 1985, 
în revista literară Suplimentul literar al Scânteii 
Tineretului, unde este remarcat de criticul Alex Ștefănescu 
pe care l-a atras felul său „bărbătesc” de a scrie „cu o forță 
care aminteşte de Jack London şi alți lupi de mare ai 
literaturii”, cum ne mărturisește Constantin Costache într-
un interviu acordat lui Emanuel Istrate pentru site-ul de 
literatură BookNation.ro. 

 Recentul roman Syrael este o dovadă vie în acest 
sens. Forța narativă pe care o are autorul, claritatea cu 
care expune o poveste absolut inedită și aventuroasă, 
personajele arhetipale pe care le creionează, dar și nevoia 
permanentă a acestuia de a aduce adevărul la lumină, 
ruperile frecvente de ritm și situațiile febrile prin care trec 
actanții, sinceritatea și modul cum se adresează cititorului 
– romanul fiind scris la persoana întâi, scriitorul implică în 
mod direct lectorul în trama romanului –, imagistica 
cinematografică pe care se bazează acțiunea romanului, 
secvențele relatate putând deveni oricând scene de film, 

R 
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sunt particularitățile de necontestat ale scrierii lui 
Constantin Costache, pentru care marea și literatura sunt 
modul său de a fi.  

Cuvântul cheie al întregului roman este „syrael”, un 
cuvânt născocit de autor pentru a dezvălui o situație 
internațională bazată pe un adevăr inoportun. De altfel, 
întregul roman este conceput ca o întrepătrundere a 
ficțiunii cu realitatea în dorința ardentă a romancierului 
de a scoate în evidență imperfecțiunile celei din urmă. În 
cazul romanului Syrael, Constantin Costache dezavuează 
o lege nedreaptă și utopică a unui stat arab, în speță a 
celui Sirian, prin care se interzicea atât navelor, cât și 
persoanelor, care veneau în Syria, să treacă, mai înainte, 
prin statul Israel. Aceste persoane deveneau paria ale 
societății israeliene, „syrael”, așa cum se întâmplă cu 
personajul principal, căpitanul navei „Aksel”, Alexandru 
Stănescu, navă care naviga sub pavilion turcesc, preluată 
de acesta într-un port din Londra. Cum a fost posibil ca o 
astfel de întâmplare nefericită să se petreacă, având în 
vedere caracterul integru al actantului principal pe care 
autorul îl creionează la începutul cărții? Ei bine, doar 
inima și o nevoie financiară stringentă pot învinge 
rațiunea până la ignorarea unui pericol evident. 

După ce nava „Aksel” face câteva voiaje în mai multe 
porturi internaționale va ajunge și în Israel, de unde se va 
întoarce cu un transport de marfă în Bulgaria. Aici 
căpitanul de cursă lungă A. Stănescu ar fi trebuit să predea 
nava schimbului său. Însă este rugat de către armatorul 
turc să își prelungească șederea și, în urma unei sume de 
bani,  2000 $, în plus celei aferente contractului semnat, să 
meargă într-un ultim voiaj în Siria. Motivat de starea de 
sănătate precară a soției, Maria, (de care îl leagă 
sentimentele puternice ale unei lungi căsătorii) care 
suferea de cancer la sân și care urma să suporte o 
costisitoare intervenție chirurgicală în străinătate, în 
speranța vindecării, acceptă să facă această călătorie și să 
înlăture, împreună cu celelalte persoane implicate, 
probele trecerii navei prin Israel. Autoritățile Siriene 
suspectează, pe baza unei convorbiri radio pe care 
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căpitanul navei „Aksel” a avut-o cu autoritățile navale 
Israeliene la intrarea în portul Ashdod, autenticitatea 
afirmațiilor sale, dar și ale membrilor echipajului, cum că 
nava nu vine direct din Israel, drept pentru care îl vor 
aresta pe Alexandru Stănescu. Căpitanul va fi surprins 
emoțional de tot ce i se întâmplă, va trece prin stări de 
deznădejde care îi vor provoca hohote de plâns și regrete, 
stări pe care Constantin Costache le va pune în valoare cu 
maximă emoție și sensibilitate epică. Personajul principal 
devine, astfel, un om cu slăbiciuni, cu suflet și sentimente, 
nu doar un căpitan de vas sigur pe el în orice situație. 
Suferința lui Alexandru îi va atrage atenția unei avocate 
siriene, Raghta, care îl va ajuta să iasă din arest, între cei 
doi născându-se o poveste de dragoste inedită și 
controversată, având în vedere că Alexandru era căsătorit 
și își iubea soția, iar Raghta era de religie musulmană, o 
religie care îngrădea femeia, libertatea sentimentelor și a 
nevoilor sale. Spectaculos și palpabil modul cum prezintă 
romancierul zilele petrecute de Alexandru și întâmplările 
din arestul poliției siriene, dar și prezența unor personaje 
arhetipale, cum este Fahdad, liderul opoziției regimului 
sirian, care îl va ocroti și ajuta pe căpitan. Lectorul ar 
crede că după eliberarea din arest, Alexandru Stănescu va 
reuși să plece spre casă. Nava „Aksel”, împreună cu 
echipajul în marea lui majoritate român, terminând 
încărcarea, fusese obligată să părăsească Siria. Însă 
lucrurile se complică și devin și mai spectaculoase, 
suspansul paroxistic, noile întâmplări „capătă ritm și 
turnură de thriller unul de foarte bună calitate literară”, 
cum precizează și scriitorul Liviu Antonesei, când 
personajul principal va fi răpit de către gruparea teroristă 
DAESH. „Am fost salvat din arest de o avocată inteligentă 
și inimoasă, dar am fost răpit din fața sediului Poliției. 
Toate hainele și actele mele au rămas la răpitori. Eu m-am 
salvat fugind. Am fost urmărit și puteam fi omorât în orice 
clipă. Avocata aceea care m-a salvat din arest a alertat 
autoritățile în privința răpirii. O echipă a trupelor speciale 
a fost trimisă, împreună cu ea, să dea de răpitori și să mă 
găsească. Din fericire i-am găsit eu pe ei. Am fi putut să ne 
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întoarcem cu toții și să ne vedem de treabă, dar simțul 
datoriei și cuvântul dat au făcut-o pe avocată să joace 
până la capăt rolul stabilit de cei din serviciile secrete, 
pentru a-i prinde pe răpitori. Numai că au picat într-o 
ambuscadă și nu știu dacă a mai scăpat cineva. (…) Eu am 
scăpat încă odată cu fuga și am crezut că-mi va fi mai ușor 
să trec granița în Turcia și de acolo să mă salvez. Numai că 
soldații sirieni au tras în mine și m-au determinat să mă 
întorc din drum. M-a salvat un păstor de capre care m-a și 
ajutat rugând un prieten să mă aducă până aici cu căruța 
lui trasă de un catâr.” (p. 312) 

Un alt personaj arhetipal este Șaman, păstorul de capre 
kurd, descris ca având aura divină a unui „învățător” parcă 
trimis de Dumnezeu, în cel mai tensionant moment al 
cărții, pentru a-l salva pe căpitanul de cursă lungă. Locul 
unde trăiește acest pustnic este peștera plină de icoane de 
o simplitate și curățenie ecleziastice. De altfel, dialogul 
dintre Alexandru Stănescu și Dumnezeu este conceput cu 
măiestrie și sensibilitate, uneori sub forma unor 
confesiuni, alteori a unor rugi de mulțumire sau rugăminți 
ardente însoțite de promisiuni. Nu doar aceste dialoguri și 
aura de trimis al Domnului pe care o are păstorului sunt 
simboluri recunoscute, dar și iedul care se rupe de turma 
de capre și se atașează de Alexandru, parcă simțind că este 
singur și în pericol, și care va fi jertfit de acesta în 
momentul când, bietul animal va fi rănit, devenind astfel 
hrana necesară protagonistului pentru a supraviețui în 
locurile pustii prin care se ascundea, reprezintă un atribut 
universal al purității și spiritului de sacrificiu, „Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” (Ioan 1:29) 

Fiind scris la persoana întâi, romanul Syrael va crea o 
anume intimitate între autor si cititor, apropiere care se va 
adânci și mai mult prin pasajele despre copilăria, satul 
natal, bunica, ori prin descrierile locurilor orașului 
Constanța unde trăiește personajul principal. Toate aceste 
prețiozități epice vor interveni senzorial în acțiunea 
fulminantă producând lectorului emoții puternice și o 
empatie aparte.  
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Romancierul Constantin Costache reușește cu Syrael 
să-și ridice propria ștachetă literară, deja înaltă și 
consacrată prin debutul său cu trilogia Urme pe oglinda 
apei, onorată cu „Premiul pentru debut în proză”, de către 
Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din care face și 
autorul parte, dovedind indubitabil că forța sa literară, 
talentul, imaginația, împreună cu profunzimea 
caracterelor personajelor pe care le creionează, a 
sensibilității și sentimentelor pe care le dezvoltă acestea, 
dar și al suspansului apoteotic, intrigilor surprinzătoare, 
sunt dovezile certe că este urmașul de necontestat, așa 
cum remarcă Ovidiu Dunăreanu, „al înaintașilor iluștri 
precum Jean Bart  și Nicolae Ionescu Johnson și 
continuând în mod remarcabil de Jean Nedelcu și 
Constantin Novac, cu toții legați prin destin, instruire și 
profesie de mare”, iar literatura noastră contemporană, pe 
această temă, marea și oamenii ei, este pe mâini sigure și 
bune. 
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Christian TĂMAȘ 
 
 

Un roman al neliniștii 
 

upă poemul „polițist” Marie Réparatrice/Marie 
Vindecătoarea, apărut la Editura Ars Longa în urmă 
cu cinci ani, cunoscutul scriitor canadian Louis-

Philippe Hébert revine în fața cititorului român cu un 
roman de excepție, Spectacolul morții, un roman epistolar 
inspirat, cel puțin în parte, din călătoria întreprinsă de el în 
România, mai precis la Alba Iulia și Iași, cu prilejul 
prezentării celeilalte cărți mai sus menționate. 

Alba Iulia este locul de desfășurare a acțiunii, dar 
cititorul amator de descrieri fidele va fi nevoit să-și 
satisfacă în altă parte curiozitatea. Spre deosebire de unii 
autori care „fac cercetări savante” sau „se deplasează, chiar, 
în locurile pe care vor să le descrie”, unde „se 
documentează și, atunci când scriu, o fac cu acea frumoasă 
siguranță că își pun personajele să spună adevărul”, iată ce 
mărturisește autorul scrisorilor, personajul principal al 
cărții (și el scriitor, și el canadian): „Eu aș fi, mai degrabă, 
un scriitor al neliniștii. Și al insomniei. Mărturisesc acest 
lucru. Al lipsei. Și al trădării. Eu trădez realitatea”. 

Acesta este motivul pentru care cititorul român nu va 
trebui să rămână șocat dacă va întâlni moaștele Sfintei 
Paraschiva la Alba Iulia, și nu la Iași, iar pe cerul albaiulian 
se vor profila minarete alături de turle de biserică. Dar, 
atenție! Romanul lui Louis-Philippe Hébert nu este o carte 
de călătorii, chiar dacă trama dezvăluită treptat, cu 
subtilitate, prin intermediul conținutului e-mail-urilor 
trimise unui destinatar tăcut, a cărui existență reală 
rămâne, până la urmă, la latitudinea cititorului, constituie 
ea însăși o călătorie, poate cea mai adevărată și mai greu de 
întreprins, în maelström-ul psihicului uman, într-un 
subconștient adus la suprafață până și de cele mai 
neînsemnate detalii. 

Chinuit de fobii și de anxietăți de factură paranoidă, 
personajul principal, scriitorul venit de peste mări și țări 

D 
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pentru susținerea unor conferințe, alunecă pe negândite 
într-o realitate paralelă, alterată, rod al unei tulburări de 
identitate disociată, al cărei martor devine cititorul pe 
măsura parcurgerii textului. Motivul acestor tulburări este 
același ca în cazul Mariei Vindecătoarea, eroina celeilalte 
scrieri, publicate în versiune română: un tată violent și 
abuziv, posibil dezaxat, care îi transmite fiului său, aflat la 
o vârstă fragedă, obsesiile sale compulsive.  

Înconjurat de o realitate ce se descompune în mintea 
lui, substituindu-se treptat realității nemijlocite, eroul, 
aflat la vârsta a treia, se zbate într-o profundă criză 
existențială, marcată de „spectacolul morții” cotidiene, față 
de sine și față de lume, dincolo de care întrevede alteritatea 
unei noi dimensiuni, chemându-l pe cititor să o descopere, 
prin descifrarea atentă a indiciilor presărate cu abilitate în 
calea lui. 

Roman psihologic, roman-confesiune, roman-enigmă, 
cartea lui Louis-Philippe Hébert, chiar dacă redusă ca 
întindere, este extrem de densă prin conținutul său, dat la 
iveală în urma identificării răbdătoare a pieselor aparent 
disparate ce contribuie la recompunerea unui puzzle 
halucinant, precum și prin stilul concis, caracterizat prin 
sintagme sacadate care îl atrag pe cititor în universul 
naratorului și în atmosfera apăsătoare indusă de 
pătrunderea în labirintul minții acestuia. 

Finalul, deconcertant, lasă loc oricărei concluzii, el 
venind să încununeze o operă literară ce poate fi socotită, 
fără doar și poate, o capodoperă a genului. 
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Dan ŞALAPA 
 

 
Căutarea esențelor dincolo de sinea sinelui 

 
oet de profunzime, pentru care versul înseamnă 
esență de spirit, forță creatoare primară, şi pentru 
care poezia ar fi matricea prin care exprimarea 

comună este doar o formă inconsistentă unui mesaj 
complet. De aceea, versurile sale capătă nuanțe ritualice, 
inițiatice pe care trebuie să le „înțelegi”, după un parcurs 
dincolo de formă, într-un metatext, şi el esențializat de 
autor, dar atât cât să nu fie degenerat de sens. Sinele şi 
sinea lui, volum de poezie semnat de Teodor Laurean, 
Editura Rafet, 2019 este circumscribil poeziei de extract 
modern, cu rădăcini discrete în Nichita Stănescu şi, 
anterior, în Lucian Blaga, dar care preferă şi un ermetism 
calat pe elipse în structura unor propoziții, acestea 
nepierzându-şi calibrul mesajului, ci doar propunând o 
„economie” de cuvinte, ca să spunem aşa, spre a 
conceptualiza şi mai mult demonstrația lirică. Sintagma 
din titlu, sinele şi sinea lui trimite la esențializare, la o 
identitate a identității, a unei confidențialități, a 
confidențialității, o resensualizare a sensului ființial. De 
altfel, motivul sinelui este răspândit consistent pe 
parcursul volumului, iar rememorând câteva, înțelegem 
că, până la urmă, sinele sinelui nu este altceva decât 
sâmburele de divinitate răsădit în om de Creator, dar la 
care sâmbure divin se ajunge după ce trecem de „fiara 
crescută în piept”: „Fiară crescută la piept/ Ademenind 
floarea şi polenul/ Ceriului râzând -/ De acolo începe/ 
Sinele şi sinea lui. (Verset primordial)” Calea este 
anevoioasă şi se parcurge într-un singur sens, la modul 
propriu: “Poteca asta despicând irima,/  Pe unde va trece/ 
Sinele la înmormântare,/ Îmi pare cunoscută! (Potecă). 
Până acolo, însă, până la „înmormântare”, avem şansa de 
a-l cunoaşte (!) întrucât el coexistă chiar aici, „Pe pervazul 
cuvântului/ Sinele şi sinea lui! (Nu întoarce capul). 
Dincolo de irimă - termen pe care Teodor Laurean îl 

P 
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foloseşte cu valoare de sinonim pentru inimă pe tot 
parcursul  volumului: „Iubire şi ură/ Pe creanga rătăcirii,/ 
Unde şi a sânge şi a zăpadă/ Amiroase sinele/ şi a haite şi 
a turme/ şi a foamete sinea/ Cu setea arginților/ 
Ispăşitori!” (Verset primordial). Între sine şi cuvânt există 
o coabitare, o complicitate explicată prin proveniența 
sinelui în virtutea Creației prin Cuvânt, atunci la 
„Început”: „Sinea se tolăneşte/ Pe pleoapa cuvântului,/Să 
fie atinsă de aură!” (Întrucât). În această ordine de idei, 
„În rumeguşul durerii/ Orbesc gemetele/ Sinelui. 
(Bătrânul cu oglinzi). Trecător, însă, sinele îşi asumă 
postura de jertfă în planul celest: “Aşteaptă urletul/ 
Sinelui tău de pe urmă,/ Aceea este rana ta!/ Jertfa/ De-
abia cu sinea/ Pe eşafod! (Aşa zice îngerul). Înainte de 
asta, însă: „La fereastra camerei renegate/ Ultimul limb/ 
Pe care-l trece trupul/ Este iertarea/ Sinelui!” (Cameră 
renegată). Este un joc de plan dublu, eu/sinea mea, un 
raport de identitate extrem de subtil, şi care se cere 
explorat cu atenție şi delicatețe. De aici, în acest context, 
apare în volum un alt motiv care trimite la ideea de sine, 
de dublu, anume oglinda, iar alături de ea, motivul 
cuvântului: „Al nimănui cu oglinzi/ În spinare,/ Din uşă în 
uşă/ Inelele fructului,/ Atâtea flori şi/ Atâta orbire,/ Unde 
te atinge dâra/ Cuvântului! (Orbire); “Iar peste oglinzi 
împădurite/ ceriuri cu chipuri/ Ghemuite în paseri!” 
(Verset chincit). Oglinda devine chiar un câmp de 
controverse puternic, alter ego-ul opunând argumente, de 
aici conflictul: „Bătrânul cu oglinzi/ În spinare/ Retează 
lumina/ Cu tăişul palmei zbârcite.” (Bătrânul); „Revoltă de 
rădăcini/ Cu securi stârnite/ Prin fibrele oglinzii!” (Fum): 
„În ce oglinzi opace/ Sângerăm? (Călăreț). Odată, însă, ce 
sinele pătrunde dincolo, prin oglindă, un dincolo 
însemnând o dimensiune unde se regăseşte iubirea, avem 
versuri de revelație senină: „Eşti aşa de vie/ În sinele meu,/ 
Încât oglinda/ Pe tine te arată,/ Când o privesc!” 
(Mătanie). Un vers antologic exprimând tragismul căutării 
sinelui dincolo de oglindă, în acea dimensiune ideală: 
„Sunt singura oglindă/ Fumegândă!” (Rug) 
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Alte două elemente pe care Teodor Laurean le foloseşte 
spre a-şi susține căutarea de „sine a sinelui” într-o 
metafizică personală, este cel al ferestrei, ca variantă a 
oglinzii, portal ce separă un mediu cunoscut de un altul 
necunoscut, dar dorit spre explorare „Te strig printre 
zalele/ Fulgerului,/ Chip al ferestrelor/ Cu odăi de 
smarald!” (Amiază), şi cel al fântânii, ca ochean spre un 
htonic la fel de tentant întru căutarea de sine, apropo de 
țărâna din care Creatorul a făcut Adam-ul: „Cântecul 
risipirii/ Pe gingiile zorilor desfiră/ Cărămizile cărnii!// 
Din curtea interioară,/ Genunchii lacrimii/ Adapă/ 
Fântâna bătrână! (Fântâna bătrână); „Eu nu mai pot/ Cu 
fântâna în spate,/ Iar soarele în genunchi/ Sub otava 
zilelor.// Acum văd ulcica/ Din care a băut noaptea,/ 
Acuma setea mea/ Îmi poartă fântâna! (Sete). Această 
„sete” este translarea căutării de sine într-un plan 
accentuat, un fel de prag al zădărniciei, o luptă 
donquijotească, am putea ghici în versurile poemului 
„Mercenar”: „Dealul grădinii şi/ Luna merilor încoronați/ 
Coboară pe trupul,/ Carne luminată de mierlă/ Îşi strigă 
sufletul -// Mercenarul pustiei,/ Undeva voi ridica/ 
Absența fântânii!” 

Un alt procedeu stilistic interesant în cartea lui Teodor 
Laurean, „Sinele şi sinea lui”, este acela al folosirii unui 
singur titlu pentru mai multe poeme. Este cazul titlului 
„Verset primordial”, pe care îl pune la cel puțin cinci 
poeme. Să fie vorba despre un acelaşi poem risipit 
fragmentar de-a lungul paginilor sugerând unitatea ideii 
de Cuvânt creator? Ne-am gândit, însă, pornind de la 
ideea versetului, care are rezonanțe de structură literară 
biblică, şi la  adjectivul primordial că, de fapt, Cuvântul 
generator de Ființă, este mereu Unul, acelaşi de-a lungul 
întregii Creații, acel „Să fie lumină!”, Prin urmare, 
primordialitatea tocmai în asta constă, în valoarea de 
Unică Forță creatoare sau demolatoare a Cuvântului 
inițial, adică orice cuvânt, prin urmare, are valoare egală, 
creează sau demolează, depinde sensul folosirii lui.  Verset 
primordial are valoarea egală indiferent ce se aşterne sub 
el, biblic vorbind, dar şi laic, în creația artistică, mai cu 
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seamă în poezie: „Iar Îngerul mi-a zis: - Scrie!/ Tu eşti 
fulgerul zdrențuit/ Pururi îndrăgostit!// - Şi mai scrie, mi-
a mai zis./ Tu eşti copil de Dumnezeu!// Doamne, 
Dumnezeule!/ E-aşa de firav umărul meu!”. Aici, apare, ca 
şi în alte poeme din volum, motivul îngerului pe care-l 
intuim sinonim celui al daimonului din creația lui Nichita 
Stănescu. Dar aici, nu putem imputa vreo pastişă pentru 
că Teodor Laurean îl foloseşte puternic original, aşa cum 
face şi cu cel al icoanei şi al trădării lui Iuda, într-un poem 
în care sărutul trădării este transferat de la Iuda arginților, 
un transfer plauzibil prin prisma tentației pe care, de fapt, 
banul, metalul prețios o exercită asupra conştiinței omului 
care vede dincolo de el, puterea: „Doamne!/ Întrucât/ E 
vremea frângerii de sine!// Se înşiră coliere/ Pe chipurile 
icoanelor,/ Cât râpele mâniei/ Sărutul arginților// În 
noapte şi pururea/ Îngăduința/ Potirului” (Verset 
primordial) 

Stilistic, în maniera modernă cu ecouri de ermetism 
liric, care duce versul spre acea „economie” de cuvinte, 
Teodor Laurean foloseşte elipsa verbului - predicatului - 
în unele propoziții concluzive, ca în „Foametea cărnii” 
„Cenuşa arde/ În sloiul cuvântului,/ Întrucât/ Foametea 
cărnii!” sau în „Mâinile fără să te cunoască”: „Mâinile fără 
să te cunoască,/ Privirea în vârtejul sinelui/ Cu sinea lui -/ 
Orbitoare pâlpâie fântâna/ Sângelui, mai tânără/ Unde 
unicornul.”. În aceeaşi manieră stilistică, avem o elipsă şi 
mai accentuată, dar care nu denaturează substanța lirică 
ci impune doar o empatie mai mare a cititorului cu 
spiritul volumului, o implicare în acea căutare a sinei 
sinelui: „Giulgiul disperării/ Pe chipul!” (Colivii). 

Pornind de la ipostaza „Născut pentru labirintul -/ 
Carusel de măşti/ În cuşti aurite,/ Prizonier în tortura/ 
Idolului gol.// Până la agonie otrăvurile,/ Flori înzăpezite-
n oglinzi/ Sângerânde” (Biografie), parcurgând calea aflării 
„sinei sinelui”, avem un final deschis, în buna tradiție a 
story-ului modern, dar în cheie religioasă, semn al unei 
revelații transcendentale, care fereşte autorul de orgoliul 
soluțiilor umane exhaustive în chestiuni ontologice ce pot 
avea sorginte divină: „Aici nu e noapte niciodată,/ Aici 
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ziua nu înzoreşte!// Doamne, ce zarişte ciudată -/ Numai 
cine e vrednic/ O zăreşte!” (Priceasnă) 
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Rodica MARIAN 
 
 

Critică și empatie literară 
 

olumele de eseuri ale Antoniei Bodea „Fulgurații”, 
„Printre file”, „Gravuri pe obrazul clipei”, respectiv 
„Prin defileul verbelor” probează pasiunea pentru 

literatură și acoperă aria variată a tematicilor determinată 
de selecția autorilor prezentați din anturajul şi ambianța 
literară actuală, configurând un profil de analist dedicat 
cu ardoare şi empatie misterului actului creator literar. 

Domnia-sa realizează profiluri realizate pe linia de 
forță a consfințirii artistice ca adevărate colonade menite 
să susțină bolta arcuită a mesajului spiritual şi estetic ce 
leagă aceste câteva volume de eseuri critice, în majoritatea 
lor semnalând configurarea devenirii în actul literar. 
Astfel, vorbind despre operele scriitorului-teolog Valeriu 
Anania, doamna Antonia Bodea scoate la lumină forța cu 
care se depăşesc prin artă seisme sociale, relaționând cu 
marile spirite într-o strălucire charismatică, un Horea 
Bădescu măsoară permanența împletită cu sentimentul 
dureros al conştiinței tragice, la un Andrei Fischof 
descoperă sentimentul predestinării responsabilității în 
fața istoriei mereu aflată sub amenințări apocaliptice, un 
Marcel Mureşan este văzut în căutarea descoperirii 
alchimiei vieții prin jocul propriilor măşti lirice, iar poetul  
Aurel Rău oferă cititorului miracolul dimensionării umane 
în absolut, Persida Rugu reiterează vârstele iubirii precum 
şi ale descifrării semnelor tărâmului primar conturat între 
vers şi idee. 

În volumul „Gravuri pe obrazul clipei”, Editura Limes, 
2016, Antonia Bode prezintă în prefața cărții intențiile sale 
analitice, clarificându-şi modul de abordare a criticii 
literare: „Orice carte poartă profilul autorului care în 
demersul cognitiv se caută mereu pe sine drept punct de 
reper pentru un nou salt în necunoscut”. Autoarea 
accentuează ideea că fiecare autor are propria-i rază de 
lumină ca armă străbătătoare în întunericului 

V 
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necunoaşterii. Sensibilitatea sa o ajută să pună pasiune în 
descifrarea gândurilor fiecărui autor, să-i pătrundă stările 
poetice ori dramatice care au generat cartea, decantând 
argumentele esențiale, evidențiind zonele cruciale şi cele 
nevralgice. Mircea Petean are temei să spună în textul de 
pe coperta a patra a volumului de eseuri că Antonia Bodea 
„practică cu succes o critică de identificare”. Însuși 
sumarul acestui volum este reprezentativ pentru larga 
panoramă de autori şi domenii în care Antonia Bodea îşi 
exersează simțul analitic. Dominantă este descoperirea 
dimensiunii poetice în diverse fețe, prilej de a decanta voci 
lirice distincte cu o pătrundere afectivă în universul 
dramatic al fiecărui autor. Dintre poeții care au câte trei 
volume comentate se remarcă Mircea Petean, cu intensa 
lui respirație existențială de o aparte vigoare postmodernă 
în descifrarea „poveştii aventurii creației, a clipei de grație 
şi a identificării uimite a vocii poetice” (p. 89). Autoarea 
discerne din aparentul prozaism, din ternul cotidian, 
pânza unei subtile meditații asupra sensului cosmic al 
aventurii umane. 

Autoarea caută și descoperă profunde semnificații ale 
mesajului liric în poemele Persidei Rugu, dânsa subliniază 
lirismul marilor căutări într-o pasionată ardere de tot în 
căutarea sensului atotcuprinzător al existenței de la A la Z 
în înțelesul Dumnezeul-Om. Volumele „Viața după 
Azelman”, și „Deşertul dintre două respirații”sunt mărturii 
ale  neliniştii începutului de mileniu trei prin căutarea 
rostului existențial în refacerea sensului ființei umane.  

În analiza unor romane, autoarea remarcă intuitiv 
plasarea acestor proze în continuitatea tradiției prozei 
româneşti prin proiecția întâmplărilor în spațiul Munților 
Apuseni, cu firea, tradiția şi încărcătura mitică a vieții 
acestor eroi, cum este în cazul romanului „Surâsul 
umbrelor” al Ioanei Resteman, Editura Limes, 2013. De 
asemenea, volumul „Promisiunea” al Mariei Lucia 
Rebreanu, apărut la Editura Napoca-Nova, 2017, se 
sesizează o deschidere cu o îndrăzneală şocantă pentru 
vârsta de doar 15 ani, descoperind direcția unei proze 
proiectată într-o zonă ce se înscrie în spațiul 
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suprarealismului, al supranaturalului. Prin plonjarea în 
cosmicitate, acțiunea poartă însemnele paradoxale ale 
spiritului de Ev Mediu Timpuriu, însă  cu o deschidere 
spre cunoaşterea absolutului, prin transgresii şi 
metamorfozări specifice literaturii SF. Doamna Antonia 
Bodea remarcă în cărțile sale ecouri ale prozei scurte 
precum cele ale scriitoarei Doina Cetea, care dă o 
dimensiune de o mare fascinație fiorului, farmecului şi 
spaimei primelor miracole în volumul „Ierboaia”, Ed. 
Dacia, 2010. Pe de altă parte, eseurile Antoniei Badea se 
vor o desprinde a evoluție de sine în ce priveşte 
deschiderea spre actul critic. Dacă în cazul primelor două 
volume: „Fulgurații” (2012) şi „Printre file” (2016), sugestia 
titlului poate trimite la cuprinsul variat al scriitorilor 
analizați, în esență atât de diferiți ca profil, ca 
amplitudine, ca valoare, în cazul celui de-al treilea volum: 
„Gravuri pe obrazul clipei” (Limes, 2016), pe lângă 
constanta tematică a promovării cărților se insinuează 
intenția eternizării efemerului, ca semn al conştiinței unei 
sacralități a scrisului însuşi. Dânsa are credința pasional 
sinceră în rostul superior, aproape mesianic al scriitorului 
care pulsează în cărțile analizate, atentă la selecția cărților 
prezentate, sub cupola unei clarificatoare mărturisiri din 
Cuvântul Autorului: „în fiecare carte descoperim o lume în 
care se manifestă un sâmbure de adevăr, de armonie, de 
frumusețe, însemne pe care le purtăm în noi şi spre care 
tinde orice demers creator” (p. 6). 

Parafrazând definirea unei dimensiuni din filosofia lui 
Lucian Blaga, pot spune că spiritul critic al Antoniei Bodea 
este un receptacol al spațiului dens şi vast al înțelegerii 
creației literare, atât ca valoare artistică, cât şi ca mesaj, 
punând în pagină idei pline de  fervoare în  încercarea 
descifrării sensului necunoscutului. 
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Radu IGNA 
 
   

Omul - între real și ficțiune 
 

ând a început publicarea ciclului de romane în 
colecţia „vise spulberate”, Dulugeac M. Ion ( n. 1953 
la Mogoşoaia, judeţul Ilfov), doctor în ştiinţe 

agricole şi silvice, era binecunoscut în lumea academică 
prin lucrările sale din sfera biologiei, peste 50 de studii,  
prezentate la congrese din ţară şi străinătate. Autorul și 
omul de afaceri este bine cunoscut în lumea ecvestră. Este 
patronul Hergheliei Dulgasc, preşedinte şi proprietar al 
Clubului Sportiv „Academia Ecvestră Mogoşoaia”,  
coordonator de cursuri universitare şi lucrări practice de 
specialitate în domeniul competiţiilor ecvestre, autor al 
cărţilor de specialitate: Lipiţanii şi Caii de sport.  

Am citit cu plăcere şi folos romanele din colecţia „Vise 
spulberate”, apărute la propria Editură Romhelion între 
anii 2014-2018: Bufniţa de pluş, Paradisul decăderii, Vise 
spulberate, Povestea condamnării, Carantina în Iad. 

Autorul face un drum prin memorie  constituind un 
roman fluviu  despre încrengăturile vieţii sale, coordonată 
cronologic, prin delegarea unui narator la persoana a treia, 
Ioan Brâncoveanu, căruia îi transpune propria biografie, 
aceleaşi trăsături fizice şi intelectuale.  

O astfel de proză impune de la sine convenţia 
autoficţiunii, în întreg ciclul de romane,  retrăite de 
personajul narator, 

Ioan Brâncoveanu, proprietar de herghelii de cai 
pentru întreceri sportive  este un întreprinzător făuritor, 
ţinută de gentleman, bogat, generos cu cei din jur, 
intransigent, vede lucrurile mult mai adânc decât alţii. 
Locuieşte cu familia într-o vilă străveche în apropierea 
unui lac, aproape de palatul Brâncoveanu, sub a cărui 
domnie ţara s-a bucurat de pace şi de puternică înflorire 
culturală. Victimă a unor boieri, domnitorul a căzut în 
dizgraţia turcilor şi a sfârşit tragic la Stambul executat 
împreună cu cei patru fii ai săi după ce a refuzat să 

C 



Cronici de întâmpinare 

Discobolul/ 2020 

83 
 

renunţe la credinţa creştină şi să treacă la islam pentru a-
şi salva viaţa. „Din această ilustră familie princiară provine 
şi Ioan Brâncoveanu, cel care la sfârşitul secolului XX este 
cel mai puternic crescător de cai din România, dragoste 
moştenită de la bunicul său Ion Grosu” (p. 5).  

Bufliţa de pluş, primul volum, narează, viaţa de zi cu zi 
a personajului narator, printre multe altele, deontologia 
susţinerii la Iaşi, unde este doctorand la Facultatea de 
Zootehnie, a referatelor pentru obţinerea titlului de 
doctor. De ce pasiunea pentru cai? Pentru că „Oricum am 
spune, precizează în introducere, calul, cel mai vechi 
locuitor al planetei, atestat documentar de peste 60 de 
milioane de ani, a fost în toată evoluţia sa cel care a 
contribuit substanţial la dezvoltarea civilizaţiei şi la 
progresul omenirii. Calul a fost  alături de om  încă din 
negura istoriei; fiind cunoscut încă din celebrele  desene 
rupestre din  paleolitic” (p.114). 

Caii sunt în carte adevărate personaje. Îşi cunosc 
stăpânul, îl întâmpină nechezând de bucurie. Ioan le 
vorbeşte, îi mângâie prietenos rând pe rând, îi răsplăteşte 
cu bucăţi de zahăr, le spune pe nume, la ce competiţii vor 
participa: Principe, Răzeş, Rock, Pet Ur… Are 20-30 de 
persoane zilnic vare călăresc, chiar şi soţia preşedintelui 
vine la călărie aici.  

 Deseori mergea la cele două ferme unde supraveghea 
activităţile agricole de pe cele 120 de hectare de teren de 
pe care scotea furaje anuale pentru cai, mai şi cumpăra. 
Este mereu prezent la felurite întâlniri, conferinţe, 
concursuri. Politicieni şi oameni de afaceri încearcă să-i 
intre în graţie. Profesorul Sorin Ionaşcu, director al 
Societăţii Leonardo da Vinci, coordonatoare de proiecte 
pentru obţinerea de fonduri europene, îl convinge să facă 
un contract pe firma „Academia Ecvestră, Mogoşoaia”. Va 
afla mult mai târziu ce se ascund sub cortina bunelor 
intenţii. 

 Epuizat după atâtea demersuri, îşi petrecea serile pe 
malul lacului, gândind la ale sale. „Acolo la Mogoşoaia, pe 
malul lacului, care ascundea, în adâncuri, ca într-un sipet 
multe din secretele ştiute şi neştiute  le familiei sale, Ioan 
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Brânconeanu retrăia bucuria şi satisfacţia ultimelor lui 
izbânzi. Toate le-a făcut prin propriul efort, prin multă  
muncă, voinţă şi pricepere. Succesul lucrărilor sale 
ştiinţifice la Iaşi, titlul de doctor erau încă vii în amintirea 
sa, iar ropotul de aplauze îi răsunau încă în urechi şi se 
întreba dacă nu cumva binele vieţii sale împărţită atât de 
generos cu semenii săi, chiar dacă nu o merită toţi, putea să 
se întoarcă împotriva sa  schimbându-i destinul” (p 424).   

Nu există propriu-zis în această frescă socială un 
conflict în sensul clasic, există doar nararea 
evenimentelor. Ioan Brâncoveanu, personajul narator, 
călătoreşte pe calul timpului raţional, nu are conflicte, ci 
eventuale neînţelegeri efemere cu  semenii. 

 De pe acest fericit podium, forţele ascunse în spatele 
bunelor intenţii îl vor trânti peste nici trei ani în adâncuri. 
Parcă totul a fost o iluzie, o bufniţă de pluş. Vise 
spulberate!,(titlul următorului roman). Ioan Brâncoveanu 
este târât prin tribunale pentru proiectele de formare 
profesională de la „Leonardo da Vinci coordonate chiar de 
director. „El şi un nepot de al lui pe care mi l-a băgat pe gât 
ca specialist, au  făcut proiectele  şi au schimbat strategia, 
stegarii  dintr-un proiect, au găsit cum să fure banii, la trei 
ani m-am trezit  cercetat de DNA .(p.360).  

Aceasta a fost însă doar vârful aisbergului! În următorul 
volum Povara condamnării, personajele dubioase vor 
încerca să umbrească faimoasa viaţă a crescătorului de cai, 
ce  nu se putea lăsa învins de lichelele vremii. Îi măcina 
invidia, ura pentru tot ceea ce face cel care a devenit 
concurent pentru slujitorii din lumea universitară, dar cu 
precădere pentru proprietarii de cai de rasă. Patru ani de 
puşcărie cu executate!                                       

  Carantină în iad. A fost odată la Jilava este romanul de 
maximă intensitate. Pentru Ioan Brâncoveanu începe o 
viaţă  plină de neprevăzut, chinuitoare, dar se adaptează 
repede în această nouă lume pe care o studiază 
permanent. De aici îşi va conduce prin membri familiei, 
soţia, fiicele sale în  afacerile. Este repartizat redactor la 
televiziunea închisorii, esenţa preocupărilor sale este de 
acum pătrunderea ascunzişurile vieţii. Manager a 17 firme 
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pe care le fondase de la revoluţie până la fatidicul 2010, 
anul arestării sale, Ioan Brâncoveanu trebuie să înveţe o 
nouă meserie! 

Sunt de remarcat în  acest roman dialogurile cu 
împricinaţii colegi ce scot la iveală o lume  mai puţin 
cunoscută. Le ascultă istorisirile, cei mai mulţi hoţi de 
meserie. Toţi îl respectă pe „Nea Ion”, om învăţat, mare 
proprietar de cai şi alte averi, doctor în științe, care le 
ascută cu respect istoriile, însă le spune și istoria 
condamnării sale. 

Toată această amplă naratologie „Vise spulberate” pune 
pe prim plan oglinda veacurilor foarte actuală: care pe 
care! Indiferent prin ce va trece, Ioan Brâncoveanu nu va 
renunţa la performanţele sale. Va lupta cu viaţa asemenea 
pescarului din „Bătrânul şi marea” de Ernest Hemingway: 
„Omul  poate fi învins, dar nu nimicit”.  

De căutat și de citit negreșit aceste cărți ! 
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Silviu DACHIN  
 
 
*** 
 

oi știți câtă nebunie pot înghiți ochii unui cal? 
urcăm împreună bulevardul republicii cu cinci 
kilometri la oră 

din pieptul bătrânului țigan ies aburi amestecați cu fum 
să știți că mie-mi plac țiganii ce dacă-s oameni 
de fapt pentru ei să fie oameni e o pedeapsă 
ar fi putut primi chipurile unor lucruri mult mai frumoase 
poate că atunci când lovesc metalul de-asta lovesc cu atâta 
ciudă 
poate că atunci când plâng de-asta cântă 
poate că de-asta-mi zâmbește țiganul între  
două flegme aruncate pe asfalt 
 
în urma mea șoferi înnebuniți mușcă din claxoane 
i-aș opri pe rând să-i întreb unde dracu se grăbesc 
ei nu văd cu ochii lor cum calul ăsta galben și slab ca 
moartea 
poate oricând să se transforme într-o oglindă retrovizoare 
în care dumnezeu urmărind circulația să spună fiecărei 
depășiri nu 
și nu-ul să lovească inima 
băăă  
voi chiar nu vedeți? 
unde mergeți? 
 
urc bulevardul republicii 
singur 
e seară 
lângă bazinul olimpic pe dreapta nicio mașină de poliție 
doar câmp cât vezi cu ochii 
și cai 
pe care nu-i numără nimeni 
 
 

v 
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*** 
 
cu privirile ațintite spre ușa salonului 
pe-acolo intră cititorul buletinelor de analize 
aducătorul de vești hotărâtorul sorților noastre 
pe-acolo intră asistenta aia tâmpită care înjură  
când îți sparge vena 
pe-acolo intră vizitatorii cu plasele colorate din care 
scot veseli tot felul de bunătăți 
ți-am adus asta și asta și asta 
da ai grijă de crăticioară  
să n-o pierzi 
c-apăi îți mai aduc ceva în ea 
 
uneori noaptea ușa se trântește de perete  
și infirmiera cu respirație grea 
împinge în salon căruciorul cu un pacient internat la 
urgență 
un fel de nou-născut pe care îl spală frumos 
îl îmbracă în pijama curată îi așterne patul 
tot personalul de pe secție se adună în jurul lui  
va fi bine domnule x va fi bine  
uite ce colegi frumoși aveți 
noi zâmbim cu buzele crăpate 
 
dimineața 
într-o ședință scurtă bine organizată 
hotărâm de obicei în unanimitate 
să mai murim puțin prin spitale 
 
pacientul internat azi-noapte 
încearcă fără succes să ajungă la telefonul care sună pe 
noptieră  
nu-l ajută nimeni 
 
prea mișto melodia 
 
*** 
dudu tace 
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nu au curaj să se apropie de el 
se uită urât la toată lumea și înjură 
ai lui spun că n-a mai înjurat niciodată până acum 
că a fost om bun și n-a avut dușmani 
 
stă în pat ca un răstignit 
i-au legat mâinile să nu-și smulgă sonda urinară 
dudule mai zi mă ceva ți-e foame 
ohoo până la foame mai este 
ți-e cald ți-e frig cum ți-e 
și frig și cald așa mi-e 
îți pun muzică vrei 
pune pomohaci zice el și râde 
i-l pun pe drăgan munteanu sara bună bade ioane 
ăsta nu-i pomohaci mă râde iar 
i-l pun pe pomohaci 
na 
 
dudu e unul din pacienții care nu se plâng de nimic 
i-am dezlegat mâinile să mănânce  
a apucat un biscuit dar nu-și nimerește gura 
într-o zi o infirmieră i-a spus că e bebelușul ei 
după ce-a plecat din salon m-a rugat să-l bărbieresc 
nu mă pot întâlni așa cu ea înțelegi 
 
și-a crescut singur copilul nevasta i-a murit acum treizeci 
de ani 
a fost un om cuminte spun vecinii care au venit în vizită la 
el 
a muncit nu a fost băutor fumător scandalagiu  
nu s-a plâns la nimeni niciodată 
de-aia s-o îmbolnăvit cu mintea că prea a ținut în el 
 
apucați mă de șură că n-o mai pot ține strigă din când în 
când noaptea 
urletul lui mă trezește din somn 
mai dă-ți-o dracului de șură îi spun lasă că facem alta 
facem alta răspunde gâfâind și adoarme 
eu mai rămân o vreme treaz și ascult cum se dărâmă șura 
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astăzi am plecat din spital 
hai mă să-ți spun ceva mi-a șoptit 
nu vin dudule că tu vrei să mă muști de ureche 
îi un secret hai încoace 
nu vin ia-l cu tine acolo unde mergi 
și râd 
 
*** 
aveam 5 ani 
abia învățasem literele dintr-un ziar  
pe care îl citeam cu voce tare 
 
mă voi gândi la voi mereu 
am scris pe o bucată de hârtie 
 
el își freca nervos mâinile noduroase 
cu ele avea să-mi ungă mai târziu feliile de pită cu unsoare 
cu ele a furat o plasă de cartofi 
cu ele se ținea strâns de bara unui pat de spital 
cu ele sapă în mine 
o groapă 
exact de doi metri adâncime 
și moare 
de câteva ori pe an 
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Alexandru CAZACU 
 
 
Corabia albastră  
 

uzicuța cu schimbător cumpărată  
din talciocul unde se tranzacționează  
ziua lumină cu tot cu nestatornicia ei 

și covoare orientale peste care 
se întinde o atavică renunțare 
printre bucăți de mozaic reprezentând  
captura animalelor pentru circ 
printre frize si basoreliefuri zoomorfe 
când amiaza înnorată 
pare reflectoriu mănăstirilor romanice 
unde se cinează 
funambulesc și arhaic 
spate în spate 
cu aceste primăveri acuzate de eugenism 
iar cuvintele sunt doar ecoul 
zgomotului din sala mașinilor  
unei corăbii albastre 
ce va face înconjurul lumii 
va descoperii continente 
se va pierde în furtuni 
sau la marginea insulelor misterioase 
va apărea cand nu te aștepți  
pe o stradă mică  
a teritoriului acesta sudic  
 
Stop cadrul 
 
Să vrei zadarnic  
să oprești seara de Iulie 
să ridici mâna 
aidoma condamnatului în cămașă albă  
în fața plutonului de execuție  
din tabloul lui Goya 
când amintirea îți este redată 

M 
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din ce în ce mai lent 
până când se oprește si rămâne  
doar un stop-cadrul și nimic altceva  
in jur restul fiind topit și uitat  
și rămâne o fotogramă 
reprezentativă sau nu 
pentru întâmplările care au fost 
parte a altor evenimente  
de care nu se mai știe 
așa cum din maidane și curți dosnice 
la flăcările cauciucurilor aprinse 
se arde învelișul conductorilor electrici 
pentru a rămâne din ele aluminiu sau cuprul  
valorificat la punctele de recoltare  
a metalelor 
 
Insomnie de iarnă 
 
Amintiri luminau violent nesomnul 
precum un pâlc de sonde incendiate 
deasupra unei câmpii întinse 
când istoria se răzbună 
chiar și prea târziu 
pe statui și universități 
la sosirea iernii 
ca o bizară prevestire împlinită 
sub albastru beligerant al nopții 
unde câteva întrebări vizitează 
un muzeu imaginar care își relevă 
sălile puțin câte puțin 
înaintea travellingul camerelor de filmat interioare 
și ai vrea să ceri cuiva 
scuze sau socoteală 
pentru  cruzimea emoțiilor 
ce descoperă târziu 
condurul câtorva cenuşărese 
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Septembrie la marginea orașului 
 
O răstălmăcire a liniștii 
ce se destramă și se regăsește fâșie cu fâșie 
în risipa de trandafiri sălbatici 
cu parfumul strâns în neștiute potire 
la marginea de tot orașului 
unde doar trenurile personal 
mai fac o mică haltă 
și câmpul se revarsă cu ierburi 
și bălți ce adună stoluri de păsări urbane 
până departe 
lângă șantierul prăfos al unei autostrăzii 
unde zona metropolitană se termină 
odată cu multe iluzii 
despre dragoste si avatarurile ei 
iar birturile cu umbrela si frigider primite 
de companiile de băuturi răcoritoare 
par un fel de fruct al rădăcinilor câmpiei 
pe care o privești iar ea te privește 
cu cerul și pământul unei amiezi neiertătoare 
cu un ochi galben sălbăticit 
asemenea păpădiilor înflorite 
printre mărăcini 
 
Puținul din jur 
 
Îmi trimiți un mesaj sonor 
si nu mai recunosc vocea ta 
privesc doar căderea ploii reci peste mare 
năvoadele pescarilor întinse la mijlocul plajei 
și vinețiul ce se apropie de holul 
acestui hotel la sfârșitul sezonului 
cu lampioane și lustre brusc demodate 
unde sărutul lui Klimt reprodus la recepție 
parcă își trăiește întâmplări 
de la facerea lumii suferinde 
iar sângele se adună 
în compartimentele iertării 
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și din puținul din jur 
se prefac atât de multe holograme 
cu tot ce ar fi putut urma 
sub stâlpii de tensiune medie și înaltă 
ai oricărei zile 
sub precizii și drame 
sub același cer stors de lumină 
în rozeta catedralelor 
sub briza mării de acum 
precum o cămașă de forță 
 
Memoria afectivă 
 
Încrederea în cel care te-a vândut odată 
și-n curajul pe care ți-l dau cuvintele 
când memoria afectivă doare mai tare 
decât cealaltă memorie 
și nu vrei să fii fratele oricui 
pentru a trece puntea peste luciul apei 
ca o oglindă în care ne aranjam hainele 
gata de o necunoscută sărbătoare 
 
Zidești cu trudă odihna acestei zile 
precum meșterul medieval 
soția tânără 
cu tot cu ștergarul de cină 
ascultând o odă a bucuriei 
și ierți toate rătăcirile trecutului 
dincolo de vanitatea rănită a cuceritorilor 
în tăcerea crudă și rece 
ce se propagă 
puțin câte puțin tot mai departe 
 
                                                                                                              
Anotimp kamikaze 
 
Asemeni unei hoarde mongole 
frunzele năvăleau în foișorul violet 
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unde tu îmi zâmbeai 
și concertul de pian în E minor al lui Chopin 
continua in fața audienței  
formată din notabilități duminicale 
iar micul parc se înfoia ca o pasăre 
cu orașul în penajul ei multicolor 
și-n privirea de bronz a îngerului din grădină 
sub focul bengal al plopilor 
treceau fantomele 
lucrurilor care ar dori să existe 
Ceasurile electrice arătau la unison 
vremea unui anotimp kamikaze 
unde trufie și singurătate 
se salvau în saloanele 
unui conac boieresc 
în așteptarea jucătorilor de șah 
cu un fel de trecut ce-și repetă dinastiile 
 
O pirogravură 
 
În centrul singurătății unui anotimp 
la care ții mult prea mult 
asemeni salamandrei în mijlocul flăcărilor 
știi că poate fi cumplit de frig 
atunci când nu mai contează 
iar mașinile de calcul se opresc să-și tragă sufletul 
și efectele secundare ale atașamentului 
de oameni și locuri 
sunt formele noi 
de transport și distribuție a trecutului 
în săli de lungă așteptare 
pentru împrospătarea zâmbetelor 
când apele oglinzii te reflectă 
cu atenție 
precum o pirogravură peste seară 
şi cuvintele de bun rămas 
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Roxana PAVNOTESCU 
 
 
 
Metamorfoze 
 

ntr-o zi m-am visat leopard, 
imediat a doua zi, Împărată. 
A mai trecut o vreme, 

și iar m-am visat leopard... 
 
Aşa a început seria viselor fericite 
cậnd am fost: 
Capră, 
Crocodilă, 
Iapă, 
Încă o dată Împărată… 
şi apoi, 
Inorog, 
Conopidă, 
Aguridă, 
Omidă, 
Crisalidă, 
Cameleonidă, 
adică cămilă cu cap de leu. 
 
În ultimul vis fericit 
fost-am Bivoliţă 
şi produceam lapte pentru 666 de copii deodată, 
şi laptele era atât de vâscos 
că  trebuia scos cu forcepsul 
şi atât de gras, 
încât cei 666 de copii 
vomitau de două ori pe zi - 
înainte să-l bea şi după. 
 
 
Apoi au urmat visele dezamăgirii, 

Î 
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mă vedeam 
ba piatră neudată, 
ba pasăre nezburată, 
ba cămilă neumblată. 
 
 
Am mai fost arbore dezrădăcinat, 
floare neprihănită, 
cal necălărit, 
zmeu neînălţat, 
râu neînvolburat. 
 
Dar cel mai des eram - 
neudată de lacrimi, 
nezburată de aripă, 
neumblată de oase osificate, 
nestatornicită de neiubire, 
neprihănită de dorinţele prihane, 
neînălţată de înger. 
 
Pe mine moartă mă visam 
Împărată moartă, 
în jurul meu plângeau 
Leopardul, Capra, Iapa 
Conopida, Agurida, Omida, Crisalida, 
Bivoliţa, Cameleonida 
şi depuneau coroane de flori. 
 
Au urmat apoi și visele dezmărginirii, 
când începutul îl visam: 
mai întâi vidul, 
apoi, punctul, linia 
ce se închidea în cerc. 
 
Visul Conopidei 
(legendă etiologică) 
 
Îndrăgostită de grădinarul cel tânăr, 
într-o zi, conopida a visat că era floare; 
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s-a ridicat de la pământ 
pe un vlăstar de tulpină 
şi a făcut o piruetă. 
 
Când s-a oprit,  
era mai înaltă 
ca oricare altă floare de curte 
şi stropitoarea nu mai putea ajunge până la ea. 
 
Veştedă şi umilită 
s-a prăbuşit la picioarele grădinarului, 
şi s-a spart în mii de flori mai mici. 
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Casandra IOAN 
 
 
Acoladă 
 

cest gând izolat, cap sau pajură,  
cu franjuri înspre est, pe mâna dreaptă. 
Mahrama acestui gând izolat. Ţesătură revărsând 

lumină. 
Un gest blând al mâinilor ; 
în cuprinderea lor, pasărea trează cu cap curat şi clonţ de 
alabastru. 
 
O anumită vechime 
 
Descântec vechi aceste cuvinte şopotind printre. 
Inul îmbibat de apă şi sineală 
Urzeala inimii, trainică, bătută cu maiul. 
Urzeala minţii – cârpă lepădată. 
 
Cuvinte şopotind printre pietre 
Caprifoiul mut 
sub sunetul ritmic al boturilor tăietoare.  
 
 
Şi va fi seară, şi va fi dimineaţă 
 
Şi va fi seară, şi va fi dimineaţă, 
La fel de firesc ca acest 
şuvoi de sânge ce intră şi iese 
din inimă. 
Seară şi dimineaţă, iar. 
La fel de firesc ca aceste gânduri 
Care curg şi răsar din ele însele 
Clipă de clipă. 
Se va însera, 
Se va crăpa de ziuă. 
 
Ca într-o mişcare de tren  

A 
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Arborii vor trece pe lângă noi, 
Și noi vom alerga pe lângă arbori 
Până ne va fi dor să alergăm noi înşine 
cu picioarele desculţe prin iarbă 
şi să mirosim orice floare, 
cât de mică. 
 
Seară, dimineaţă, seară  
– nimeni pe faţa asudată, 
a pământului.  
 
Solilocviu 
 
Rămân cu tine în acest dialog închipuit; 
Mâna gazelă apucă stiloul. Pe sub gene 
ochi care aleargă pe pagină; 
cumul de forţe şi destinderea arcului 
pe sub florile de cais în scuturare. 
Nimeni nu mi-a spus cât de tare o să ajung 
să iubesc viaţa. 
Nimeni nu mi-a spus cât de curând voi ajunge acolo. 
Nimeni, chiar nimeni nu a îndrăznit 
să-mi pomenească de golul 
de care, în unele zile însorite, 
mă voi izbi pe nerăsuflate.  
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Daniel MARIAN 
 
 
nu mai spune nimănui că eşti viu  
 

i-ai ascuţit disproporţionat pofta de viaţă  
pentru încă o zi însăilată din titluri de ziar  
decupate în secret să nu te vadă cenzura  

eşti inamicul public al vânătorii de fantome 
nu le convine că nu stai ascuns ca un şoarec  
după degetul cel mare al destinului fabricat 
din cărţi de joc date afară de la cazinouri 
fiinţă incomodă nici azi nu se merge pe stradă 
mai sapă la tunelul tău dintre realitate şi vis 
la care ambele maluri se surpă continuu 
mai sapă dar cu grijă să nu te îngroape  
străjerii ce păzesc prostia  
 
 
la noi e altfel de ceaţă  
 
în atelierul fumătorului se ciopleşte tutun cu sete 
până iese combinaţia perfectă dintre ceva şi altceva 
o stalactită şi o stalagmită un graure şi un bursuc  
se află tot felul de ţigări ţigarete trabucuri şi pipe 
unele sofisticate care mai şi cântă iar altele 
în care dansează curentul electric sau altfel 
de curent atunci când se deschid geamul şi uşa 
dar în muzeul fumătorului acolo să vezi 
cum stau rotocoale adunate de prin ţinuturi 
şi timpuri chiar foarte îndepărtate unele interzise 
pe când şi pe unde fumam cu regii cu împăraţii  
şi chiar cu zeii într-o variantă de lux mai puţin  
ştiută şi probabil jucată pe un bilet de doi lei 
nimănui nu-i venea să creadă că se va face 
din obiceiurile mele regale împărăteşti şi sacre 
un muzeu al spaimelor conţinutului şi formei 
de prima oară când fumam să par interesant  
şi până când am ajuns important pentru că fumez 
atâta fum s-a făcut de s-au înecat neamuri de corăbii 

ţ 
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Carolina BALDEA    
 
 
Rod 
 

scunde-mă-ntr-o floare de cireș, 
Cu răsuflarea caldă mă hrănește, 
Din roua dimineții dă-mi să beau 

Și-n cer de catifea mă învelește! 
 
Ca somnul lin să-mi fie, la culcare, 
Îmi cântă cu arcușul primăverii 
Pe strunele vrăjite ale nopții 
Ferindu-mă de lacrima durerii! 
 
Într-o fecundă, dulce-împreunare, 
Să simt, sublim, cum crește-un fruct din mine 
Și că în mersul tainic al vieții 
În rodul sfânt îmi va fi ,Doamne,bine! 
 
Mai pune-n dimineți lumină vie 
Cu soare mult care să mă-ncălzească, 
Și dintr-o flore albă de cireș 
Să fiu un fruct pe-o ramură cerească!  
 
 
Cântecul pământului 
 
Iarba asta crudă ce-mi străbate talpa 
Și mă umple-n sânge cu verdele-i viu, 
Mă înțelenește în pământul sacru 
Și-n adânc de mine, tainic, reînviu! 
 
Simt că-mi trec prin vene secoli de-nverzire,  
Și pe gene-mi ninge puf de păpădii, 
Din trifoi, norocul, că-mi sărută tâmpla, 
Înfrățindu-mi palma-n, alte fire vii! 
 

A 
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La ureche-mi sună cântec de-nviere 
Iar chemarea lui e putere-n mine, 
Una-s cu pământul și răsar din noi 
Și tot cresc, iar el, rădăcină-mi ține! 
 
Cântecul verii 
 
Hai, vino și mai cântă-mi la tâmpla ostenită 
Cu scripca ta de aur, sculptată în culori, 
Tu, vară, fermecată cu ochi de albăstrele, 
Cu păr de spice coapte și zâmbetul de flori! 
 
Pe strunele de trestii, trifoi și iasomie 
Mai tremură-ți argintul de rouă alintată 
Și răsfirând acorduri în cuib de zare largă 
Presară-le pe-ntinderi cu gura însetată! 
 
Mai primenește-ți fața, de maci îmbujorată, 
La umbra din adâncuri a codrului etern 
Și lasă-ți glezna goală să ți-o sărute-o undă 
În care, jucăușe, sclipiri de-argint se cern! 
 
Pe ramură de aur, hai, pârguie-ți odoare 
Și cântă-le în seară cu-a liniștei măsură, 
Le crește-n miezul dulce, stropit cu miere caldă 
Și plimbă-le-n răcoare cu-a stelelor trăsură! 
 
În țârâit de greieri prin bolți de viță deasă 
Îți lasă apoi trupul să treacă-nspre odihnă 
Și dezvelit de ierburi, arșiță și dogoare, 
Dezmiardă-ți-l copilă, cu clipele de tihnă! 
 
Cu visele lăsate la porțile luminii, 
Spre leagănul de frunze, cu murmuru-i de dor, 
Te-ademenește luna, chemându-te-n poveste 
Și-n gene-ți lasă noaptea, șoptindu-ți somn ușor...! 
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Doar Evă 
 
Sunt Eva trecută prin timp și prin lumi, 
Femeia cu trup din lut și păcate, 
Sămânța atâtor Eve din mine 
Și-a altor Eve venite, plecate, 
 
Prin pântec mi-au trecut generații 
Din ochi de-nceput, cu ură, iubire, 
Cu frumos și urât, rugăciune, blestem 
Și moarte și botez și sfințire…! 
 
Sunt pusă la zid, lovită cu piatră, 
Dar lumi stăpânesc și inimi, hotare, 
Când mor reînviu, mă replămădesc 
Și-n altă Evă îmi aflu cărare…! 
 
Între cer și pământ răstignită, 
Cerul nu-i de-atins, pe pământ noroaie, 
Mâna mea le leagă măiestrind lumini, 
Cu arc de culori, curcubeu în ploaie! 
 
Eva mai sunt ce-și iubește Adamul, 
Îl blestemă dar apoi îi descântă, 
Femeia captivă în trup trecător, 
Vis descătușat, spirit ce se-avânt. 
 
Ochiul din adânc 
 
Un ochi de foc în mine e deschis 
Și pleoapa lui clipește veșnic trează, 
În fibre-l simt că-mi numără vieți 
Când răscolește și când cercetează! 
 
Mi-s veghe nopțile printre cărări, 
Eu trează sunt și el e treaz în mine, 
Altcineva adoarme-n locul meu 
Și-o să viseze-n noaptea care vine...! 
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Sunt om și vreau... și multe mi-s dorinți 
Și gândul meu e plin de negândire, 
El nemilos mă judecă mereu 
Vărsându-mi din preaplinul ce mi-e-n fire! 
 
Ne-nduplecat oricăror târguieli 
Mă-alină și mă doare și mă geme, 
Căci ochiul din adânc, ce-i veșnic treaz, 
De mine mă ferește și mă teme...! 
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Luminița ZAHARIA 
 
 
ca o fată frumoasă și disponibilă 
 

a o fată frumoasă și disponibilă 
tinerețea dansează goală 
în pădurea cu pitici 

 
cosițe blonde tricou ud 
dinți boabe de mărgăritar 
 
nimic nu i se refuză 
nimic fad sau nepoleit 
nu primește în dar 
toți și-ar dori-o pentru o viață 
dar cine-ar îndrăzni 
să-i ofere inel? 
ochii ei strălucesc a nestatornicie 
rîsul impertinent intimidează 
 
admiratorii încing horă 
în jurul preafrumoasei 
uitînd de ora mesei 
de minutul de aur 
de ceasornicul invariabil nemilos 
 
azi, în muzeul amintirii 
hora stanelor de piatră 
ne incită imaginația 
pînă cînd devenim o gloată 
de gură cască fără mască 
 
în centru, o fată bătrînă 
încă disponibilă 
dansează grotesc 
din cauza unei crize de lumbago 
 

c 



Poeme 

Discobolul/ 2020 

 

105 
 

 
postpone your life 
 
mi s-a năzărit că te iubesc 
că lumina ta m-a inundat 
eu eram mama Geea în plin proces 
de deșertificare 
tu, același copil răsfățat 
cu egoul în floare 
 
eu studiam teorema lui Menelau pentru poeți 
tu mă studiai, empiric, pe mine 
postpone your life, mă sfătuiai   
convins că mîine va fi muuuult mai bine 
 
un pui din teiul lui Eminescu 
creștea vertiginos la geamul meu 
tu îl toaletai în fiecare seară 
ca să te dai paraleu 
 
în prelungiri, ne hlizeam amîndoi 
la un film horror cu bugetul redus 
rîdeam în hohot la efectele de doi lei 
și ne-ntrebam, sub florile de tei 
cine pe cine a sedus 
 
cotrobăiam apoi prin amintiri 
pînă ne apuca dimineața 
sita pentru lucruri esențiale se spărsese de mult 
așa că era musai să ne amînăm viața 
 
 
cărţile – clonele noastre 
 
într-un univers paralel 
eu sunt tu dar cu fustă și plete 
tu ești eu dar mai pe îndelete 
adică așa cum mă prezentam în proiect 
numai că timpul s-a dat el deștept 
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și mi-a pus piedică într-un moment oarecare 
 
poezia mea e, desigur, de stare 
dar starea s-a deteriorat din cauza intervențiilor străine 
gen să scrii nu e bine 
e ceva desuet, neproductiv! 
și-atunci am așezat pe portativ 
în loc de vers în cîntec, un știulete 
 
numai cărțile au rămas ce erau 
în program: 
clonele noastre, pînă la 
miligram... 
 
primăvară confiscată 
 
în primăvara asta confiscată 
trandafirii au îndrăznit să înflorească 
în parcul odihnit. 
mierlele au compus liniștite 
noi triluri de încîntat 
pisicuțele fără stăpîn. 
în fiecare copac 
o ciocănitoare a sculptat 
chipul fericirii îndelung așteptate. 
ciupercuțele și-au mărit familia siameză 
trifoaiele cu patru foi au invadat 
spațiile dintre dalele de piatră 
fără teama că le voi smulge eu 
pentru coroană sau laudă pe feisbùc. 
noi specii de păsărele și rozătoare mici 
au completat atlasul zoologic oricum precar. 
lebedele și-au etalat splendoarea  
pe lacul netulbure și netulburat. 
nu tu pescari 
nu tu copii la furat de dude 
și uite așa 
fără intervenția omului 
fără tratamente chimico-estetice 
natura a întinerit. 
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Ara Alexandru ŞIŞMANIAN 
 
 
caut neantul  
 

aut neantul într-un vîrf de silabă • noaptea capetelor 
încinse din abisul de apă – buzele de anxietate ale 
vidului • ura clipelor ce ne dezbracă de timpul 

rămas • pardesiul anotimpurilor nonşalante – sau frunza 
ofilită de dragoste – curăţată de nopţi pîn᾿ la stea • cine 
mă va tămădui de bezna labirintică a elicei – cum să-mi 
spăl mîinile şi genunchii de obişnuinţa rugăciunii • 
funambulii pleacă pe funiile privirilor – dar spre ce • fakirii 
urcă pe frînghie – înspre cine • poetul se lichefiază în 
vocea-i de vers • sîngele şarpelui fără sfîrşit e pustiul – 
nisipul roşu cu avisul rece • da, sîngele şarpelui • carte – 
răsfoite de nostalgie şi vînt îţi sînt paginile • paginile 
nescrise de înţelepciune albă – paginile prea scrise de 
nebunie roşie • şi mai ales cele mai negre ca negrul de pur 
întuneric • gîndul – albastră înserare • aripile letale ale 
sfinxului îmi atîrnă decolorate de enigmă în mîini • copilul 
intră cu moarte în lacrima celui neînvins • stropii groşi ai 
sînilor se leagănă peste tufişuri de negru – piatra-i apasă 
ca un coşmar • atins de privirea ochiului orb – jefuitul de 
privire vede cunoaştere • despuiate de cuvinte ne vorbesc 
adîncurile profeţiilor • dezvăluindu-ne, dezvăluindu-ne 
mereu – dumnezeul pe care-l sfărîmaţi în limbaj – surzi – 
îl respirăm •   
 
frunzele ochiului  
 
mîinile-s frunzele ochiului din barca de şoapte – ce urcă 
prin setea mea de crepuscul • prin foamea mea de amurg –  
pe care-aş vrea să-l culeg ca pe un fruct interzis • da, ştiu – 
eu regele nostalgic al clovnilor – că atunci • păpuşa 
zămislită din mine mă va săruta cu profeţii de sîrmă • şi 
poate că un clopot bizar ne va proteja pe amîndoi cu 
cercuri de sunet • galaxiile mi se reflectă în oglinda 
genunchilor – pînă cînd insomnia-mi începe să viseze • ea, 

c 
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păpuşa mirajelor ce mă poartă de mînă prin repetatele 
porţi – pe mine, orbul tuturor refuzurilor • pe mine, orbul, 
ce-s tot o iarnă – cînd îmi ridic extatic aripile chipului prin 
ninsoarea care ne dizolvă toate măştile • de altfel eu 
însumi – poetul desfigurat de labirint – sînt o mască 
perfect conştientă şi dezgustată de jocul acesta • de jocul 
cumplit coşmardesc – jocul de oroare al măştilor • cules 
din cioburi galactice – din ferocele joc al elicelor – sînt 
însumi moartea şi somnul în care plutesc • şarpele de 
pagini ce-şi sîngerează pînă departe solzii de dune • 
risipind infinitul în implacabil avis • strîng această 
neînţelegere plină de aripi cu care-mi contemplu 
singurătatea • şi-ucid – ucid toate imaginile ce-mi spun 
tu • toată această beţie homofecală pe care-o elimin • cu 
furia reromantismului meu în flăcări • şi frisoanele 
dispreţului – ca nişte fulgere cu care-mi confirm 
dispariţia •  
 
pagini de timp  
 
pagini de timp cu lacrimi de clipe – dunele insomniace ale 
orologiului • mi-am înscris chipul în cerc – iar solitudinea 
mi-am ascuns-o într-un ospiciu cu nebuni de-albastru • 
numerele mi le-am aprins cu bricheta – pînă cînd cenuşa 
lor risipită se sublimează-n absenţe • tu mă acuzi de 
labirint – şi de fereastră – şi de oglindă • deşi absurdul şi-a 
pierdut demult trandafirul • şi-un cîine de-aur se naşte din 
sudoarea devenirii şi-a mirajelor • drumul meu s-a 
încolăcit în jurul unui început nedescoperit încă de 
rătăcirea mesajelor • feţele paşilor poartă mască de lacrimi 
– iar circumferinţa nu mai poate fi înconjurată decît de 
abis • faţă-n faţă şi singur ţip moartea din mine • mileniul 
ultimativ răsfoieşte oceanele pustiei – citeşte populaţiile 
planetelor cu bomba demiurgică • am fost scînteie de 
parfum evaporat • şi luminez cu uitarea umbrele lumilor 
în care-am zăbovit • privirea mi se ridică din trupul 
destrămat şi se roteşte-n pasăre • revin – revin în tine 
insulă insolită cu neantul stins • în tine tăcere cîntătoare 
cu notele de noapte • în tine mai mult şi mai demult – 
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necuvîntător al împlinirii-n orb a ochiului • şi te conduc – 
şi mă ajung în spatele oglinzii • acolo unde ferestrele-s 
doar neted negru • iar piatra neagă trestia de seară ca pe 
un gând stelar • iată-mă palid – dezbrăcat – şi mort • pradă 
nemărturisirilor mărturisite • mai singur decît vina – sau 
vidul – sau îngerul despuiat de zbor • mai singur decît 
angoasa-n care se îngustează ultima limită • mai singur – 
da, mai singur – singur – singur... •  
 
poate un cuvînt  
 
poate un cuvînt – poate un inel • poate o săgeată • cu care 
să caut o fereastră spre afară din lume • poate-un cuvînt 
spart în săgeţi – poate un nume • cu care să mă chem tînăr 
– sau mereu – sau miracol • poate-o uitare – poate-o 
venire – poate-o femeie • ce şi-a pierdut viclenia găsindu-
şi misterul • poate-o pagină – poate-un extaz – poate un 
ochi • prea larg închis pentru curiozitate sau poezie • o 
schijă de lumină – o întîmplare – un cal • cînd moartea ne 
amendează pentru exces de viteză • o sticlă de basm alb – 
o floricică violată pe asfalt – colb aurit de-amurg • în acum 
– şi-n odată – şi-n cînd • unul la fereastră cu singur – 
celălalt la oglindă cu dublul • zar de zăcere – abrupt – 
întrupare cu întrebarea probabilă • când sângele-i purtat 
de cel mai cu vânt • aur din adâncuri de mare – coloană 
înverzită – primejdie năboită de templu • cînd mîini de 
tăcere luminează cu rugă rădăcinile gândului •  
 
(din Absenţe 5, ultimul volum, inedit, al ciclului eponim) 
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Emilia AMARIEI 
 
 
Duminici pentagonale 
 
 
Bat cuie... 
 

at cuie... cât pe muchii, cât pe lângă, 
Am unghii violet și răni pe mâini, 
Și uneori, mă doare partea stângă 

Cu drept asupra bietei mele pâini, 
 
Bat cuie ruginite-n gardul putred 
Al unui timp trecut, dar ne-ncheiat, 
Bat cuie în prezentul tot mai șubred - 
Cu mersu-mpleticit și-ncovoiat, 
 
Bat cuie-n toate, până la scânteie, 
Și-ndur scrâșnind acutele dureri,  
Oricum, am cam uitat să fiu femeie, 
Trudind peste puținele-mi puteri. 
 
Bat cuie, dar cu gândul sunt departe, 
Trăind povești din timpuri de demult, 
Și mă ascund în filele de carte - 
De după ele, sufletu-mi ascult, 
 
Bat cuie-n basme, le agăț în grindă 
Și când, mă scurg de vlagă în pământ, 
Boabe fierbinți încep să se desprindă 
Și-mi curg peste genunchii tremurând, 
 
Bat cuie-n cer-să leg de veșnicie 
Tărâmul nesfârșitei suferinți, 
Bat cuie în tăceri și-n nebunie 
Și-i răstignesc în versul meu pe sfinți... 

B 
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Doar muzica 
 
Mă voi topi între notele calde 
Ale unei sublime, cerești serenade, 
Voi fi ca o lacrimă-n crinul din vale, 
Voi curge adesea pe urmele tale… 
 
Mă ard, mă topesc... mă dizolvă... mă curge 
Iar viața din mine se scurge 
Pe iarbă, pe flori, pe luceferi, pe lună, 
Iar note prin cerul cel gri descompună 
Tăcerea cea lungă, nebună, 
Pentru că eu... mă voi topi astă seară 
Ca lumânarea de ceară 
La focul aprins din fitilul tăcerii, 
La focul cel viu al plăcerii… 
 
 
Mă voi topi... simt cum carnea ușoară 
Desprinsă de oasele-mi... zboară, 
Se sparge coconul de fier și betoane, 
De parcă-l zdrobesc camioane, 
Și văd cum fiorul din mine-i lumină, 
Cum ies diamante din mină, 
Iar Schubert… mă prinde de mână... 
 
Mă scutur de mine, mă duc, mă ascund, 
Să nu mă mai tragă durerea, la fund. 
Firescul din toate ce sunt împrejur 
Să nu mi se-ntoarcă… îl jur! 
Să pot răsări după multe furtuni 
Din patimi, din dor și cărbuni, 
Voi scrie pe boltă cu note de vals, 
Spre-a șterge trecutul cel fals. 
Mă voi topi... voi luci… voi iubi, 
Ca lava fierbinte voi fi! 
Cu patima strânsă în mine de-un veac, 
Cu Strauss, cu Schubert, cu Bach... 
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Pe stânca topită a gândului meu, 
Ia chip, lăcrimând, ca un cer, Dumnezeu, 
Cu inima lumii în pieptu-i bătând, 
Cu tot universul în El, tremurând, 
Cu focul, cu apa, cu stâncile-n piept, 
Cu visele cele pe care le-aștept, 
Cu valul ce poartă oceanele-n zbor, 
Cu zarea cea scursă pe ape de dor… 
 
Topindu-mă-ncet, ca un cântec ușor, 
Privesc, mă închin, mă uimesc, mă-nfior 
Și tot mai suspin, mai tânjesc, mai oftez. 
Nu știu, mă topesc? Mă strecor? Mă botez? 
Sau caut filonul din cosmicul dans, 
Să-i prind armonia, să-l prind în balans… 
Doar muzica știe procesul deplin 
Și-n fața minunilor ei mă înclin, 
Mă tulbur, mă bucur, scântei răscolesc, 
Iar focul se-aprinde. Mă ard… mă topesc… 
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Ladislau DARADICI 
 
Gândurile mele pentru Petra 
 

ENTRU CĂ AJUNSESEM CU ÎNTÂRZIERE LA GARĂ, 
trenul spre București plecase deja, următorul fiind 
abia în zori; mi-am dat seama că Petra avea să mă 

aştepte în zadar. Un sentiment de vinovăție m-a cuprins 
atunci, amestecat cu deznădejde și neputință; era aproape 
miezul nopţii, o noapte senină şi caldă de început de iulie, 
după o zi caniculară ce mi se păruse istovitoare de-a 
dreptul. Gara era pustie, apariţia unui jandarm plictisit 
făcându-i pe cei câţiva boschetari să dispară iute printre 
chioșcurile aliniate în capătul unei clădiri joase și fumurii. 
N-aveam alte bagaje decât un rucsac cu mărunțișuri și o 
geantă de umăr pentru laptop, aşa că, după ce am ieşit în 
piaţeta din faţă, am pornit fără țintă pe strada 
perpendiculară pe clădirea gării. Abia pe urmă mi-a trecut 
prin minte că poate ar trebui să caut un loc unde să beau o 
cafea. Se pare că vagabonzii erau pretutindeni, oameni şi 
câini deopotrivă; oare ce anume îi ademenea acolo, în acel 
orăşel sărăcăcios şi cu aspect cenuşiu, probabil şi din 
pricina minelor de huilă din împrejurimi? Curând, la o 
intersecţie cu o străduţă ce parcă pogora abrupt spre 
nicăieri, am descoperit un bar mărunt și îndoielnic, 
mirosind a tutun, a igrasie și a băutură ieftină şi, retras la 
o masă dintr-un colţ, am comandat votcă şi o cafea. 
Localul era învăluit într-o lumină violacee părând ireală, 
dar pentru că aerul era irespirabil din pricina fumului, am 
băut votca, mi-am sorbit în grabă cafeaua searbădă şi, mai 
cerând o sticlă de apă minerală, am ieșit în stradă. Deşi 
îmi plăcuse dintotdeauna să călătoresc, orice drum, 
paradoxal, îndepărtându-te de locul tău, dar apropiindu-te 
de tine însuți, acum mă simţeam stingher, parcă 
abandonat. Probabil că și oboseala era de vină, plecasem 
cu o seară înainte cu trenul fără să pot dormi, practic 
neînchizând ochii de aproape patruzeci de ore. Ajuns în 
zorii zilei și prins în activitățile la care participasem alături 
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de alți profesori și studenți, abia acum îmi dădeam seama 
că nici nu prea mâncasem în răstimpul acela. Dar deși mi-
era greaţă şi îmi venea să vărs, gândurile mele se 
îndreptau către Petra. Mă deprinsesem s-o doresc mereu, 
atât de mult încât chiar mă îngrijoram uneori să nu-i 
pricinuiesc vreun rău cu acest lucru. Devenise un 
sentiment permanent şi maladiv de-a dreptul, căci 
îndepărtându-mă de ea, îmi simţeam corpul golit parcă de 
propria-mi fiinţă, semănând mai degrabă cu un animal de 
carne vlăguit şi sângerând; ceva se scurgea din mine în 
absenţa ei, picioarele nu mă ascultau, n-aveam putere în 
mâini, o febră bizară punându-mi stăpânire pe trup. 
Uneori mă trezeam asudat și tremurând ca o trestie 
bolnavă. O stranie maladie, oare asta să fie în cazul meu 
iubirea, o dependenţă bolnăvicioasă de fiinţa Petrei şi 
despre care nici nu-i puteam măcar vorbi? Cum să-i 
mărturisesc că, singur fiind, adormeam cu ea seară de 
seară, strângând-o imaginar în braţe, aproape delirând, 
frecându-mă de cearşafuri până la cel mai dureros orgasm, 
dependent de căldura și parfumul ei, de trupul și atingerea 
ei, de prezenţa-i? Oare asta să fie adevărata dragoste, o 
boală? Puteam să risc s-o sufoc cu dependenţa mea?... 
Odată evadat din dubiosul local, am cutreierat vreo 
treizeci de minute prin oraş ca un câine plouat, încercând 
să-mi limpezesc gândurile; între timp străzile se 
umpluseră de oameni. Era o lume tânără, nesofisticată şi, 
deşi relativ veselă, surprinzător de civilizată. Mi-am zis 
atunci că, la urma urmei, nu poţi judeca nişte oameni 
după urbe şi nici o urbe după o adunătură de ortaci 
sălbatici, aşa cum nu poţi condamna un popor din pricina 
unor emigranţi analfabeţi ori a conducătorilor săi corupţi 
şi imbecili. Treceam pe trotuare, prin faţa vitrinelor, 
printre oameni, purtându-mi oboseala şi dorinţa 
devastatoare cu mine. După ce-mi învăluise sufletul, 
nevoia de Petra pusese stăpânire pe însăşi carnea mea; 
Doamne, trăiam cea mai răvășitoare experienţă a 
existenţei, să simţi o săptămână, două, opt fără contenire 
că doreşti pe cineva, mistuindu-te; în cele două luni de 
când am făcut dragoste pentru prima dată, iubindu-ne 
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parcă la nesfârșit, am slăbit aproape zece kilograme. Cui îi 
trebuia mâncare sau apă dacă o aveam pe Petra? Oare asta 
să fie dragostea, o dependenţă a trupului şi a sufletului 
deopotrivă? 

 
ÎNTR-UN PĂRCULEŢ COCHET, m-am aşezat pe o 

bancă, printre molizi și mesteceni tineri, sub lumina unui 
felinar; coborând dinspre munți, aerul nopții devenise 
răcoros și tare. Îmi simţeam trupul străin și, lăsându-mi 
braţele şi picioarele să se destindă, încercam să nu mă mai 
gândesc la nimic. La câțiva pași înaintea mea se afla o 
fântână arteziană, iar în dreapta o statuie scundă, lucioasă 
și maronie, semănând cu statuia unui băiețel pe care o 
văzusem în apropierea Domului Sfântului Ştefan din 
Budapesta. Din stânga mea, de sub un arbuști, două 
mierle cântau, căutându-se parcă una pe cealaltă. Apoi 
mi-am amintit că aveam la mine o carte de care, 
descumpănit de pierderea trenului şi copleșit de dor, 
uitasem cu desăvârșire: erau povestirile reunite ale lui 
Julio Cortazar din Bestiario şi Final del juego. M-am apucat 
să citesc. Aveam convingerea că Petra se află acolo, cu 
mine şi în mine; devenise o certitudine. Simţeam acest 
lucru în orice clipă din zi şi din noapte, chiar şi în somn. Îi 
puteam vorbi şi mă asculta; atingându-mă, o atingeam, 
înfiorat până în străfundul alcătuirii mele. Citeam şi în 
acelaşi timp o căutam, tânjind după făptura ei cu 
efemeritatea celulelor mele, ruşinat de dorinţa-mi 
nestăvilită, aproape instinctivă, conştient că, dacă într-o zi 
ar fi încetat să existe, acelaşi lucru mi s-ar fi întâmplat şi 
mie, în aceeaşi clipită, oriunde ar fi fost ea şi oriunde m-aş 
fi aflat eu. Căci despre asta era vorba... Devenise, pentru 
mine, lucrul cel mai important care poate exista în 
destinul unui om, punctul forte şi, în acelaşi timp, cel mai 
vulnerabil cu putinţă; era firul acela imperceptibil care mă 
lega de lume şi de viaţă. La un moment dat, un domn în 
vârstă s-a apropiat pe alee, înclinându-se elegant şi 
aşezându-mi-se alături. I-am răspuns mecanic la salut, 
privindu-l o clipă şi zicându-mi că nu e decât umbra unui 
înger bătrân şi ostenit. Părea atât de liniştit încât parcă 
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nici nu respira. Mi-am amintit că Petra îmi spusese odată 
că îngerii nu sunt decât proiecţiile noastre impersonale în 
eternitate, că de fapt ei fac parte din alcătuirea noastră, în 
ei suprapunându-se ipostazele devenirii noastre de când 
ne naştem şi până în cea din urmă clipă a morţii. Şi cu 
toate acestea, ei nu îmbătrânesc niciodată. Îngerii suntem 
de fapt noi şi aşa se explică faptul că la căpătâiul morților 
niciodată nu poate fi zărit un înger, acolo stând mortul 
însuşi, trădat, apatic, impersonal, ca o proiecție a noii sale 
întrupări, a noii sale ipostaze. Mai târziu, am încetat să mă 
mai gândesc la îngeri, văzându-mi mai departe de carte, 
dar cu conştiinţa că Petra continuă să fie alături, 
simţindu-i singurătatea şi vulnerabilitatea, căci erau 
momente când, chiar împreună fiind, parcă redevenea 
acel copil al nimănui, fragilă ca petala unei roze într-o 
dimineaţă geroasă de decembrie. Citind pentru mine, o 
făceam şi pentru Petra. Începeam să mă conving că toate 
gândurile şi sentimentele noastre sunt comune; adevărata 
dragostea aduce laolaltă inseparabil două fiinţe într-una 
singură, desăvârşită, deşi vulnerabilă într-o lume răvășită 
şi imprevizibilă ca cea în care viețuim sau ne iluzionăm că 
vieţuim. Aşa că citeam cartea lui Cortazar, simţind ceea ce 
ar fi simţit și Petra citind-o, iar acesta era un dar de care 
eram conştient şi de care, încercând să-l ocrotesc, trebuia 
să mă bucur. Orice aş fi făcut, o făceam cu acest 
sentiment, cu această certitudine că în străfundul minții și 
sufletului ei Petra știe acest lucru. De fapt, reciteam 
cartea, știind-o aproape pe de rost, Cortazar fiind printre 
scriitorii de care nu mă mai satur. Alături, desigur, de 
Borges, Joyce și Marquez, Kafka și Camus, dar și mulți, 
mulți alții. Străzile se goliseră între timp şi m-am trezit 
din nou singur pe bancă; oare când plecase îngerul bătrân, 
făcându-se nevăzut pur și simplu? Și rezemându-mi trupul 
de spătarul de lemn şi simţind-o pe Petra în brațele mele 
și în mine, am aţipit. În vis, ne-am iubit ca şi ultima oară, 
la despărţire: ea împrăştiase petale de flori sălbatice prin 
odaie, margarete albe, cicoare albastră, garofiţe rubinii şi 
bumbi galbeni de pelin, aprinzând lumânări şi pregătind 
concertele ei preferate pentru violoncel – Schumann şi 
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Saint-Saëns, Bach și Vivaldi, Lalo şi Dvořák – şi asta 
pentru că ea însăşi violoncelistă fiind, ne-am învățat ca de 
fiecare dată să facem dragoste pe un alt concert. Apoi, în 
vis, Petra adormi cuminte cuibărită la pieptul meu, iar eu, 
veghind-o, mă simţeam atât de fericit că, tremurând, au 
început să-mi curgă lacrimile. Eram conştient că o lume 
înceta să existe dacă era vorba de Petra; aş fi renunţat la 
orice de dragul ei, aş fi plecat oriunde la chemarea-i, mi-aş 
fi golit zilele de culoare şi lumină ca să le umplu cu 
prezenţa-i; uneori simţeam că plutesc deasupra unui hău, 
ridicat în apropierea norilor albi şi rotunzi, cred că nu mai 
rămăsese nimic din mine, doar această mirare, această 
minune de a o dori şi de a o avea; mă întrebam dacă nu i 
se făcea cumva teamă de mine, aşa cum eu însumi mă 
temeam de ceea ce aş fi putut deveni... Când m-am trezit, 
plângeam încă. Din pricina luminii felinarului, nu vedeam 
stelele, în schimb luna răsărise deasupra munţilor ca o 
chemare târzie; un roi de musculiţe şi fluturi crepusculari 
se rotea în conul de lumină, greierii cântau şi, de undeva 
departe, poate dintr-un crâng, răsună glasul unei 
privighetori. Mirosea a jnepeni şi a bujori de munte. Lângă 
mine, pe bancă, şedea o femeie: avea părul bogat, negru şi 
o bluză albă, pătată deasupra sânului stâng cu un roşu 
închis, aproape sângeriu. Părul acela era parcă al Petrei... 

 
MĂ SCUZAŢI, AM BÂIGUIT JENAT, ŞTERGÂNDU-MI 

pe ascuns lacrimile. Am aţipit şi cred că am visat ceva... În 
schimb îmi aminteam de fiecare secvență a visului, de 
parfumul florilor sălbatice şi violoncelul dumnezeiesc, 
grav și jucăuș, de sânii calzi și coapsele albe ale Petrei, de 
toată frumuseţea tristă a iubirii noastre. Dumnezeule, cât 
de mult o puteam iubi; uneori mă gândeam, fără teamă 
însă, că aş putea muri din pricina asta; cred şi acum că e 
lucrul cel mai frumos care i se poate întâmpla unui om… 
Şi asta, pentru că iubirile adevărate nu sunt făcute pentru 
lumea asta, poate pentru acea lumea ideală şi desăvârşită a 
îngerilor. Iar Petra devenise darul meu ceresc, era fata pe 
care o iubeşti o singură noapte şi îţi ajunge pentru tot 
restul zilelor; o iubeai o noapte şi apoi puteai să mori sau 
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s-o omori, punându-ţi capăt zilelor... În clipa aceea, 
străina de lângă mine a râs uşor şi pentru o clipă mi s-a 
părut că are ceva din râsul Petrei; era acelaşi glas blajin, 
grav şi răguşit niţel, acelaşi păr negru şi parfumat, 
misterios ca însăşi răsuflarea nopţii. Strania străină m-a 
prins hotărât de mână, aproape smulgându-mi cartea. A 
deschis-o la întâmplare, exact la Lejana, jurnalul Alinei 
Reyes, şi abia când a început să citească în şoaptă, dar 
nuanţat şi cu o claritate uluitoare, am îndrăznit să-i 
privesc chipul: în lumina blândă a felinarului şi în razele 
răsfirate ale lunii, frumuseţea ei părea nepământeană. Nu 
o frumuseţe inocentă şi fragilă precum a Petrei, ci una 
trecută prin marile dureri ale lumii, parcă erau acolo, 
laolaltă, frumuseţea îndurerată a mamelor care și-au 
pierdut copiii, a surorilor care şi-au îngropat fraţii, 
suferinţa tuturor femeilor batjocorite şi părăsite de 
bărbații lor, încât, desluşind-o şi luând-o asupra-mi, 
aveam senzaţia că îmi voi pierde cunoștința; n-ar fi fost 
pentru prima oară. Pentru o secundă, toată fiinţa ei s-a 
învăluit în lumină, tot trupu-i devenind un nimb 
străveziu, strălucitor; îmi ţinea cu hotărâre mâna, 
strângându-mi aproape dureros degetele, continuând să 
citească afectat şi calm aceeaşi poveste fascinantă și bizară 
pentru care, în urmă cu un an, într-o noapte de august, 
am condus fără oprire timp de zece ore să-i arăt Petrei 
celebrul Széchenyi lánchíd de pe Dunăre, din Budapesta, 
pe care nefericita Alina Reyes îşi îmbrăţişase dublura ca 
într-o regăsire, dar şi abandon al sinelui… 

 
CÂND M-AM TREZIT DIN NOU, MI-AM PRIVIT 

SPERIAT CEASUL: mai erau treizeci de minute până la 
plecarea trenului. Am vrut să-mi umezesc buzele crăpate 
și arse de febră, dar am găsit sticla de apă din care nici nu 
băusem goală. Auzeam, ca dintr-o altă viață, dintr-o 
amintire aproape ştearsă, acorduri din primul concert 
pentru violoncel de Haydn; e un concert de care nu te 
saturi niciodată. Închisă, cartea lui Cortazar zăcea alături, 
în iarbă; am ridicat-o și am pus-o la repezeală în rucsac. O 
clipă m-a fulgerat ideea că poate apariţia femeii a fost tot 
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un vis, un alt vis în vis, aşa cum uneori ni se mai întâmplă, 
dar nu era timp pentru astfel de gânduri: noaptea era la fel 
de plăcută şi de caldă, m-am ridicat şi, când să-mi iau 
bagajul, m-am trezit cu un jandarm în faţa mea. Mi-a spus 
că vor izola zona, căci la câțiva paşi de locul în care mă 
aflam, după gardul viu, a fost descoperit cadavrul unei 
femei fără adăpost, înjunghiată cu câteva ore în urmă. Îl 
aduceau și pe cel care a comis omorul, un vagabond mai 
tânăr care își mărturisise fapta... Buimăcit, m-am apropiat 
de gard şi, ridicat pe vârfuri, am încercat să zăresc victima 
la lumina lanternei agentului: într-adevăr, zăcea o femeie 
corpolentă acolo, cu ochii deschişi, cu părul întunecat şi o 
bluză albă, pătată la piept cu sânge. Oameni fără rost și 
fără căpătâi, a spus plictisit polițistul, i-am explicat că 
trebuie să pornesc spre gară dacă nu voiam să pierd din 
nou trenul, parcă devenise totul un coşmar de-acum. În 
drum spre gară, o căutam pe Petra în sufletul meu și în 
gândurile mele, dintr-o dată simţind-o departe, atât de 
departe încât îmi venea să urlu; de-acum luna se ridicase 
pe cer, parcă urmărindu-mă sfidător, iar stelele străluceau 
atât de aproape că aveai senzaţia că le poţi culege cu 
mâna. Oare de ce plecasem de acasă? Parcă trecuse o 
veșnicie de când mă despărţisem de Petra. Strada pe care 
mă aflam urca sau cobora, m-am gândit că poate mă 
rătăcisem, aşa te simţi întotdeauna noaptea, straniu, 
debusolat, într-un oraş străin. Nimic nu mai părea la fel, 
eu însumi eram parcă altul, parcă se jucase cineva cu 
mine, cu destinul meu, învălmăşind totul, pregătindu-mi 
o farsă idioată. Mă obsedau aceleaşi întrebări: ce căutam 
acolo şi de ce plecasem de lângă Petra? cum am putut fi 
atât de naiv să greșesc în asemenea hal? Am simţit un nod 
în gât şi îmi venea să plâng. Știam că nu trebuie să fac 
asta. În depărtare, munţii se profilau albastru pe cerul 
sticlos, deasupra crestelor licărind miliardele de lumi 
nebănuite şi misterioase. Mă gândeam că poate într-acolo 
se vor îndrepta sufletele noastre după ce n-om mai fi, spre 
lumile acelea înfricoşătoare şi fascinante în același timp. 
Poate că într-acolo ne vom duce, bucuroşi şi liberi, după 
ce vom părăsi jalnicele noastre trupuri de carne, 
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continuându-ne, îngemănate, aventura miraculoasă a 
existenţei; nu-i aşa, Petra? Dar mă simţeam singur şi parcă 
mi-era tot mai teamă: Petra nu mai era cu mine. Dacă i se 
întâmplase ceva în lipsa mea? Am traversat strada, 
trecând pe trotuarul opus, evitând să-mi privesc ceasul. 
Dacă mă grăbeam, n-aveam cum pierde trenul. Imaginea 
femeii înjunghiate mă urmărea, simţeam o durere acută în 
piept, strângându-mi inima, apăsându-mi plămânii până 
aproape de sufocare. Mi-era tot mai sete. Un liliac ţâşni în 
zbor razant deasupra-mi, scâncind; mi-a trecut prin gând 
că liliecii sunt suflete orfane, neîmpăcate. Ameţit, mi-era 
teamă să nu mă prăbuşesc, eram conştient doar de faptul 
că nu mă puteam opri, gara neputând fi departe. Mă 
simţeam înșelat, deznădăjduit și derutat; aveam nevoie de 
Petra. Cred că am început, totuși, să plâng atunci, apoi, 
privind înainte, am zărit clădirea stranie și întunecată a 
gării. Pe urmă, urcat în tren, după încă o porţie de somn 
ori poate de leşin, în compartiment, deschizând cartea lui 
Cortazar, am descoperit la capătul jurnalului Alinei Reyes, 
la pagina cinzeci şi nouă, câteva cuvinte strâmbe, 
mâzgălite cu creionul: Te rog nu-i spune Petrei! Ai grijă de 
fetiţa mea... Trenul cobora deja precaut și imperturbabil 
prin defileu; deasupra crestelor pleșuve se lumina de 
ziuă... 
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Ioan  Dan  BĂLAN 
                           

Biserica de brazi 
(Fragment) 

 
ărarea, care trece prin faţa intrării în pronaosul 
Bisericii, era scăldată în lumina mov a asfinţitului şi 
omul simţi o strângere neplăcută pe şira spinării : 

trebuia să doarmă acolo, era tare obosit şi până la cabana 
de lângă lacul glaciar al Şureanului era mult de mers. 
Câinele, care se curăţa conştiincios de ţancuri, scânci a 
dorinţă de odihnă şi Milu se hotărî: trase peste opritor 
drugii de la pârleaz şi pătrunse hotărât în interiorul 
străjuit de arborii retezaţi, bucurându-se că avea să 
trăiască o experienţă aparte, sub cerul liber. În linie, 
lumânările dinspre vârfurile brazilor albi din desiş căpătau 
culoarea mov a asfinţitului, de sărbătoare a începutului de 
an. Oricum, dinspre domeniul schiabil apărut în Şa se 
auzeau zgomote pe care  el nu ar fi dorit să le asculte 
noaptea întreagă. Dar cine să se încumete până la stâna  
Jinarului Pătru din păşunea Auşelului? Prin zăpada 
întărită un om cu mers normal  mâncă până acolo, vorbă 
veche, cam o pâine. Şi mai erau, întretăiate, urmele 
haitelor  de lupi şi alte animale stârnite de mirosurile de 
carne friptă şi scofeturi de la mesele bogate ale celor care 
foloseau pârtiile şi teleschiurile în lungul vacanţei de 
iarnă, copii şi vârstnici, cu căţel şi purcel, veniţi să 
petreacă de Crăciun și de Anul Nou, să-şi încarce, vorba 
lor, bateriile, invers proporţional cu golitul 
buzunarelor…Şi cât de uşor e să-i înţelegi pe proaspăt 
îmbogăţiţii de după Revoluţie, cei mai mulţi îmbogăţiţi 
din furt, evaziune, tâlhărie, falsuri în acte etc. 
 Era curat în interior. În lungul anilor, chiar dacă Nedeia 
nu se mai ţinea şi stăpânirea cea atee interzisese ţinerea 
de slujbe religioase acolo, chiar dacă unii au încercat de 
mai multe ori să-i dea foc, Biserica şi-a apărat „zidurile” 
din copaci retezaţi; arboretul a revenit la viaţă în fiecare 
primăvară şi trecătorii credincioşi nu uitau să cureţe 

C 
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pronaosul, naosul şi altarul, să cioplească din brazii căzuţi 
câte o băncuţă după regula ciobanilor, câte un chituc pe 
care să stea şi să se hodine trecătorul, să pună lângă 
pereţii brădet printre care nu se mai vedea afară. 
Crescând, şirurile de brăduţi care se îngroșaseră delimitau 
încăperile Bisericii,încât toată construcţia naturală 
devenise o palisadă în care nu se putea altfel intra decât 
prin  „poarta” de la intrare, o întocmire din drugi groşi 
legaţi cu piroane, scoabe şi sârmă, grăbit să pregătească, 
după legile nescrise, lemne de foc. 
 Totul, în haină albă de zăpadă întărită, era ca de pe alt 
tărâm şi, cum Milu ştia unde îl purtase visul, s-a pus pe 
lucru, să aibă foc aprins toată noaptea cea lungă a 
genarului şi loc adăpostit pentru somn. A adunat în grabă 
lemne cât mai groase, le-a aşezat lângă locul în care 
făcuseră şi alţi călători foc şi unde se aflau multe crăci şi 
spărturi pe jumătate arse, a legat bine poarta grea de la 
intrare, a verificat pereții celor trei încăperi, să vadă dacă 
nu apăruse vreo spărtură în pereţi, asigurându-se că lupii 
sau alte animale nu pot pătrunde, apoi a aprins lemnele, 
spre bucuria dulăului Albu, care îşi făcea în grabă culcuş 
pentru confort propriu, scurmând până la covorul gros de 
cetină cu labele. 
 Noaptea venea repede şi, după ce focul se înteţi, 
Tăianul se apucă să taie cu alpenştocul său special, 
cărămizi mari de zăpadă întărită şi să le clădească pentru 
o colibă- igluu în care să doarmă liniştit. După ce termină, 
noaptea veni cu puzderii de stele şi lună plină, cu lumini 
pâlpâitoare de avioane nepăsătoare. Se grăbi iarăşi, îşi 
curăţă zăpada din interiorul culcuşului de gheaţă,aşeză cu 
grijă şi satisfacţie folia de plastic şi salteluţa impermeabilă 
peste cetină şi se gândi să îşi hrănească prietenul, să 
mănânce şi el. Se închină din nou în altar, la crucea mare 
din piatră, mulţumind Celui de Sus şi muntelui, care se 
dovedea din nou prieten al său şi ascultă o vreme cântecul 
a diferite păsări, bucuros de culoarea mov cu care noaptea 
se lăsa peste Kogayon. Semnele animalelor mici şi mari, 
ale păsărilor supărate pe muzica de proastă calitate care se 
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auzeau  dinspre Lacul Glaciar şi Şa, se înşirau pe firele 
bărbii marelui Zamolxes, cel întins peste Masiv. 
  Noaptea trimetea lângă puzderiile de stele alte 
luminiţe călăuzitoare, Tăianul simţea şi îşi aşeza fiinţa 
alături de ele, ca pentru cine mai ştie ce întâmplare  puţin 
credibilă, mai puţin reală… 
 Avea de-ale gurii din plin în rucsac, ştia că trebuia să 
stea la Canton mai multe zile, ceea ce era de bine pentru 
situaţia în care Cerul îl hotărâse. Pârli slana şi cârnaţii la 
jar, lăsă untura să se scurgă pe feliile groase de pită, din 
brânza untoasă luă doar cât să-i liniştească gâtul aprins de 
ţuica tare din ploscă. Om şi câine se ospătară în tăcere şi 
cât mâncă unul, aproape la fel primi şi celălalt, mereu 
grăbit să înfulece, fapt care  scoase din gura lui Milu 
câteva versuri, pe care le ştia din copilărie: 

         Una mie, una ţie/  una-n gura lui Ilie 
          şi când Ilie zicea/  tot în gura lui băga ! 

 Albu, care se întorcea din când în când de pe o parte pe 
alta în culcuşul său scormonit lângă foc, asculta fără mare 
interes vorbele stăpânului, fiind atent la mâinile care 
pregăteau dumicaţii şi la zgomotele care se auzeau de 
dincolo de zidurile Bisericii, ciulind din timp în timp 
urechile. Tăianul îl preţuia, îşi amintea mereu că în 
miturile străvechi ale altor popoare omul obţine focul prin 
iscusinţa şi puterile câinelui.  

- Prietene, când e vorba de mâncare, tu eşti sac fără 
fund, uiţi că focul îţi poate cădea în cârcă, de unde atâta 
lăcomie? E adevărat, cineva spunea că sufletul de câine e 
rezistent, dar oare la tine sufletul trece prin stomac? 

 Câinele pufni  şi omul nu mai vorbi. Peste el năvăli 
starea celui rămas în munte iarna, în adăpost improvizat, 
situaţie incredibilă pentru cei mai slabi de înger, stare în 
care se ferea să pună prea multe întrebări sau să încerce 
niscaiva răspunsuri.  

  Trase câteva înghiţituri din ploscă şi  aşeză lemnele cu 
grijă, să se jăruie cât mai lung timp, apoi trecu prin naos, 
să se roage din nou, spre răsărit, de somn bun şi sănătos, 
acolo unde se rugase în copilărie şi în tinereţe, când fusese 
la Nedeie. Oboseala îl îndemnă să se întoarcă spre culcuș, 
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deoarece   pe zăpada mare, întărită de ger, picioarele se 
afundau picioarele până la genunchi şi, după câteva vorbe 
de alint şi atenţionare spuse dulăului, Tăianul răsuflă 
plăcere aerul uscat, somnul îl prinse degrabă odată cu 
lumina luni,care se ridica mare și luminoasă peste Parâng, 
odată cu mirosul de tămâie şi mir din sfeşnice şi candele, 
din cădelniţele pozate prin  colţuri… 
 Curând apăru visul Era acolo Zeul care aştepta slujba 
celor doisprezece ktistai, care soseau dinspre cei 
doisprezece munţi ai Masivului. Privea cu ochiul vesel 
jocul artificiilor din Şaua Şureanului, joc obişnuit la miez 
de noapte. Cu al doilea ochi, trist,  privea spre pata 
întunecată care acoperea Văile Jiului Ardelean şi ale 
afluenţilor acestuia… 
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Victoria STOLOJANU-MUNTEANU  
 

Un bărbat greu de cucerit 
(fragment) 

 
e povară: să mă îndrăgostesc de un bărbat care nu 
mă băga în seamă. Este al treilea sau al patrulea din 
viața mea. 

Acum însă, uitându-mă în oglindă, mă simt vinovată. A 
fost desigur prea multă dorință. Ce sentiment de frustrare 
și dezgust. Am auzit eu că așa va fi când îți dorești prea mult 
ceva. O femeie care o ia pe această cale trebuie să fie tare, să 
reziste la vorbe, să continue să lupte cu ea și cu ceilalți. 
Aceasta pentru  că eu voiam să gust din aroma acestui 
sentiment dincolo de ce mi-am închipuit vreodată. Cu ce 
urmări e greu de spus. Ce stare deosebită este aceasta de 
îndrăgostit. Are ceva vecin cu starea de adolescent – îți dă 
curaj, încredere, viziune într-un viitor, sentiment pe care, în 
monotonia vieții, începusem să nu-l mai întrevăd. Și totuși 
începusem să sper, ba îmi spuneam uneori: Îndrăgostește, 
Doamne, oamenii și te vei trezi deodată cu atât de multă 
fericire pe pământ! 

Acum mă gândesc cât de bună amantă aș fi, cum aș 
aranja camera dragostei: aș așterne pe pat cea mai 
frumoasă lenjerie, aș pune pe jos un covor de lână 
mițoasă, care-mi amintește de povestea lui de dragoste cu 
arhitecta, poveste consumată pe un covor verde și cu un 
ventilator în preajmă. Numai că de o vreme mă întreb: 
Sunt eu o iubită demnă de el? Voi fi, n-am nici o inhibiție! 
Dar dacă el nu mă va dori, dacă nu sunt potrivită pentru 
el? Nu-l cred de o asemenea atitudine, pentru că tot 
institutul îi cunoaște atitudinea lui de gentleman. 

Nu-mi este ușor. De o vreme sunt ținta unor ironii tot 
mai insistente ale  colegilor și colegelor de birou, al cărui 
mobil cred că este gelozia. Dar și el uneori mă necăjește, 
mă  întreabă despre alți bărbați cu care am avut relații și 
despre soțul meu. 

- Au fost mulți înaintea soțului tău? Te-a luat fată 
mare?  

C 
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- Da, m-a luat fată mare. Te miră asta? 
- Aș prefera să fii sinceră. Nu ai ce pierde… 
- Îmi puneți întrebări la care o femeie are dreptul să nu 

răspundă. 
Și ca să-i dau satisfacție, îi spun că am iubit nebunește 

de trei ori în viață: o dată la liceu, o dată la facultate, iar 
acum…  

Deodată mă cenzurez și-mi zic în gând: Ce e cu mine? 
De ce acum? De ce n-am trăit asta acum un an, acum doi  
ani, acum câțiva ani? Mă doare cumplit apropiere de el. E 
ca și cum cineva mi-ar smulge viața din mine și aș rămâne 
fără vlagă. Nu sunt slabă, dar de o vreme am în 
comportare ceva de schelet ambulant.  

- Cam după zece ani apar probleme în cuplu, îmi zice. 
Fată dragă, ai ajuns la această graniță a celor zece ani?  

 Intră un coleg care îl întreabă de țigări. 
- De țigări și de femei m-am lăsat de mult timp, spune 

el, întinzându-i totuși acestuia pachetul, întreg. 
Surprinzător, pentru că de obicei, și mai ales când suntem 
numai noi în birou, nu fumează. I-am spus cândva că îi 
detest pe fumători și bețivi. De altfel, nici ceilalți colegi 
nu-i permit să fumeze în birou, ei fiind nefumători.  

Constat că dragostea are puteri magice, nu ține seamă 
de vicii. 

Ce mai treabă și cu țigările astea. Dar oare nu e aceeași 
chestie ca și cu mâncăcioasa de mine? Aud mereu că 
femeile siluete nu mai bagă mâncare în gură nimic după 
ora 18, orice s-ar întâmpla. Am încercat și eu asta, m-am 
simțit ușurată o vreme, dar încercarea mea, temerară, a 
ținut trei zile, apoi am nimerit ca porcu-n boabe și 
deodată am început să respir mai greu, nu mai aveam 
aceeași energie ca înainte. Are dreptate fata care spune la 
TV Atomic că nu există dependență, decât voința omului 
de a se împotrivi răului. Și eu cred asta. Omul este slab și 
nu vrea să se ridice peste pământul din care este făcut. Îi 
zic din nou, măcar că el nu mă bagă în seamă: Pentru 
mine abuzul de mâncare, de tutun și alcoolul sunt o 
calamitate, omul ar putea fugi de toate aceste  calamități 
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ucigătoare, dar puțini oameni au puterea să o facă. 
Zâmbește ironic. 

Acum observ că stă și câteva ore fără să fumeze. Bea 
ceai, ia spirulină, vrea și chiar reușește să-și dezintoxice 
puțin organismul. Știu sigur că este un om cu voință 
multă și că numai ceea ce nu-și propune nu reușește. În 
ceea ce mă privește, nu știu dacă și-a propus ceva. Îmi 
revine în minte ceea ce-mi spusese un coleg cândva: 
Femeia e ca o cetate. Cu cât o cucerești mai greu, cu atât 
ții mai mult la ea. De acord cu spusa aceasta, numai că eu 
sunt cetatea deja cucerită. El trebuie doar să întindă 
mâna, să mă ia cu el oriunde în lume.   

Voi încerca să stau o vreme departe de el. În prezența 
lui îmi pierd capul. Corpul acela atletic, cu umeri lați și 
brațe puternice mă dau gata. Dacă m-aș apropia de corpul 
lui, mi-ar fi greu să mă mai dezlipesc de el. M-aș prinde de 
el ca iedera de un copac. 

Trăiesc cu această patimă de câteva luni și el se preface 
că nu înțelege, ba într-o zi mi-a spus-o pe șleau: Dragă, 
ești femeie măritată, ai un bărbat vrednic, iar eu îi spun 
verde: Și ce dacă, vrednicia n-are nimic de-a face cu 
iubirea!… 

Mai cumplit e că în ultima vreme mă visez cu el, că 
facem dragoste și nu oricum, ci cu patimă. Dimineața mă 
trezesc obosită, ba chiar devastată, cu gândul că aceasta s-
ar fi putut întâmpla în realitate. Nu o dată mi s-a 
întâmplat să-m pipăi părțile intime să constat dacă nu s-a 
petrecut cu adevărat. După un asemenea vis, mai sunt și 
ironizată de colegii de birou: Ți-a cumpărat geantă și  
pantofi noi iubitul tău, iar eu: Și ce dacă, o femeie care își 
respectă trupul este încântată să primească orice dar de la 
iubitul ei… 

M-am hotărât. De ziua mea, îl voi invita la o pensiune 
montană și-l voi obliga să rămânem acolo o veșnicie. 
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Roman 

 

Cornel NISTEA  
 

 
Vedenia 
(Fragment de roman) 

 
 

upă cele două săptămâni cât Haralamb zăcuse în 
pat doborât de boală, chinuit de febră și coșmaruri, 
în dimineața aceea gospodarul ieși din casă 

surprins de minunăția zilei de vară. O vreme își plimbă 
privirile peste lanul de porumb și tarlalele cu grâu și 
secară de peste râu, care dăduseră în pârgă, și, lovit ușor 
peste față de răcoarea dimineții ce venea dinspre crângul 
de fagi, fu cuprins de o stare nouă. Constată cum trupul i 
se trezise la viață, ba chiar i se păru că trăiește într-o nouă 
lume, mai bună, mai luminoasă și mai îmbelșugată. 
Zumzetul verii îl entuziasmă. Coborî din pridvorul ce da 
spre vale în fața casei, mai făcu câțiva pași, când deodată, 
la pârleaz, văzu o femeie care voia să treacă gardul în 
grădina lor. Faptul îl miră, pentru că pe cărăruia ce ducea 
spre locurile din Tomnatic n-au trecut de când se știe 
decât membri familiei, oamenii din sat mergând pe 
cărările bătătorite de obște sau pe cele două drumuri de 
care, unul ce străbate satul de-a lungul său, iar celălalt 
care îl taie în două, coborând din inima muntelui. 

I se păru că nu vede bine. La pârleaz, voind să treacă 
gardul, era Rusalina, vecina de dincolo de zăvoi. De acum 
era cocoțată în vârful gardului, dar parcă ar fi ezitat să 
treacă în grădina Găndreștilor, oameni înstăriți și mândri 
cu care nu-i bine să ai de-a face. După febra și 
halucinațiile din timpul celor două săptămâni de boală, 
Haralamb nu mai era sigur dacă cu adevărat în vârful 
gardului era o femeie sau o arătare. Mai făcu câțiva pași. 
Nu, nu se înșela, era ea, Rusalina, și se minună văzând-o 
în rochia și bluzița subțire de in, rumenă la față, cu o 
mână ținându-se de parul din gard, iar cu cealaltă ducând 
un urcior de ceramică roșie pe care erau pictate floricele 
albe și roz dar și frunzulițe verzi. Se ducea la izvorul de 

D 
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sub cei doi fagi bătrâni de pe răzorul grădinii lor după apă. 
Nu-și dădea seama dacă Rusalina îl văzuse sau nu. 
Haralamb făcu câțiva pași înapoi, prefăcându-se că nu o 
vede în vreme ce Rusalina o porni cu pași repezi pe 
cărăruia șerpuitoare de lângă lanul de porumb care tocmai 
începuse să dea în spic. 

Pe Harlamb îl stăpânea mirarea: cum de ani de zile de 
când murise soția lui Sarună o vede pentru prima oară pe 
Rusalina trecând pârleazul în grădina lor să meargă după 
apă la izvor, doar se măritase la Dănești de mai bine de 
trei ani. Stăpânit de nerăbdare, se duse spre cărăruia pe 
care tocmai merse femeia și cum Rusalina întârzia să 
revină de la izvor, îi apăru în minte gândul că halucinațiile 
din nopțile cu febră îl făceau acum să aibă vedenii. Dar nu, 
curând Rusalina apăru pe cărăruia de lângă lanul de 
porumb. Părea învăluită într-o aură strălucitoare, iar el se 
zăpăci. Venea agale spre el cu o mână în brâu și cu cealaltă 
ținând urciorul de lut pe umăr. În lumina puternică a zilei, 
fața ei părea că-i luase foc. Cu cât se apropia de el, mirajul 
începu să scadă și-o văzu în realitatea ei de femeie, dar 
care în toată ființa ei ascundea o taină. Ochii ei albaștri 
păreau să privească departe, pe deasupra bărbatului care-i 
ieșise în întâmpinare. Fu surprins să constate cum sânii 
mici îi împungeau bluzița albă, subțire, de in, aproape 
transparentă. Nu erau mai mult de câțiva pași până la 
întâlnirea cu ea.  

- Bună ziua, Rusalină, te duseși după apă? Vă place 
vouă Dăneștilor să beți apă proaspătă de la izvor… 

- Bună să-ți fie inima, Lambie. Da, ne place apa rece de 
la izvor… Tu ieșiși la soare pe vremea asta frumoasă, 
măcar că nu-i obiceiul tău șezutul, de vreme ce ai atâta 
pământ de lucrat, pe care de-o vreme prea des îl lași pe 
mâna slugilor. 

- Dacă slugile-s vrednice, nu se cunoaște lipsa 
stăpânului. 

- De bună seamă că ți-o fi sete și-i fi dorind să bei apă 
proaspătă pe care tocmai o luai de sub piatră. 

- Da` cum să nu doresc să beau apă din urciorul tău, 
mai ales că mi-o oferă o femeie frumoasă. 
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Haralamb luă urciorul din mâna femeii, îl prinse între 
palme, îi simți răcoarea și-l duse la gură. Bău îndelung, 
privind-o cu coada ochiului, convins că odată cu apa bea o 
parte din minunăția femeii, care-l privea bucuroasă, iar la 
urmă o binecuvântă:  

- Fii sănătoasă, Rusalină, chiar îmi era sete. Noi nu 
împrospătăm prea des apa în casă, măcar că izvorul e 
aproape și apa aceasta, rece, e dătătoare de putere și de 
viață omului. 

- Așa-i, Lambie, că bine zici. Și lui Lin al meu îi place 
apa rece de izvor, dar nu prea are după ce o bea. 

 Cum Haralamb îi înapoia urciorul, Rusalina îl și 
puse pe umăr, grăbită să plece spre casă, dar Haralamb o 
opri:   

- Stai o țâră, Rusalină, să scutur și să-ți dau niște mere. 
Ia uită-te ce încărcat de roadă e mărul ăsta văratic. 

Haralamb scutură de pom, iar Rusalina se cutremură la 
auzul puzderiei de mere care loveau pământul. Măcar că îi 
era rușine, din când în când, mai ales dacă știa că 
Găndreștii nu-s acasă, când trecea pe lângă mărul văratic 
din vecinătatea pârleazului, lua un măr sau două pentru 
plăcerea gustului, iar acum ropotul merelor scuturate de 
Haralamb o emoționa. Puse urciorul jos și privi mirată la 
bărbatul încă  tânăr care scutura de măr. El alese apoi de 
pe jos câteva mere dintre cele mai frumoase și i le dărui: 

- Ia, Rusalină, să vezi ce bune sunt. 
- Mulțumesc, da` prea ai scuturat pomul de-au căzut 

mulțime de mere și-o să rămână pe jos ca și anii trecuți… 
Haralamb o privi mirat de spusa ei, cum adică, se gândi 

el, ca și anii trecuți? Îi oferi  merele, măcar că Rusalina 
părea să ezite să le ia. În cele din urmă întinse mâinile 
spre ale lui Haralamb, iar degetele li se atinseră. Ea luă 
merele și-o vreme le privi cu încântare. 

- În tot satul nu-s mere așa de frumoase și de bune ca la 
Găndrești, numai că, iaca, prea multe stau risipite pe jos… 

- Este adevărat, cum la fel de adevărat este că  se 
bucură de ele copiii Delenilor, pe care îmi place să-i văd și 
să-i aud că ne întreabă dacă îi lăsăm să mănânce cireșe sau 
mere… 
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Rusalina privea încă merele nehotărându-se ce să facă 
cu ele. Deodată făcu gestul acela pe care îl făcea în 
copilărie când primea ceva, puse cele câteva mere în poala 
rochiei și-n mișcarea ei neatentă Haralamb îi văzu 
picioarele cu pielea rozalie până deasupra genunchilor, ea 
își dădu seama că bărbatul îi privea picioarele, se roși la 
față și-și lăsă poala rochie mai jos, simțindu-se deodată 
vinovată, iar acum nu știa cum să scape de privirile lui, ba 
își aduse aminte că la plecare  trebuia să se aplece și să ia 
urciorul cu ambele mâini și nu avea cum de vreme ce cu o 
mână ținea poala rochiei în care pusese merele și cu 
cealaltă trebuia să ia urciorul. Se uită îngrijorată la vecinul 
din fața ei și-i zise: 

- Acum, că mi-ai dat mere, fă bine și așază-mi urciorul 
pe umăr ca să pot trece pârleazul… 

- Da` lasă, Rusalină, că ți-l duc eu până la pârleaz, că 
acolo musai trebuie să te ții cu o mână de par ca să poți 
trece gardul. 

Femeia acceptă și se îndreptă spre pârleaz, pe care îl 
privi cu teamă, se îmbărbătă însă, păși pe scândura din 
gard, prinse cu mâna dreaptă parul și vru să treacă, dar 
din vârful gardului își aminti că nu avea urciorul cu apă și 
privi spre Haralamb.   

- Lasă, zise el, îți dau eu urciorul după ce vei fi trecut 
gardul… 

Rusalina trecu dincolo de gard. Tot mai ținea precaută 
până spre genunchi poala rochiei în care pusese merele. 
Haralamb înaintă spre gard și pârleaz. Erau de acum atât 
de aproape unul de celălalt.  Se priviră câteva clipe, apoi el  
îi puse urciorul pe umăr mulțumit că-i dăruise Rusalinei 
mere. Femeia porni pe cărăruia din zăvoi iuțind pasul, iar 
cândva își întoarse îngrozită capul înapoi spre bărbatul 
care continua să o mai conducă cu privirea și gândi: „Că 
m-ar omorî Lin dac-ar ști că Lambie mi-a văzut 
goliciunea…”  Dar Rusalin era plecat cu cele două capre ce 
le ducea de ață la păscut și n-avea de unde să știe că 
Haralamb îi dăduse ei mere și-o ajutase să treacă 
pârleazul, iar Rusalina își dădu și ea seama de asta și se 
mai liniști. Haralamb tot o mai privea cum Rusalina trece 
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printre sălciile din zăvoi spre cocioaba Dăneștilor și-și 
repetă în gând: „Măi, măi,  femeia asta o fi trecut ani de 
zile pârleazul în grădina noastră să meargă după apă la 
izvorul de sub piatră și cum de eu n-am văzut-o niciodată 
până acum, când, așa, deodată…” Păși spre pârleaz cu 
dorința să treacă și el gardul, dar se răzgândi… „Doamne, 
minunăție de femeie să se căsătorească cu un calic ca 
Rusalin, care pretinde să-i împrospăteze mereu apa, 
trimițând-o zilnic la izvor…”  

Curând o fierbințeală ciudată îi cuprinse tot corpul, iar 
lumea începu să se învârtească cu el. Când își mai reveni, 
se gândi cu teamă la boala, coșmarurile și la  halucinațiile 
de care acum nu mai era sigur că scăpase. 

Deodată, lui Haralamb i se păru că aude, ca de pe altă 
lume, chemarea Mirunei, iar el nu-și putea desprinde 
gândul de la întâlnirea cu Rusalina.   

- Lambie, te strig și te caut de atâta vreme și tu nu-mi 
răspunzi. Avem atâta treabă și tu stai de vorbă cu 
Rusalina!... Hai odată acasă, acuși vin cosașii din țarină și 
eu n-am terminat mâncarea de cină, iar tu… 

Se uită buimac spre soră-sa:  
- Da` până diseară mai sunt trei-patru ceasuri și tu mă 

zorești la treabă de parcă acum s-ar prăpădi lumea. 
Sora lui, Miruna, a fost ani de zile îngerul lui păzitor 

pentru că în urmă cu doi ani când a murit Sarună n-a 
lipsit mult ca Haralamb să-și piardă mințile. Se căsătorise 
cu Sarună din dragoste, iar rănile sufletului nu se mai 
vindecau. Își visa fosta soție noapte de noapte, dar mai rău 
era că îl chinuiau la nesfârșit coșmarurile din care nu se 
putea trezi, iar sora lui, și ea văduvă, hotărâse să se mute 
la el să-i poarte de grijă, ba o vreme dormise în aceeași 
cameră cu el să-l trezească dacă visa urât, mai apoi îl silise 
să-și abandoneze patul nupțial și să doarmă în camera 
dinspre vale, mai mereu îndemnându-l să-și vadă de 
gospodăria care rămăsese în paragină. Pusese parastase, 
plătise la mănăstiri rugăciuni, îi pusese crucea de piatră, îi 
umpluse mormântul cu  flori. Nicicum n-o putea uita pe 
fosta soție, perpelindu-se de dorul ei, mai ales că atâtea 
lucruri din casă îi aminteau de ea. De la o vreme, la 
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îndemnul soră-si, s-a pus pe muncă, și-a angajă argați, își 
repară moara și nu a mai avut ochi și urechi pentru 
nimeni și nimic decât pentru gospodărie și să aibă grijă de 
cei doi copii pe care să-i crească cum trebuie. 

Își aminti că are treabă, să cosească otavă pentru purcei 
și să meargă după apă, așa cum îi poruncise soră-sa. 
Deodată zâmbi cuprins de mirare, apoi începu să râdă cu 
hohote, revăzând-o cu ochii minții pe Rusalina în vârful 
gardului ezitând să treacă pârleazul în grădina lor ca să 
meargă la izvorul de sub piatră. Femeia făcuse desigur de-
a lungul anilor lucrul acesta de zeci sau poate de sute de 
ori și el până acum  n-o văzuse sau nu o băgase în seamă. 

Miruna îl strigă din nou, zorindu-l:      - Să te duci 
cu fedeleșul după apă la izvor, dar mai înainte du-te și vezi 
dacă n-au ros purcelușii scrofița și aruncă-le în țarc un 
braț de susai. 

Luă fedeleșul și, în loc să meargă spre izvor pe 
scurtătură prin lanul de porumb, cum făcea de obicei, se 
duse pe cărăruia ce ocolea lanul, pe unde mersese după 
apă Rusalina. Își aminti că ea mergea desculță și încercă 
să-i caute urmele în țărâna încă fierbinte de pe cărăruie. 
Spre răzor i se păru că i-a găsit urmele, se aplecă și vru să 
le mângâie, dar o sfială neînțeleasă îl opri. „Doamne, își 
zise, doar femeia asta nu mi-o fi furat mințile?!...” 

Ajunsese la izvor, puse fedeleșul la capătul jgheabului 
ce ducea apa în valău și-i ascultă țârâitul îmbelșugat. 
Umbrele celor doi fagi bătrâni de deasupra pietrei parcă îi 
ascundeau gândurile. Umplu fedeleșul cu apă, apoi se 
așeză pe bolovanul de lângă izvor pe care își imagină că 
stătuse cu puțin mai devreme și Rusalina  cu sufletul 
cuprins alean. Își aminti de porunca soră-si, se ridică de pe 
bolovan și-o porni cu fedeleșul spre casă dar de data 
aceasta se duse pe scurtătură prin lanul de porumb, 
evitând  cu grijă să nu calce vrejii bostanilor, pe care îi 
dădu ușor cu piciorul într-o parte, minunându-se de 
mulțimea florilor portocalii și de miresmele plantelor de 
porumb. Cum ajunse cu apa acasă, puse fedeleșul pe 
pragul casei și-o întrebă pe Mirună:  

- Acum spune-mi ce mai am de făcut?  
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Și cum soră-sa nu-i răspunse, își aduse aminte de 
scrofița cu purcei, care de acum erau mărișori, se duse la 
ocol și-i privi. Sugeau harnic la burta scrofiței. Se duse în 
marginea lanului de porumb, rupse câteva mâini de susai, 
ba chiar își umplu brațul, reveni la ocol, purcica îi simți 
prezența și se ridică, măcar că purcelușii erau mereu după 
ea, dornici să mai sugă. Aruncă brațul de susai în ocol, iar 
scrofița și purcelușii începură să ciugulească bunătățile 
primite: „Așa, Dorică, așa fată dragă, mănâncă să ai putere 
să-ți crești purcelușii…” Și spunând asta, scrofița veni la 
leasă dorind parcă să-i mulțumească. Se aplecă peste 
leasă, culese câteva fire de susai și i le dădu, iar ea le 
ciuguli parcă cu luare aminte din palma-i întinsă. „Lasă, 
pe tine am să te țin de prăsilă, că prea ești o mamă 
grozavă pentru purcelușii tăi”, îi zise, moment în care din 
țarcurile celelalte se dezlănțui o furtună de grohăituri, 
încât se zori spre celelalte despărțituri ale ocolului unde se 
aflau cele două scroafe bătrâne cu purcei mari care 
simțiseră mirosul de susai crud mâncat de Dorica și 
purcelușii ei. Se duse degrabă în lanul de porumb și 
smulse un braț zdravăn de buruieni, le aruncă scroafelor și 
purceilor din ocol, care dădură buzna să le mănânce, în 
vreme ce el privea animalele cu bucurie, apoi gândi: „La 
târgul din 20 octombrie, pe cele două scroafe mari și pe 
cei doisprezece purcei, până atunci mărișori, voi face o 
groază de bani”. Dete drumul la apă în vălaiele din ocolul 
mare și-și continuă gândul: „Am trimis vorbă morarului să 
aducă pentru porci șase saci de măciniș, cine știe i-o fi 
adus sau ba?”, iar când se întoarse acasă întrebă preocupat 
pe Miruna, dacă morarul a adus măcinișul.  

- Doamne, mă Lambie, că nu-i fi uitat, doar tu și cu 
argatul Grigore ați băgat sacii în hambar!... 

Asta i se întâmpla mai mereu după cele două 
săptămâni de când boala îl trântise la pat deoarece  se 
grozăvise să intre în rând cu cosașii la iarba din Lazuri, 
băuse apă rece așa cum era, înfierbântat, și făcuse 
aprindere de plămâni.. A făcut febră mare, avea frisoane, 
era mereu leoarcă de sudoare, iar noaptea avea coșmaruri. 
Nu i-au fost de mare folos compresele cu spirt și apă rece, 
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ceaiurile de tei cu miere și ventuzele ce i le-a pus baba 
Rafilă, încât au fost nevoiți să trimită după doctor la oraș 
și să ia medicamente. Boala trecuse, dar încă era mereu 
confuz, neștiind ce să facă, așteptând ca soră-sa să-i spună 
ce are de făcut. Îi plăcea munca, iar acum se căina că soră-
sa nu-l lasă să se ducă la câmp să lucreze în rând cu 
oamenii. 

Trecuseră câteva zile de când o întâlnise pe Rusalina la 
pârleaz, iar acum umbla mai mult bezmetic prin jurul casei cu 
gândul la ea,  neștiut ce să facă și cum Rusalina nu reapăru să 
meargă cu urciorul ei după apă,  se gândi că întâlnirea cu ea n-
a fost decât un vis sau o dorință menită să se împlinească. A 
treia sau a patra zi, aproape fără să-și dea  seama, trecu el 
pârleazul în speranța că o va întâlni. Traversă zăvoiul de sălcii, 
ajunse în drumul de care și deodată văzu nu departe de drum 
locuința Dăneștilor, mai degrabă o hurubă sau un bordei, 
lângă ea cu un coteț pentru capre, care acum zăcăreau la 
umbra fagului bătrân și scorburos, din care, în serile de vară, 
cânta o bufniță. 

Încetini pasul și cercetă preajma doar, doar o va vedea pe 
undeva, apoi îi trecu prin minte să se bage la ei să-l arvunească 
pe Rusalin la lucru, însă se răzgândi și-și continuă drumul, 
luând-o în dreapta spre pădure, către locul lor semănat cu 
grâu din Tomnatic să vadă cum se prezintă semănăturile. Ieși 
deasupra satului, văzu de departe lanul și grăbi pasul, când 
deasupra lui auzi ciocârlia și se înveseli, dar nu trecu mult 
timp și-l cuprinse uimirea, nevenindu-i să creadă ce vedea. În 
mijlocul lanului luminat de strălucirea soarelui, unduit de-o 
boare ușoară, se afla Rusalina, care  mângâia du palma Din 
când în când se apleca, rupea spice de grâu ori culegea flori 
roșii de maci. Era în rochia și bluzița ei albe și-n mersul ei 
cânta o doină. Privind-o, ai fi zis că ar fi fost o zeiță care 
binecuvânta grânele și gospodarii care se învredniciseră de 
hărnicie. Curând se duse la izvorul și fântâna din capătul 
locului, se așeză acolo pe piatră și începu să împletească o 
cunună de spice, de flori de mac,  pe care, când o termină, o 
puse pe cap. De acum doar murmura cântecul, dacă nu cumva 
era un descântec pe care îl învățase de la bunica ei Tilia, 
vrăjitoarea satului. „Vorbe, vorbe goale”, spusese cândva la a o 
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șezătoare Haralamb, dar multă lume îl contrazisese. Doar câți 
flăcăi și fete nu și-au pierdut mințile în urma farmecelor și 
descântecelor Tiliei?!.... Încă o privea de sub răzor, abia 
ținându-și răsuflarea, ba în câteva rânduri fu gata-gata să o 
strige. Numai că abia își întorsese capul într-o parte și vru să o 
privească mai bine, constată că Rusalina nu mai era la izvor. 
Doamne, dar fusese acolo, o văzuse trecând galeșă prin 
unduirea lanului de grâu, culegând spice și flori, apoi la izvor 
făcuse cununa și și-o pusese pe cap în vreme ce îngâna doina 
sau ruga cu care binecuvânta grânele. Și ca să se convingă că 
ea fusese cu adevărat acolo și stătuse pe piatra de lângă 
fântâniță, se duse să vadă, dacă mai avea ce. 

Tocmai se stârnise vântul dinspre Piatra Fulgerată, care îi 
vestea că va ploua în curând, dacă nu cumva va fi chiar 
furtună. Ceva se întâmpla cu el, ceva ciudat ce nu putea 
înțelege. O porni spre casă, de data aceasta ocolind cocioaba 
Dăneștilor în care cu siguranță se aflau cei doi, Rusalin și 
Rusalina. 

Cum sosi acasă, își făcu de lucru de teama soră-si, dar nu 
rezistă dorinței să se ducă la mărul văratic de sub care luă un 
măr și mușcă din el. Aromele îl înfiorară și se gândi: „Oare așa 
o fi înfiorat-o aromele merelor și pe ea, pe Rusalina?...” 

Câteva momente mai târziu auzi dangătul clopotului din 
turla bisericii, își făcu cruce și,  fără să vrea, își aduse aminte de 
Porunci, dintre care una începu să-i bântuie sufletul: „Să nu 
râvnești la casa aproapelui tău, să nu râvnești la femeia 
aproapelui tău, nici la ogorul lui, nici la slujnica lui, nici la boul 
său”. Zâmbi cu amărăciune și-și zise: „Dar ce bou și ce slujnică 
are Rusalin, ce casă, decât o cocioabă, iar eu am un conac, are 
două capre pe care le duce la păscut de ață să nu dea iama în 
ierburile oamenilor. Apoi, Rusalina…!? De ce să fie ea femeia 
unui calic, a unui netrebnic?! Și, dacă e să judeci cu adevăr, 
Rusalina nici nu e pe de-a-ntregul femeie, ci e un fel de arătare 
care mi-a ieșit întâmplător în cale. Și-atunci întâmplarea să fie 
vinovată pentru tot ce se va fi de acum înainte, doar ea, 
întâmplarea”.  
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Note despre poezia mistică creștină  

 
n perioada creştină, raporturile cu sacrul au fost 
determinate de revelaţiile evanghelice. Toate experienţele 
intelectual-afective ce au urmat evangheliilor sunt 

fundamentate pe doctrina salvării revelată de Isus Christos. 
Căutarea lui Dumnezeu a produs mai multe tipuri de 
discursuri: cel teologal – fundamentat pe dogmele creştine, 
cel raţional şi cel mistic. Există deci un Dumnezeu al 
teodiceelor, un Dumnezeu al raţionaliştilor şi un Dumnezeu 
al misticilor (Kolakowski). Cea din urmă experienţă spirituală 
a alimentat şi spiritul teologiei şi nutreşte şi sfera poeziei 
religioase. Toate definiţiile ce au ca obiect starea mistică 
insistă asupra laturii de incomunicabilitate a acestei 
experienţe, relevând metamorfoza ontologică a celui ce o 
trăieşte. Fundamentată pe distincţia subiect-obiect, gândirea 
europeană e nevoită să abdice, în astfel de cazuri, de la această 
distincţie. E tocmai faptul care apropie până la identificare 
tipul de gândire al culturilor orientale de cel european. Una  
din definiţiile misticii, una filosofică, ce încearcă să integreze 
mai multe forme ale sale aparţine lui Nikolai  Berdiaev 
(Împărăţia spiritului şi împărăţia cezarului. Sensul creaţiei). 
Teologul şi filosoful rus distinge pe urmele lui Goerres, între 
mistica divină, mistica naturală şi mistica diabolică. 
Experienţa mistică propriu-zisă e situată ca modalitate de 
activitate a spiritului „ ce depăşeşte limitele opoziţiei dintre 
subiect şi obiect, adică nu cade sub incidenţa obiectivării”. Tot 
Berdiaev distinge experienţa mistic-religioasă şi religia 
propriu-zisă, unde „experienţa religioasă e obiectivată, 
socializată şi organizată”. Sub semnul revelaţiei, deci în 
teritoriile iraţionalului, e situată experienţa mistică în Sensul 
creaţiei – operă de tinereţe a lui Berdiaev. Aici, mistica e 
concepută ca dezvăluire a omului interior, „în opoziţie cu 
lumea omului exterior” ( v. şi Meister Eckhart, Despre omul 
nobil). Acest om interior e o reprezentare a integralităţii, o 
imagine a acelui tip de revelaţie prin care omul apare ca 
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microcosmos, integrând totalitatea universului. Un 
asemenea proces se înscrie în teritoriile extazului, anulând 
individualitatea prin contopirea în sacru. Filosoful rus 
distinge în continuare între experienţa sufletească – un 
nume pentru stihia psihică – şi experienţa pur spirituală – 
prin care omul ajunge la sinele său propriu. Paradigmele 
spiritului religios de natură creştină sunt constituite de 
Evanghelia după Ioan, Epistolele Sfântului Apostol Pavel şi 
experienţa evanghelică şi cea de întemeietor al bisericii a 
Sfântului Apostol Petru. Berdiaev constată că tradiţia 
mistică începe odată cu Sfântul Apostol Ioan. Această 
tradiţie se va recunoaşte în creaţiile mistice ale Sfântului 
Francisc din Assisi, Sfântului Simeon Noul Teolog, 
Sfântului Ioan al Crucii. Un moment important al 
constituirii gândirii mistice e reprezentat de gândirea lui 
Plotin, din  Enneade. Pentru Plotin toate lucrurile lumii au 
ca fundament o realitate absolută. Această  realitate nu 
poate deveni un obiect pentru gândire, ea nu se adresează 
spiritului analitic, inteligenţei, nu se poate concepe prin 
operaţii logice. Absolutul lui Plotin e Unu – realitate 
simplă, fără părţi. Fiind astfel, ea scapă analizei inteligente, 
întrucât inteligenţa  descompune totul în fragmente, prin 
urmare concepe lumea ca succesiune de părţi, elemente. 
Dar o realitate constituită din părţi, când e percepută prin 
inteligenţă se înscrie în temporalitate. Însă realitatea 
absolută nu se supune spiritului analitic, refuză deci 
temporalitatea, fiind postulată ca fără început şi sfârşit şi 
atipică. Raţiunea discursivă – deci inteligenţa nu are obiect 
într-o realitate absolut simplă. Inteligenţa, de asemenea nu 
poate concepe lucrurile decât în nişte limite bine precizate, 
în forme. Însă realitatea Unu-ului refuză limitele şi, deci, o 
formă în care ar putea-o încadra inteligenţa. Dacă spiritul 
analitic e refuzat de Unu – omul poate accede, totuşi, la 
Unu printr-o percepere directă – sintetică a acestuia . 
Această cale directă e extazul. Starea extatică presupune o 
eliberare a sufletului de orice preocupare pentru realităţile 
particulare (chiar şi de distincţia între rău şi bine). Într-o 
astfel de stare, sufletul poate fi sediul lui Dumnezeu – 
Unu. În extaz – sufletul se înfrumuseţează – fiindcă Unu e 
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definit ca Frumosul absolut. A atinge deci frumuseţea 
implică purificarea de particular. Starea extatică, e, deci, 
cum se vede, una revelatorie – stare în care dispare 
dualitatea – în ea divinul răsare în sufletul iniţiaţilor. 
Dispariţia dualităţii provoacă fericirea – definită de Plotin 
ca moment în care „e imposibil de a deosebi sufletul de 
Dumnezeu, atât cât acesta se bucură de prezenţa Aceluia”. 
Extazul e formă a iubirii supreme, recognoscibilă, ca 
imitaţie, în actul iubirii dintre oameni. Unificarea cu Unu 
activează un tip de înţelegere directă a lui Dumnezeu, în 
care funcţia principală revine iubirii. 

Primul mare imn al iubirii creştine se găseşte în Prima 
Epistolă către Corinteni  a Sfântului Apostol Pavel – 
capitolul 13. Încă de la primul verset – imnograful distinge 
între limbile îngerilor şi limbile oamenilor – ca între două 
moduri de fiinţare ce au acces la divin, în grade diferite. 
Condiţia angelică a fost definită ca o „calitate puţin 
obişnuită de a fi simultan aproape de Dumnezeu şi aproape 
de om” (Andrei Pleşu – Îngerii. Elemente pentru o teorie a 
proximităţii – în Limba păsărilor). Ipostaza de intermediar 
între divin şi uman a îngerului e dezvoltată de Dionisie 
Pseudoareopagitul în Ierarhia cerească”. Aici, condiţia 
angelică reprezintă o entitate ce are aces la „partea tainică a 
divinităţii”. Îngerul are parte de „iluminarea divină” şi 
facilitează „revelaţiile ce depăşesc puterea noastră de 
cunoaştere”. Ca ecran al divinităţii – ca faţă a lui 
Dumnezeu, îngerul e, deci, şi pentru imnograful din 
această epistolă un limbaj desăvârşit în raport cu limbajul 
omului. Chiar posibilitatea integrării celor două limbaje – 
cel omenesc şi cel angelic – nu poate asigura condiţiei 
umane transfigurarea ontologică. Imaginea aramei 
sunătoare şi a chimvalului răsunător, din poem, – se referă 
la condiţia pur retorică a acestor limbaje ce nu 
încorporează iubirea. Următorul verset include alte forme 
ale fiinţării: profetismul, iniţierea în mistere, spiritul 
ştiinţific şi, uimitor, chiar credinţa. Toate acestea 
reprezintă daruri. Activitatea pură a acestora nu e în 
măsură să asigure transfigurarea ontologică. Acel „nimic 
nu sunt” din finalul versetului e o concluzie a eliminării din 
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regimul Fiinţei a condiţiei umane mişcate doar de pura 
activitate în parţialitate, în fragmentarism. Se poate naşte 
impresia că Apostolul ar nega tezele fundamentale ale 
doctrinei cristice. Chiar renunţarea la regimul lui a avea – 
la spiritul posesiunii, deci, chiar lepădarea de patimile 
trupului nu sunt acte în măsură să garanteze fiinţarea 
desăvârşită. Iubirea, ca singur garant al mântuirii e definită 
ca bucurie în adevăr. Toate acestea aparţin omului ca nişte 
posibilităţi ce facilitează doar deschiderea spre divin. 
Alcătuiesc partea bună a omului, însă pentru a deveni 
productive au nevoie de paradigma christică a iubirii. Luate 
în ele însele, formează aspecte ale omului întărit în 
propriul orgoliu. Antiteza lor e iubirea. Reprezentările ei o 
situează ca fundament al mântuirii, ca voinţă de bine, refuz 
al resentimentului, îndepărtare de orice orgoliu. Prin 
iubire se deschide un alt statut al fiinţării, întemeiat pe 
ieşirea din regimul  posesiunii şi intrarea în regimul lui a fi 
– într-o relaţie esenţializată. Bucuria  în adevăr constă 
tocmai în întreţinerea acestei relaţii, dincolo de orice 
încremenire în stricta individualitate unde locuiesc: 
necuviinţa, egoismul, mânia, gândirea răului. Bucuria în 
adevăr e opusă nedreptăţii. Aici, nedreptatea nu are 
conotaţii morale, ci ontologice. Cel nedrept îl reprezintă pe 
omul rătăcit în propriile sale daruri nefertilizate. Darul 
singur – talantul – nefertilizat păstrează fiinţarea sub 
ameninţările  nefiinţei. Iubirea, în schimb ca potenţialitate 
şi act infinit al acordului cu toate elementele lumii e 
capabilă să ofere o punte spre altceva decât stricta 
individualitate a fiecăruia. Ipostazele ei sunt înscrise în 
paradigma christică şi includ: suferinţa, încrederea, 
speranţa, răbdarea (cu sensul de a îndura). Toate aceste 
elemente-chipuri ale iubirii constituie tot atâtea sancţiuni 
adresate strictei păstrări în individualitate. În acelaşi timp 
însă, au puterea de a recosmiciza lumea şi de a restaura 
omul într-o nouă alianţă cu divinul. „Dragostea nu cade 
niciodată” – scrie imnograful. Căderea defineşte, aici, 
prăbuşirea în precaritate, în nefiinţă. Prin contrast, fiindcă 
iubirea e singura putere întemeietoare – darurile omului – 
ca potenţialităţi activitate în absenţa ei sau rămase în 
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virtualitate – îndură temporalitatea, fragmentarismul şi, 
deci, căderea, prăbuşirea din Fiinţă. Versetul ce cuprinde 
succesiunea acestor prăbuşiri anunţă apocalipsa. În 
versetul al nouălea sunt asociate sub acelaşi regim al 
precarităţii şi fragmentarismului, cunoaşterea şi 
profetismul. Imnul se situează în orizontul salvării de 
parţialitate. Imnograful scrie despre un viitor în care 
„partea” „se va desfiinţa”. Desfiinţarea priveşte un proces al 
transfigurării – metanoia – deci convertirea intelectului 
spre divin. Dar conţine şi sugestii ale sfârşitului unei 
vocaţii a condiţiei umane: aceea în virtutea căreia omul e 
fiinţă simbolică. Toate darurile enumerate de imnograf 
aparţin tipurilor de manifestare a acestei vocaţii simbolice, 
ele sunt, deci limbaje secundare, necesare, dar au statut 
instrumental. Cunoaşterea desăvârşită e raport direct cu 
sacrul – „faţă către faţă”. De remarcat e faptul că metanoia 
implică o cunoaştere deplină ca un proces de reciprocitate - 
a cunoaşte deplin, aşa cum ai fost cunoscut şi tu instituie 
dialogul nesfârşit – relaţia continuă, fundamentată pe trei 
activităţi esenţiale: credinţa speranţa şi iubirea. Conotaţiile 
fiecăreia dintre ele solicită prezenţa în orizontul 
individualităţii a unui tu aşteptat nu pentru a fi posedat, ci 
pentru a fi recunoscut ca mântuitor. 

Un imn religios fundamentat pe rugăciune e scris 
în primul capitol al Solilocviilor Sfântului Augustin. 
Rugăciunea semnifică în acest imn intrarea în ordinea 
autentică. Ea e efort pedagogic al spiritului ce se prepară 
pentru propria sa transcendere. Abia în urma 
metamorfozei pregătitoare, spiritul poate deveni vrednic 
de a fi ascultat – ascultarea fiind treapta necesară a 
mântuirii. Dumnezeu şi lumea sunt primele elemente ce 
apar în imn. Lumea e definită doar ca aspiraţie spre Fiinţă, 
aflându-se în imposibilitatea de a se întemeia ontologic 
prin sine însăşi. Adevărata sursă a întemeierii sale se află în 
transcendenţă. Chiar procesul dispariţiei din Fiinţă nu-şi 
are cauza în sine însuşi. Invocaţiile augustiniene 
promovează ideea unei lumi frumoase create ex nihilo – 
idee ce se va regăsi la Leibniz. Lumea ca produs al lui 
Dumnezeu se regăseşte în toată gândirea patristică. Ideea 
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unei lumi frumoase îşi are originile în gândirea precreştină. 
E de ajuns să amintim cele două dialoguri platoniciene: 
Banchetul şi Phaidros. Aici e definit Eros ca „naştere întru 
frumuseţe”. Un mare teolog al acestui secol, Tomas Spidlik, 
într-o lucrare intitulată Calea spiritului, în capitolul final 
„Iubirea” face distincţia între iubirea de tip platonician şi 
iubirea creştină. Teologul sloven se întreabă în ce constă 
diferenţa între iubirea creştină şi „tendinţa universală de a 
iubi, pe care o observăm la toţi oamenii”. Întemeindu-se pe 
argumentele lui Platon, Spidlik acceptă şi gradualitatea 
iubirii determinate de dorinţa ce însoţeşte omul în 
diferitele perioade ale existenţei sale. Urmându-l, deci pe 
Platon, bătrânul teolog afirmă că: „Omul e atât de mare pe cât 
de mare îi e iubirea”. Există, deci, o iubire pentru lumea 
obiectelor, o iubire pentru muzică, o iubire pentru 
Dumnezeu etc. Registrul iubirii e analizat în sec. XX de Erich 
Fromm în Arta iubirii. Dar gradualitatea iubirii platoniciene 
nu se poate aplica tipului iubirii fundamentate pe Christos. 
Asta, deoarece iubirea e condiţionată de dorinţă – la Platon. 
Logic, urmează că pe măsură ce creşte gradul perfecţiunii – 
scade iubirea. Finalul unui astfel de raţionament e că 
Dumnezeu, fiind desăvârşit, nu poate avea dorinţe. Deci nu 
poate iubi lumea. Iubirea creştină e fundamentată, ştim deja 
din răscrucea plotiniană, pe iubirea lui Dumnezeu pentru 
lume şi om. Supremul act de iubire divină e sacrificiul 
christic. Chiar faptul de a-l iubi pe Dumnezeu e un dar al lui 
Dumnezeu – în gândirea creştină. Părintele Spidlik 
interpretează iubirea divină pentru om în tradiţia bisericii. 
Dumnezeu iubeşte omul şi lumea în virtutea philantropiei. 
Or, această dragoste pentru om e o formă supremă a dăruirii – 
iubirea e dăruită omului, nu e rezultat al dorinţei. Fiind 
desăvârşit, Dumnezeu nu are cu ce se completa, deci iubirea 
sa nu e rezultatul dorinţei. Iubirea divină se distinge de erosul 
platonician, ea e agape – e dăruire fără dorinţa de 
recompensă. Dar iubirea divină nu poate fi exprimată prin 
cuvinte în integralitatea ei. Între părinţii bisericii, Sfântul 
Vasile s-a apropiat (în Regulile majore) de tema iubirii 
divine. Trei sunt motivele pentru care trebuie iubit 
Dumnezeu: dorinţa de frumusețe, dorinţa de bine şi 
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gratitudinea. Dar pentru Sfântul Vasile există şi iubirea lui 
Dumnezeu pentru el însuşi – întâlnită în pocăinţa perfectă. 

Trăind în imperiul invocaţiei – Sfântul Augustin – în 
poemul său din Solilocvii – îşi reprezintă un Tu în care sînt 
centrate toate formele şi energiile lumii. Universul e 
determinat ca armonie – dizarmonia ca formă a răului fiind 
absorbită în teritoriile binelui. Problematica existenţei sau 
nonexistenţei răului se întâlneşte şi în Confesiuni (VII, V, 
7). În pasajele din Confesiuni, această temă e dezvoltată în 
serii de interogaţii. Una din acestea lasă posibilitatea ca 
esenţa răului să rezide chiar în teama omului de rău. Chiar 
realitatea afectivă ce-şi reprezintă răul ar putea fi, deci, 
forma răului. Dar în poem răul e definit drept ceea ce nu 
există. Rezultă că răul e, în fond, o vectorizare rea a 
subiectivităţii, chiar o subiectivitate îndreptată spre nimic. 
Raportul subiectivităţii adecvat vectorizate găseşte divinul 
printr-o atitudine spirituală opusă: iubirea. În absenţa 
iubirii – condiţia umană îşi trăieşte propria-i exterioritate. 
Regăsirea de sine coincide cu regăsirea divinului, proces de 
întemeiere a omului interior. Or, omul interior se revelează 
ca lumină şi frumuseţe. Scrie Sfântul Augustin: „Târziu te-

am iubit, frumuseţe atât de veche şi atât de nouă!... Şi iată, 
tu erai înlăuntru, iar eu în afară, şi te căutam acolo... O, 
Iubire, care întotdeauna arzi şi niciodată nu te stingi, 
iubire, Dumnezeul meu, aprinde-mă!”. Paradigma acestui 
om interior se află în Epistola către Galateni a Sfântului 
Apostol Pavel: „Eu trăiesc, dar nu eu; Hristos trăieşte în 
mine” (Galateni, 2, 20). Comentând această afirmaţie 
paulină, Dionisie scrie: „De aceea şi marele Pavel stăpânit 
de amorul divin şi primind o parte din puterea lui extatică, 
întocmi ca un adevărat iubitor ce era (cum singur spune), 
trăind în Dumnezeu şi nu pentru propria sa viaţă, şi iubind 
viaţa Aceluia pe care-L iubeşte” (Despre numele divine, 13, 
pag.83). Răul ca putere productivă – edificatoare – 
fecundat fiind de acţiunea binelui e prezent şi în gândirea 
lui Dionisie (Despre numele divine, 20, pag.87). Silogismele 
teologului (Dionisie) se dezvoltă prin susţinerea 
imposibilităţii ontologice a răului (şi chiar a imposibilităţii 
lui logice) (Despre numele divine, 21, pag.90). Într-o 
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succesiune de implorări, Dumnezeu e numit sursă a: 
Adevărului, a Înţelepciunii, a „vieţii celei mai înalte”, a 
Fericirii, a Binelui şi Frumosului, e de asemenea „lumină 
inteligibilă”. E semnificativ să discutăm formularea 
augustiniană: „in quo et a quo et per quem” (în care, de la 
care şi prin care). În aceste relaţii din formulare, divinul e 
sursă atotconţinătoare şi activitate ce garantează ontologic 
existenţele. Precum pentru psalmist, absenţa acestei 
garanţii conduce la prăbuşire din proiectul divin. E 
pregnantă ideea de relaţie comunicată în multiple 
conotaţii: ruperea relaţiei conduce la moarte, întoarcerea 
în relaţia autentică e echivalentă renaşterii, iar locuirea în 
divin e viaţa. Un adevăr augustinian se va perpetua la Toma 
din Aquino şi Pascal. E vorba de orientarea adecvată a 
omului interior, de regăsirea acestuia prin intermediul 
unui impuls mai presus de sine. Condiţia umană suportă 
activitatea unei părţi supuse răului – participarea la divin 
anihilează activitatea acesteia. Anihilarea fragmentului ce 
aparţine adversarului e prezentă în imaginea dezbrăcării de 
nefiinţă. În fragmentul al cincilea al adoraţiei e figurat 
trupul ca precaritate ce se poate absolvi de condiţia sa prin 
autentica deschidere. Trupul e considerat loc al închiderii 
comunicării, trăieşte o maladie ce împiedică vederea 
adevărată. Lumea poetică se naşte, aici, dintr-o absolută 
încredinţare în faţa unei instanţe supradecisive. Imnul, 
rugăciunea, oda au ca suport adoraţia. Spiritul se află într-

un început al unei călătorii mântuitoare. Trei sunt căile 
prin care se schiţează traseul absolvirii de precaritate: 
credinţa, ştiinţa şi virtutea, ce includ adoraţia, spiritul 
cognitiv şi moralitatea. Triunghiul salvator respectă însă 
orizontul paulinic al imnului: credinţa, speranţa, iubirea.  

Poet, orator, ierarh, scriitor, Sfântul Grigore – numit 
Grigore Teologul a trăit în secolul al VI-lea în Cezareea 
Capadociei şi a studiat la Atena în compania unui discipol 
al său – ce avea să fie Vasile cel Mare. E cunoscut ca autor a 
mai mult de patruzeci şi cinci de cuvântări teologice şi a 
peste optsprezece mii de versuri. Cele mai des citate dintre 
cuvântările sale sunt cinci (XXVII – XXXI) – dedicate 
problematicii Sfintei Treimi.  
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Culmea apofatismului lui Dionisie se împlineşte, 
conform lui Vladimir Lossky, în cuvântările teologice ale 
lui Grigore Teologul. În discutarea problematicii Sfintei 
Treimi – poetul şi teologul capadocian se detaşează 
polemic de Eunomius ce susţinea arianismul (Arius). 
Raportul său cu această erezie dă o imagine asupra 
raporturilor dintre spiritul teologic şi filosofie – ultima 
fundamentată pe raţionalitate. Spiritul filosofic de sorginte 
greacă era utilizat de părinţii bisericii (se ştie) pentru o mai 
bună întemeiere a credinţei. Etienne Gilson (în Filosofia în 
Evul Mediu) afirmă că „Erezia lui Arius pare să se fi născut, 
în mare parte, din această dorinţă de a încadra religia în 
limitele raţiunii”. Polemica lui Grigore împotriva lui 
Eunomius e una dintre metafizică şi teologie. Prima 
acceptă un principiu supraraţional pe care încearcă să-l 
determine pe cale raţională, în timp ce teologia se 
raportează la  dogme – adevăruri revelate – ca la nişte 
mistere ce transcend raţionalul, solicitând o 
comprehensiune treptată şi plină de adoraţie. Arianismul 
şi Eunomius – pe urmele lui Platon, susţineau un 
Dumnezeu nemanifestat, fără atribute şi nenăscut, simplu. 
E pură esenţă, sau substanţă, sau fiinţă. Respingeau 
consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl – deoarece Fiul – 
Cuvântul lui Dumnezeu – odată născut devine diferit de 
tatăl. Contradicţia li se înfăţişa acestor eretici între 
condiţia de nenăscut a Tatălui şi cea a Fiului ce se naşte. 
Contraargumentul lui Grigore Teologul în raport cu 
această idee relevă confuzia argumentativă a adversarului: 
subliniază contradicţia din concepţia lor asupra Tatălui. 
Din moment ce acesta era conceput ca supratemporal – nu 
putea să determine o naştere temporală. Deci, introducerea 
noţiunii de timp istoric într-un mister atemporal surpă 
argumentarea arianistă (A treia cuvântare teologică, 5). 
Gândirea teologului asupra Sfintei Treimi începe doar din 
momentul recunoaşterii incomprehensibilităţii lui 
Dumnezeu. Acesta e un postulat al misterului necategorial. 
Pentru el Dumnezeu e o „mare de fiinţă nesfârşită şi 
nemărginită, eliberată în întregime de natură şi timp” 
(citat din E. Gilson, după Sfântul Ioan Damaschinul). 
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Poemele teologului vorbesc de lepădarea de „lucrurile 
lumii acesteia”, proces prin care sufletul accede la alte 
energii, cele ale contemplaţiei. Acestea apar ca pură lumină 
şi luminozitate. Accesul la contemplaţie e rezultatul unei 
răpiri extatice – provocat de „inteligenţa supremă”. Prin 
extaz se realizează îndepărtarea de corporalitate şi intrarea 
în „tainiţa cortului ceresc”. Extazul implică orbirea ochilor 
trupului – şi un blocaj al gândirii – incapabilă sa participe 
la deplinătatea revelaţiei. Treimea acţionează prin 
revărsare a unei luminozităţi incomprehensibile. Principiu 
al celor existente şi, deci, şi al omului, acesta, omul, e 
despărţit de Ea prin temporalitate. Tema morţii pentru 
lumea aceasta şi a lumii moarte pentru sine – se va întâlni 
în lirica mistică – e o formă supremă a comunicării mistice. 
„Treimea, în care până şi umbrele nelămurite m-au umplut 
de emoţie” (fragment comentat după un citat din Lossky – 
Teologia mistică..., pag.75 ed. rom.). Teologul explică 
misterul Treimii, apelând la simbolismul numerelor. 
Divinul nu e nici unitate, nici multiplicitate. În Treime e 
depăşită multiplicitatea reprezentată de diadă. În Treime 
există deopotrivă unitatea şi multiplicitatea. Desprins de 
contactul cu sacralitatea, poetul trăieşte precaritatea în clipă. 
Servindu-se, în unele fragmente, de perpetua mişcare de tip 
heraclitean, poetul trăieşte iluzia identităţii. Existenţa în 
precaritate se situează între imaginile celor două morminte: 
„Două morminte ne-aştepată pe noi ce trăim întru moarte”. 
Viaţa primeşte – în teritoriul aparenţelor rupte de sacru – 
semnalele ameninţătoare ale timpului: „Hâd se revarsă în noi 
bătrâneţea”. Conştiinţa poetică prefigurează imaginea 
„veacului cel nestricat” – prin care temporalitatea – temă 
esenţială a Teologului – e abolită. Într-o Rugă de seară – fiinţa 
apare împresurată de spaime. Vocea e a unei fiinţe ce se 
tânguie în faţa Logosului. Atmosfera e concretizată prin 
participarea imaginilor luminii Logosului şi ale beznei. 
Aparent se transcrie o simplă separare. Dar limbajul poetic 
acumulează în imaginile luminii şi beznei – semne ale 
părăsirii fiinţei. Bezna materială e o reprezentare, în fond, a 
întunericului lăuntric, formă simbolică şi fizică a 
temporalităţii. Invocaţia din final, adresată lui Christ, 
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confirmă regimul simbolic al imaginilor. Alte imagini ale 
timpului deviant sunt transcrise în evocarea afectelor. 
Mişcarea acestora bucură spiritul contemplativ, furat de 
irosire. Un vers: „De-ar fi să dea lumini ziua de mâine” 
palpită în dorinţa de transfigurare a ceea ce, altminteri, e 
un obstacol în calea mântuirii.  

Triumfurile răvăşitoare ale extazului se întâlnesc în 
Imnurile Sfântului Simion Noul Teologul. A trăit la 
sfârşitul secolului al X-lea şi în prima jumătate a secolului 
al XI-lea. Au rămas de la el treizeci şi trei de cuvântări 
teologice şi cincizeci de imnuri. Tema imnurilor e aceea a 
teofaniei  ca lumină ce transcende atât simţurile cât şi 
raţionalitatea. Întreg aparatul cognitiv al omului e retardat 
în raport cu momentul incomunicabil al revelaţiei. 
Condiţia celui ce trăieşte extazul se situează între tăcere şi 
limbaj. Fiinţa transportată în astfel de trăiri spirituale nu 
poate comunica incomunicabilul, dar nici nu poate să nu 
vorbească despre răpire. Figura obsedantă şi covârşitoare 
din imnurile şi cuvântările sale e „un foc divin”. Încercările 
perifrastice de a-l defini recurg la atribute precum: necreat, 
nevăzut, neînceput, imaterial. Tipul de relaţie pe care îl 
întreţine conştiinţa transportată e cel apofatic. Unificarea 
cu sacrul e trăită de integralitatea fiinţei. Revelaţia acelei 
lumini se produce în momente de absolută desprindere de 
„toate” – prin toate înţelegându-se, aici, formele umanului 
neconexat la sacru. Condiţia genezei acestei lumini e 
detaşarea de lumesc, pacea şi smerenia, deci abandonul. În 
astfel de clipe – fiinţa imnografului devine o fericită 
ofrandă, lacomă de beatitudine. Sursele acestui foc sunt 
localizate fie într-un abis al subiectivităţii, fie într-o 
exterioritate indeterminată. Intensitatea participării e 
maximă, trecerea de la un regim al fiinţării la altul, 
procesul acesta al spiritualizării angajează risipirea, 
imaginea e concret fizică, a întunericului lăuntric (nu e 
vorba, aici, de întunericul dumnezeiesc al lui Dionisie), dar 
şi deschiderea şi găsirea unui aparat cognitiv în întregime 
spiritualizat: „ai deschis ochiul meu spiritual, ai curăţit 
pupilele ochilor minţii mele”. În beatitudinea participaţiei, 
ofranda fericită a fiinţei imnografului se simte 
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reîntemeiată: „făcându-mă cum voiai”. Dumnezeu – 
Lumină e definit ca „zi neînserată, ca un soare neapus” 
omniprezent. Neperceperea acestei omniprezenţe se 
datorează doar unei rele vectorizări a omului. Cum se vede, 
întreaga experienţă a imnografului, dincolo de contactele 
cu divinul, e o perpetuă rătăcire nemântuitoare. În schimb, 
starea imnică, una coincidentă rugăciunii favorizează, cum 
spune Lossky, vederea eshatologică (am folosit Lossky – 
Vederea lui Dumnezeu). Trei sunt felurile rugăciunii – 
diferite ca grad de deschidere a fiinţei spre sacru. În rugă, 
spiritul ajunge la „poarta vieţii şi a morţii”. Chiar actul rugii 
e dependent de un anume prilej  favorabil ascensiunii 
spirituale. Inadecvarea generează cădere din sacru. A te 
ruga e un act spiritual ce solicită pentru imnograf un 
proces purificator realizat prin luare aminte. Se produce 
aici detaşarea de „gândurile rele” – prin trezvie, rugăciune 
şi luare aminte. Primul fel de rugăciune e stăpânit de 
demonul analogiei între ceresc şi terestru. În virtutea 
acestui spirit al analogiei, ruga se expune condiţiei retorice. 
Partea activată astfel e lumea intelectuală, ce are funcţie 
provocatoare, generând un soi de anamneză mai mult sau 
mai puţin decorativă a elementelor sacrului. Efectele 
catartice ale acestei trepte provoacă o pernicioasă 
conştiinţă de sine orgolioasă, în măsura să conducă 
conştiinţa spre o treaptă demonică. În a doua treaptă, are 
loc detaşarea minţii de senzorialitate, a senzorialităţii de 
lumea externă, se desfăşoară şi actul eliberării intelectuale 
de „lucrurile deşarte”. În sfârşit, mintea îşi contemplă 
conţinuturile şi, trăind o altă diviziune, e direcţionată spre 
conţinutul propriilor solicitări. Cum se observă, acest tip 
de rugăciune atrage după sine o serie de scindări ale 
conştiinţei – scindări ce exclud climatul păcii lăuntrice. În 
alţi termeni tipul acesta de rugă nu se desprinde din 
regimul lui a avea. Conştiinţa scindată se raportează la sine 
şi la obiectele ei ca la nişte posesiuni. Toate aceste 
posesiuni devin, scrie imnograful, inamici inteligibili, 
provocând fragmentarea şi, deci, eşecul. Ruga se 
transformă în travaliu chinuitor tocmai datorită centrării 
orgolioase pe un eu nesalvat din imperiul posesiunii 
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orgolioase. „Întunericul din mintea sa” născut din 
imposibilitatea determinării acestor inamici inteligibili e 
imaginea pregnantă a prăbuşirii ontologice a celui livrat 
acestui tip de rugă. Intrarea în regimul lui de a fi se 
produce prin dezlipirea de „veacul cel rău” (reprezentare a 
lumii căzute în timp), prin detaşarea de patimi, de lume şi 
de trup – toate teritorii ale lui a avea.  

Toate imnurile Sfântului Simion Noul Teolog se înscriu 
în teritoriile de semnificaţie ale celui de-al treilea fel de 
rugăciune. Din câte afirmă – această treaptă a comuniunii e 
imposibil de raţionalizat – „un lucru străin, minunat”. Nu 
poate fi rezumat şi nu satisface limitele credibilităţii. La 
nivelul acesta al vieţii spiritului e înlăturată orice sciziune, 
cel ce se roagă astfel mută axele responsabilităţii ontologice 
şi morale din subiectivitate în realitatea unei instanţe 
supreme. E un act prin care se produce metamorfoza 
ontologică mântuitoare, prin colaborarea minţii cu inima, 
deci prin realizarea integralităţii fiinţei. Lepădarea de patimi, 
de duşmani inteligibili conduce în adâncul lăuntric, unde nu 
există multiplicitate ce sminteşte. Într-o notă la cel de-al 
treilea fel de rugăciune, Dumitru Stăniloaie afirmă: „Numai 
în abisul Subiectului nostru, trăit conştient, ne putem întâlni 
cu abisul Subiectului dumnezeiesc, sau cu trăirea conştientă a 
lui, într-o acută responsabilitate. Propriu-zis abisul 
Subiectului nostru se actualizează în întâlnirea cu abisul 
Subiectului dumnezeiesc, care ne cheamă la răspundere sau 
la conştiinţa de noi înşine”. Acest stadiu e numit „liniştea 
inimii”. El poate fi atins prin metode fizice, o anume poziţie a 
trupului şi prin reculegere ce poate asigura unitatea fiinţei. 
Traseul e, în ultimă instanţă, cel al dobândirii stării revelatorii 
în care mintea „vede văzduhul ce se află în mijlocul inimii 
şi se vede pe sine în întregime luminoasă şi plină de 
puterea de deosebire”. La baza acestei stări revelatorii se 
află arhetipul orfic al poeziei – revelaţia lui nous poietikos. 
În Imnuri, momentul acesta al revelaţiei covârşeşte 
individualitatea prin agresiunea cu care se impune, dincolo 
de orice limitări ale voinţei. Omul apare ca termen necesar 
al împlinirii unui mister înspăimântător: „ce e acest mister 
înspăimântător ce se desăvârşeşte în mine”. Divinul 
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transcende chiar lauda şi imnul; fiinţa lirică pare copleşită 
de prilejul ce i se oferă. Poetul se numeşte pe sine „fiu 
risipitor”. Chiar lauda adusă divinului nu e decât o realitate 
umilă întrucât sacrul nu poate fi glorificat – el însuşi fiind 
chiar sursa gloriei. Sacrul e numit: „acest soare pe care îl 
contemplăm în lume”, „el străluceşte, nu primeşte lumina”. 
Actul desăvârşirii misterului se produce în abisul 
subiectivtăţii – inteligenţa e un factor participator a cărui 
funcţie (intelligere) e însă paralizată de amploarea 
fenomenului revelaţiei. Limbajul însuşi – cu funcţia lui 
simbolică – e redus la tăcere. „Limbii mele îi lipsesc 
cuvintele”. Spiritul poetic participă la revelaţia a ceea ce 
este invizibil. Ceea ce el vede „e invizibil, în întregime 
eliberat de orice formă”. Limbajul nu poate, deci, exprima 
ceea ce vede, doar participă. Actul scrisului, al încorporării 
revelaţiei în limbaj e unul ce transcende voinţa. Revelaţia e 
un proces continuu – în vreme ce scriitura e o fixare a unei 
continuităţi în care se revarsă inima. Scriitorul 
temporalizează fluenţa beatitudinală. „Minunea 
înspăimântătoare”, scrie imnograful – „în pofida mea mă 
face să vorbesc şi să scriu”. În evocarea celui de-al treilea fel 
de rugăciune – un prim stadiu de dinaintea epifaniei 
luminoase – e cel al unui întuneric de nestrăbătut; această 
reprezentare e de găsit şi în Imnuri unde se scrie despre 
„inima mea cuprinsă de întuneric”. Evocarea neputinţei 
limbajului realizată prin lamentaţie e urmată de 
implorarea pentru dobândirea harului evocării plenitudinii 
acelei lumini inepuizabile. În starea extatică, simţurile 
seacă, sufletul e înspăimântat, ca un orb mort şi plecat de 
aici. Conexată la sacru – energia contemplativă realizează 
diferenţa dintre cei salvaţi şi nemântuiţi. Aceştia sunt 
situaţi între două tenebre – separaţi pentru vecie de sacru. 
Destinaţi infernului, nemântuiţii trăiesc o singurătate 
absolută: „un abis înspăimântător separându-i unii de 
alţii”. În valul impetuos al rugăciunii imnice, sacrul e 
definit prin atribute ca: sală a ospăţului divin, câmpie a 
paradisului, cameră a nunţilor inefabile, masă pentru toţi, 
pâine a vieţii, urnă pentru apă şi apă a vieţii, lampă 
nestinsă pentru fiecare dintre sfinţi. Altminteri, poemele 
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par desfăşurarea unor extaze. Sfântul are viziunile locurilor 
unde se găseşte desăvârşirea. Dar aceste locuri nu sunt 
situate în corporalitate, ci, cum însuşi scrie: „Prin spirit tu 
poţi să atingi plenitudinea incorporală”. Or, această 
plenitudine corporală atopică e definită ca receptacol 
inexprimabil. Acesta e un fel de abis indefinit. Nemântuiţii 
vor avea parte ei înşişi de acest receptacol inexprimabil, dar 
vor cunoaşte o altă situare ontologică: vor fi în afara 
luminii, fără vedere, fără nici un simţ divin. Ei vor cunoaşte 
„durerea fără nume, pentru eternitate”. Mărturia revelaţiei 
e completată în imnuri de viziuni eshatologice. 
Comuniunea cu divinul are loc în urma unor autoacuze ale 
propriei nevrednicii, urmată de un proces de spiritualizare 
(transformare în lumină) a anatomiei. Cea mai concretă 
imagine degrăniţuirii, tulburătoare şi extrem de pregnantă 
în erotismul mistic ce o alcătuieşte e cuprinsă în versul: 
„sângele meu amestecat cu al tău”. Trecerea în 
spiritualitate, prin transfigurare, a propriului corp e 
evidenţiată printr-o serie de atribute ce comunică 
transparenţa: „am devenit corpul tău foarte pur”, „membru 
strălucitor, transparent, foarte pur”, „reflect lumina graţiei 
Tale”. E transcrisă astfel starea extatică: „mă aflu în afara 
mea gândindu-mă la mine însumi”. Poemele primesc 
accentele lamentaţiei de a trăi în limitele lumii (ale 
veacului rău) şi se încarcă de dorul spiritualizării 
eliberatoare. E prezent spiritul implorator al Sfintei Treimi, 
aproximată în imagini ale unui mister ireductibil. Domină 
şi aici izomorfismele luminii „indivizibile, divizate în trei”, 
transcendând limitele raţionalităţii. Un imn (al treilea) 
cuprinde elogiul călugărului conceput ca fiinţă în perpetuu 
dialog cu sacrul, suportând beatitudinea metamorfozei 
luminoase, fiind luminat într-un mod inefabil. 
Ascensiunea spirituală solicită părăsirea terestrităţii în 
favoarea spiritualizării – călugărul trebuie să audă şi să 
vadă în mod spiritual, ajungând astfel la metanoia. 
Purificările repetate conduc la contactul cu indicibilul: „vei 
auzi ceea ce nu poate exprima limba ta”. Imnograful face 
distincţia între gândirea spirituală şi gândirea carnală. 
Momentul comunicării înseamnă auzirea şi vederea cu 
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spiritul, când „ se vede totul până în adâncul abisurilor”. 
„Plâng, sunt pătruns de durere, când asupra mea 
străluceşte spiritul” – scrie Sfântul  - copleşit de efectele 
extazului beatitudinal asupra insului. Cunoaşterea mistică 
conduce la revelaţia supremă a Spiritului Sfânt – cunoscut 
în afirmaţia „natura mea e dincolo de orice dimensiune”. 
Condiţia umană trece într-o stare angelică. 

*** 

De numele Sfântului Francisc din Assisi se leagă (a trăit 
în secolele al XII-lea – al XIII-lea) un anume tip de mistică 
creştină, o direcţie teologală, o sensibilitate poetică 
specifică şi, fireşte, o anume tipologie a omului creştin. 
Practica vieţii şi tipurile de relaţii instituite de această 
personalitate – întemeietoare de ordin călugăresc – au 
devenit paradigme ale experienţei religioase. Spiritul 
poetic al Sfântului e o realitate spirituală ce cumulează 
integralitatea experienţei vieţii. Modelul îndepărtat al 
poeziei Sfântului e orfismul. Dacă la Sfântul Simion Noul 
Teolog, comuniunea absolută are o natură transligvistică, 
pentru Sfântul Francisc – în consens cu întreaga sa 
experienţă spirituală – limbajul, ca făptură divină, are 
funcţii întemeietoare. Rostul orfic al limbajului e sugerat 
încă de Thomas de Celano, în Viaţa Sfântului Francisc din 
Assisi (episodul cu fragmentele de text găsite şi adunate de 
Sfânt). Aşadar, limbajul e creatură purtătoare de fiinţă. 
Chiar dacă serveşte altor scopuri decât cele strict 
sacramentale, limbajul se originează în textul fundamental 
evanghelic. Prin limbaj se exprimă dinamica istorică 
centrată cristic. Aşadar, explică Anton Rotzeter, există un 
sens absolut al istoriei. Limbajului îi revine o funcţie 
esenţială ca instrument purtător al acestui sens absolut. 
Deci, „limba, cuvântul oamenilor este contextul, fără de 
care textul propriu-zis, cuvântul lui Dumnezeu nu se poate 
citi sau înţelege”. Fiind instrument semantic, limbajul 
serveşte un tip esenţial al comunicării. Dar a comunica 
înseamnă – la Sfântul Francisc – a te dărui, a-l edifica pe 
celălalt, servindu-l. În ultimă instanţă – actul comunicării 
prin limbaj, sensul de mai sus, are similitudini cu 
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sacrificiul de tip christic. Mai mult, limbajul e realitate 
dăruită spiritului uman pentru perceperea lui Dumnezeu, 
el însuşi fiind purtător al sacrului în grade diferite. Are rost 
provocator şi generator al realităţii, chiar dacă e un simplu 
semn al acesteia. Exemplul cel mai limpede e cel al 
Euharistiei, când prin limbaj se produce transfigurarea 
realului (pâinea şi vinul). Găsim în acest exemplu una din 
paradigmele  gândirii mitic-simbolice: actul ce se produce 
în Euharistie reproduce – prin acţiunea limbajului -  o 
paradigmă din illo tempore. Lirismul ţâşneşte în textele 
Sfântului în deplina figurare a practicii ritualice. Chiar 
momentul ritualului e cel al revărsării şi al metamorfozei 
sacrului. Mâinile preotului reprezintă simbolic imaginea 
izomorfică a pântecului generator al Sfintei Fecioare. 
Perceperea şi trăirea acelui moment umplu fiinţa de teamă 
şi cutremur – extreme afective ce conduc la dinamizarea 
universului în accente jubilatorii. Teofania e percepută ca 
bunăvoinţă şi smerenie christică. Smerenia sacrului 
coborâtor în domeniile umilităţii şi limitei invită conştiinţa 
la ilimitare prin smerenie. Nu o dată, în textele Sfântului, 
smerenia are semnificaţia unei anagogii prin renunţarea la 
eu. Smerenia e, aici, un nume pentru anihilarea conştiinţei 
centrate pe eu. Eul e cel ce păstrează ceva pentru sine, el e 
un fel de concreţiune izomorfică a omului întărit al 
Psalmistului. Reprezintă, deci, un obstacol ce trebuie 
eliminat, deoarece prin eliminarea sa condiţia rugătorului 
scapă regimului parţialităţii. Prin actul smereniei se 
produce un altul, cel recuperator al integralităţii omului. 
Dobândirea integralităţii are consecinţă naşterea 
bunăvoinţei divine. Divinul e, astfel realitate primitoare. 
Însă primirea în sacru a fiinţei ce se încredinţează e 
simultană actului dăruirii de sine a divinului (vezi 
Scrisoarea către întregul Ordin, pag.22,ed. rom.). Textele 
Sfântului Francisc fac uz de trimiteri numeroase la întregul 
corpus al Bibliei. Conştiinţa sa se mişcă tot timpul printre 
modele ale Vechiului şi Noului Testament.  În termenii 
poeticilor moderne – poemele Sfântului pot fi numite 
inter-texte. Dar, spre deosebire de conştiinţa postmodernă 
ce uzează la intertextualitate dinr-un simptom al ironiei 
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obosite şi din dorinţa extinderii teritoriilor şi modurilor de 
existenţă ale ficţionalităţii, la Sfântul Francisc uzajul 
citatelor e o formă a devoţiunii. Devoţiune şi adoraţie faţă 
de limbajul ce s-a organizat sintactic pentru a face 
comunicabilă sacralitatea. Probabil că locuirea spiritului 
său printre paradigme, fapt ce-l face contemporan al 
tuturor momentelor revelaţiei din Scripturi, e doar un 
rezultat al situării sale existenţiale. Iar situarea sa 
existenţial-spirituală are două dimensiuni definitorii: 
fraternitatea şi sărăcia.  

Chiar fraternitatea e opera lui Dumnezeu. Scopul 
fundamental al vieţii e realizarea comuniunii cu Christos, 
de altfel – însăşi viaţa Sfântului ajunge la momentul 
suprem al comuniunii – cunoscând stigmatizarea. Trăindu-

şi viaţa ca pe un perpetuu ministerium, aplicând deci în 
fiecare moment spiritul şi litera Evangheliei în relaţiile cu 
sine, cu lumea şi cu Dumnezeu, Sfântul face distincţia 
între înţelegerea reflexivă şi comprehensiunea directă a 
Sacrului. Nu Dumnezeul filosofilor îl preocupă, ci 
Dumnezeul evangheliilor, cel revelat prin Christos. Prin 
Evanghelie – el găseşte un loc sacru de întâlnire cu divinul. 
Iar întâlnirea se produce nu prin spirit critic, ci ajutată de 
meditaţie şi iubire. Textul evanghelic provoacă un tip 
special de înţelegere, care e, în fond, actul transfigurator ce 
conduce la metamorfoza lăuntrică. Înţelegerea desăvârşită 
a textului sacru e făcută cu iubire şi smerenie şi conduce la 
acţiune – deci la extinderea paradigmei revelate.  Actul 
comprehensiv determină eliberarea de eu şi generează 
existenţa voioasă – formă a beatitudinii. Sfântul refuza 
gravitatea şi „exteriorizarea ipocrită a tristeţii”. Acestea 
sunt expresii ale eului ce obstaculează dialogul. Atmosfera 
spirituală propice dialogului e bucuria ca rezultat al 
acţiunii harului. Prin ea se produce raţiunea senină şi 
spiritul laudei, al recunoştinţei şi devoţiunii. Orice obiect 
al lumii e pentru conştiinţa franciscană un sediu al sacrului 
ce solicită spiritul fratern. Chiar dacă vorbeşte de 
mortificarea eului, Sfântul numeşte trupul „fratele trup”. 
Trupul e numit „celula noastră”, în care sufletul e un 
sihastru. Trupul e asociat celulei mănăstireşti, mod de a 
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spune că puterea de a fraterniza cu toate elementele lumii, 
deci inclusiv cu trupul, include realitatea într-o ordine 
sacră. Viaţa e concepută ca rugăciune perpetuă. Modurile 
rugăciunii la Francisc sunt: poziţia Fiului: cu capul plecat; 
îngenuncherea: poziţia celui ce se supune lui Dumnezeu; 
prosternarea cu faţa la pământ – pentru exprimarea stării 
de păcat. Fraternitatea şi sărăcia practicate de Sfânt au 
menirea de a-l face pe cel ce le practică să fie fără a poseda. 
De altfel, sărăcia e Doamna lui Francisc – fapt ce se înscrie 
în tradiţia poeziei ce vine din perioada trubadurilor. Ea, 
sărăcia reprezintă starea originară a omului şi face parte 
din ordinea paradisiacă. Chiar revelaţia christică e explicată 
în spirit franciscan prin intrarea lui Dumnezeu în lume 
pentru restabilirea stării paradisiace prin despuiere şi 
expiere – prin anihilarea oricărui spirit de posesiune. Chiar 
dacă şi pentru Sfântul Francisc, Dumnezeu e imuabil, 
invizibil, inexprimabil – spiritul său mistic e conjugat la 
cele văzute şi tangibile. Mistica sa se diferenţiază de alt tip 
ce presupune detaşarea de creatură. Pentru el Dumnezeu e 
revelaţie neîntreruptă în creaturi şi istorie. Orice fiinţă e 
încadrată în armonia universală. Sfântul se simte mesager 
al tuturor creaturilor. Predică iepurilor, peştilor, păsărilor – 
în spiritul Evangheliei: „Mergeţi în lumea întreagă şi vestiţi 
Evanghelia la toate făpturile” (Marcu). Francisc trăieşte 
într-o lume reconciliată. Se simte frate cu viermii, craniile, 
copacii. În Cântecul creaturilor, se află reunite toate 
elementele universului: apa, pământul, focul, aerul. Fiecare 
fiinţă ajunge la autentica ei ipostază în funcţie de puterea 
de a reflecta starea de fraternitate. Pe  de altă parte, orice 
obiect al lumii are un statut ontologic unic, insubstituibil. 
Cântecul Soarelui (scris în italiană veche) pe la 1225 – când 
se afla bolnav, cunoscut şi sub titlul latin Canticum fratris 
Solis vel laudes creaturarum, e un fel de sinteză mistic-poetică 
franciscană. Starea lirică e declanşată, aici, de maxima 
devoţiune ce împinge limbajul spre laudă nesfârşită. Spiritul 
poetic îşi declină puterea de a numi sacrul, acesta fiind, 
totuşi, accesibil unui anume climat al fiinţei stăpânite de 
adoraţie. În schimb, drumul spre sacru e deplin accesibil prin 
atenţia acordată creaturilor, percepute ca tot atâtea teofanii. 
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Suprema teofanie, în spirit mistic, atât răsăritean cât şi 
apusean, e lumina concretizată în soare. De remarcat că 
soarele franciscan e manifestare concretă a vieţii. Inventarul 
universului, unul poetic, fireşte, aduce în text tot atâtea 
elemente purtătoare ale luminii – dar ale luminii create, 
perceptibile, ale unei lumini trupeşti, edificatoare a 
arhitecturii concrete a lumii. Elogiind divinul, Sfântul face, în 
fond, un elogiu al activităţii acestuia, al formelor sale în 
lumea vie. Chiar lumea înviată prin dinamica sacrului e 
„obiectul” acestui imn franciscan. Trei nivele cuprinde 
imaginaţia poetică: unul celest, unul terestru şi unul moral 
spiritual. Aceste nivele alcătuiesc însăşi geometria lumii, 
integrând, deopotrivă, viaţa şi moartea. Ritmul chiar al 
existenţei elementelor lor e o preamărire a sacrului. Atributele 
acestei lumi concrete includ frumuseţea, utilitatea, 
strălucirea şi chiar smerenia. Apa e smerită, focul e tare şi 
demn de dragoste. Toate au rost călăuzitor, reprezintă repere 
ale vieţii, sunt concepute ca mesageri întemeietori, prinşi în 
Textul existenţei (de la textum = ţesătură). Nivelul spiritual 
cuprinde un fragment al paradigmei christice: se referă la cei 
ce iartă şi suportă în pace. Frenezia blândă a fraternităţii 
anulează limitele ontologice dintre viaţă şi moarte, deoarece 
Sfântul vorbeşte de „sora noastră moartea trupească”. Dar a 
vorbi astfel despre moarte înseamnă a te afla „în voinţa ta 
preasfântă”, ori, în spirit franciscan a fi într-o astfel de voinţă 
coincide cu postulatul fraternităţii universale. Dumnezeul lui 
Francisc e tată şi frate ce mântuie de a doua moarte. Această a 
doua moarte e prezentă şi la egipteni şi indienii antici. 
Evitarea ei, în „doctrina” franciscană e posibilă prin blajina 
solidaritate a tuturor făpturilor întreţesute în textul sfânt al 
lumii. 

*** 

Discutând problematica şi semnificaţia cuvântului 
soledad, Karl Vossler, în studiul Poezia singurătăţii în Spania 
(în volumul Din lumea romanică), apreciază că semnificaţia 
acestuia indică „o adâncire sufletească, pe care avem voie s-o 
desemnăm ca fiind o mică poetizare, ca ceva de esenţă liric”. 
Apropiate semantic de acest cuvânt sunt altele precum: 
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părăsire, absenţă, jale, tânguire, dor, dorinţă, suferinţă, 
nostalgie. Vossler găseşte acest cuvânt în lirica lui San Juan de 
la Cruz şi consideră că, alături de altele, precum: noaptea şi 
ziua, societatea, interiorul şi exteriorul, acesta are o valoare 
metafizică. Retragerea din lume cu scopul adâncirii în 
interioritatea abisală e una din temele fundamentale ale liricii 
acestui poet. Poetul a trăit în a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea. A scris cântece, poezii, romanţe, unele însoţite de 
propriile lui comentarii. Aşa sunt: Noaptea întunecată, Unde 
te-ai ascuns, Preaiubitule şi Flacăra vie a dragostei. Scrierile 
spirituale, ample tratate de doctrină creştină: Cântecul 
spiritual, Urcarea muntelui Carmel, Noaptea obscură. A 
elaborat şi scrieri de mai mică întindere: Sfaturi de 
spiritualitate, Cuvinte de lumină şi iubire. Sub impulsul iubirii 
ce transcende limbajul sunt scrise toate poemele sale. În 
Sfaturi de lumină şi iubire apare distincţia limpede între limba 
ce poate exprima mesajul sacru şi actele virtuţii pe care 
limbajul le poate activa. Cuvântul poetic – tot un fel de 
rugăciune a inimii – e diferenţiat de limbajul profan, retoric – 
asimilat vorbăriei sterile lipsite de graţie. Într-un studiu al lui 
Damaso Alonso – Misterul tehnic în poezia lui San Juan de la 
Cruz,  se afirmă că iubirea mistică din poemele acestuia 
reprezintă o perpetuare şi o transfigurare a tipului de iubire 
profană, prezentă încă în poemele trubadurilor. Două surse 
găseşte Damaso Alonso pentru poemele lui San Juan de la 
Cruz: Cântarea Cântărilor şi poezia erotică  profană. Fie că 
prelucrează motive ale liricii profane, fie că preia fragmente 
ori imagini din Garcilaso ori Sebastian de Cordoba, poezia lui 
San Juan de la Cruz cunoaşte o adevărată fervoare mistică. 
Termenii esenţiali ai poeziei sale sunt  Mireasa şi Mirele – 
respectiv – sufletul şi Christos. Mirele ca pol absolut al iubirii 
mistice e adevăratul Tu al desăvârşirii spirituale a acestui poet. 
„Cine va putea să mă vindece” – exclamă poetul, desemnând 
astfel raportul de criză între subiectivitatea aflată pe drumul 
revelaţiei şi elementele realităţii imediate. Acestea pot fi cel 
mult mesageri precari ai unui „nu ştiu ce” care le transcende. 
Intensitatea elegiacă a poemelor evocă tânguirea spiritului 
aflat în starea de exterioritate, exilat într-o lume ale cărei 
coduri, deşi pot fi trasee spre sacru, oferă o probă parţială a 
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sacrului. Mijlocul eliminării acestei stări de exterioritate e 
iubirea. Prin iubire se înlătură limitele între eu şi tu – mai 
precis subiectul liric-mistic reuşeşte să-şi încorporeze tu-ul, 
întrucât, scrie poetul: „Iubirea generează asemănare între cel 
ce iubeşte şi cel iubit”. Iubirea e dublată de credinţă. Or, prin 
credinţă San Juan de la Cruz înţelege acel tip de activitate 
comună între Dumnezeu şi om, un tip de activitate prin care 
omul renunţă la voinţa proprie, încredinţându-se unei 
transcendeţe ce îl circumscrie. Prin credinţă – prin 
încredinţare – spiritul ajunge la sesizarea „nopţii întunecate”. 
Noaptea întunecată desemnează tocmai imposibilitatea 
perceperii sacrului. În Urcarea Muntelui Carmel – sunt 
precizate trei sensuri ale nopţii întunecate. Un prim stadiu al 
acesteia începe prin renunţarea la orice dorinţă şi  ideea de 
posesiune. O astfel de renunţare aneantizează imperiul lui a 
avea. În fond, reduce cu tot lumea simţurilor. Punerea în 
paranteză a senzorialităţii întunecate provine din 
presentimentul existenţei unui reper esenţial, definitoriu 
pentru toate câte există. E vorba de sesizarea unui ceva, a 
acelui nu ştiu ce pe care lumea nu-l poate revela. Nu dispreţul 
faţă de lume conduce subiectul liric, ci conştiinţa şi 
conştientizarea deficitului de fiinţă pe care îl suportă codurile 
acesteia. Al doilea stadiu al nopţii întunecate pune în criză 
chiar puterea contemplaţiei de a sesiza sacrul. Într-o astfel de 
stare, după ce s-a produs criza dintre subiectivitate şi 
senzorialitate, spiritul contemplativ se află în imposibilitatea 
de a găsi vreun temei, fie în cele ale lumii, fie în cele divine. 
Acest al doilea stadiu desemnează, în fond, efectele 
ilimitatului conceput ca lumină orbitoare, asupra făpturii 
limitate aflate pe traseul mistic al dobândirii ilimitării. 
Noaptea întunecată denumeşte, acum, un proces al „unei 
sublimări, al unei înnobilări care depăşeşte cu mult 
posibilităţile sale obişnuit-naturale”. Prin ea, prin această 
noapte întunecată „sufletul trebuie să dobândească un fel de 
a fi divin, o manieră divină, sublimă şi înviorătoare în a 
percepe atât cele divine cât şi pe cele umane – o manieră 
insesizabilă pentru simţurile obişnuite sau pentru gândirea 
naturală a sufletului”. În această orbire a simţurilor şi 
spiritului se produce misterul căsătoriei spirituale dintre 
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suflet şi Mirele său. Actul conjugal mistic e în măsură să 
restituie toate elementele realului. E vorba însă de o restituţie 
transfigurată. Abia în urma acestei experienţe mistice – toate 
elementele lumii sunt percepute în adevărata lor condiţie 
ontologică – aceea de a fi urme ale „Iubitului divin”. Se 
produce astfel chiar transfigurarea actului posesiunii Spiritul 
trăieşte conştiinţa integralităţii şi coprezenţei armonioase a  
sacrului şi profanului: „Îngerii sunt ai mei, şi Maica 
Domnului” şi toate lucrurile, şi Dumnezeu însuşi este la meu 
şi pentru mine”. Supremul stadiu al nopţii întunecate relevă 
metamorfoza sufletului în dor nesfârşit faţă de sacru, situarea 
sa în pură şi perpetuă proiecţie. Chiar trecând prin aceste trei 
stadii – sufletul nu are o percepţie directă a divinului, ci doar 
a acţiunilor acestuia, în urma cărora e situat ca vectorizare 
infinită. În Cântecul sufletului în intima sa unire cu 
Dumnezeu – apare un subiect turmentat de bucuria 
revelaţiei. Sacrul se comunică, acum, ca flacără pură, ce 
răneşte tandru limitele subiectului. Rănirea e resimţită „în cel 
mai adânc centru al sufletului”. Sunt asociate în acest poem 
flacăra şi beţia iubirii, a unei iubiri cu totul spiritualizate ce 
răvăşeşte toate reperele de până atunci ale sufletului. În astfel 
de turmentări, subiectul liric atinge realul suprem – denumit 
– sferă necunoscută. Sferă, nou domeniu al lumii, ce, 
percepută, face spiritul acestei ignoranţe să depăşească orice 
ştiinţă, orice alt tip de cunoaştere. Paradigma acestei 
ignoranţe ce transcende cunoaştere limitată se află, fireşte, la 
Dionisie Pseudoareopagitul. Sufletul trăieşte „ştiinţa fără 
cunoaştere”. Alteori, situat ca pură aspiraţie, subiectul liric 
trăieşte tulburările unei inepuizabile lamentaţii, neaflându-şi 
locul în ordinea vieţii şi a morţii, „trăind fără a trăi în el 
însuşi”.  
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Vasile Voiculescu, dincolo de dualitate 

 
ână la capodoperele sale din ultima parte a vieții, 
Vasile Voiculescu a parcurs un drum lung. Limbajul 
specific din primele faze de creație, exact, truculent, 

adecvat îndeosebi unei arte descriptive, era mai degrabă 
static și previzibil, cu accente pronunțat regionale, dar și 
cu înclinații manieriste, după cum remarca G. Călinescu. 
A trebuit ca poetul să traverseze dificilul traseu al unei 
despovărări spirituale, pe fundalul nopții întunecate a 
urgiei sociale din anii ʼ50 ai secolului trecut, pentru ca 
idiomul său liric să devină fluid și maleabil. Totodată, acea 
fațetă plastică, aproape bolovănoasă, ce îi era, inițial, 
specifică, s-a dovedit, în acel moment de împlinire a artei 
sale, ideală pentru a contura nuanțele (discrete doar 
fiindcă sunt aproape imposibil de numit!) ale unei 
încleștări pe viață și pe moarte cu propriul sine. Acea 
luptă, în absența unei formulări decise, ar fi apărut, poate, 
ca o schiță palidă, abstractă, fiind în totalitate 
interiorizată. Astfel, însă energia unui discurs liric 
conturat cu limpezime de-a lungul unor decenii reușește 
să o facă vizibilă și expresivă, deși animă acum o materie 
ce a încetat să se revendice de la realități palpabile. Faptul 
este evident în poemele voiculesciene târzii, în Ultimele 
sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere 
imaginară de V. Voiculescu, precum și în buchetul de 
meditații religioase, publicate, postum, cu titlul [Călătorie 
spre locul inimii], grupaj liric consistent ce face obiectul 
eseului de față. În straiul unei adecvări lirice uimitoare, el 
cuprinde numeroase probe ale unei desăvârșite libertăți 
sufletești, de nimic îngrădită, pe fundalul unei bătălii duse 
în spirit. Obstinata ascensiune a poetului spre 
îndumnezeire, deși se circumscrie spațiului inefabil, este 
una din cele mai concrete cu putință, fapt confirmat de o 
tragică și evidentă realitate istorică. Să nu uităm climatul 
anilor ʼ50, când au fost compuse, în majoritatea lor. La 
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câteva zile după ce încheiase Ultimele sonete..., Vasile 
Voiculescu a fost arestat. Textele din compoziția 
nefinisatului volum [Călătorie spre locul inimii], adevărat 
jurnal mistic sui-generis, testament existențial-poetic 
dăruit posterității, datează din aceeași perioadă. Ele 
devoalează trăiri convulsionate, anxioase, dar și 
imbatabila statornicie pe ingratele cărări ale aspirației spre 
centrul ființei: „Pe orbita unui cuget despre Tine/ Mereu 
m-alung, mă învârtesc în hău:/ Fără să ies o clipită din 
mine/ Simt că mă rotesc orbește-n jurul Tău.// Neabătut 
din a slavei Tale cale/ Aprig mă lupt de-a pururea pentru/ 
Smulgerea din orice lege-a robiei universale/ Să atârn 
numai de frumusețea Puterii Tale/ Neclintitule, 
Atotstătătorule Centru” (Centrul eternei gravitații).  

Senzația de părăsire din partea divinului, sfâșietoare, 
nu este ocolită de poet, iar lirismul lui Vasile Voiculescu e 
puternic tocmai fiindcă exprimă adesea revolta unui cuget 
exigent și incredul. Pendularea eului între zonele 
disjuncte ale temperamentului său, dar și ale cosmosului, 
evidențiază o credință ultragiată, reflex al temerii de a fi 
abandonat, reminiscență, poate, a tinereții melancolice, 
dinspre zonele umbroase ale unui eros neîmpărtășit: „Cu 
ce adânc să te măsor? De unde/ Atâta înălțime să Te-
ating?/ Mă urc la cer și cerurile-s scunde,/ M-afund în 
mări (...) Întâia dragoste... Cât am iubit!/ Dar într-o zi s-a 
mâniat deodată,/ Făr-un cuvânt de-atunci m-a părăsit” 
(Întâia dragoste). Imboldul constant al bravurii în 
abordarea transcendentului are drept pandant conștiința 
inutilității oricărei zbateri, căci făptuirea, aici sinonimă 
unei veritabile transmutații, se petrece în termenii 
diafanității lăuntrice: „Singură moartea e o dincolo de fire/ 
Prăpastie cu adânc de fericire. Furtuna extazului mă va 
urca, poate,/ Peste vămile și stavilele toate, Într-o pală de 
parfum, Doamne, până la Tine,/ Cerul arunce-mi înapoi 
jos ruina,/ Pururea mărire Ție:/ Floarea căzută din 
împărăție/ A văzut Cerul și Ți-a sărutat Lumina” 
(Doamne).  

În astfel de clipe vădind o totală încredințare voii 
divine (versuri, totodată, vai, cât de premonitorii!) stă 
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forța supremă a lirismului voiculescian. Există și faze de 
punere la îndoială a eficacității sacrului, atunci când 
poetul se consideră încercat în mod nepotrivit, chiar 
absurd. El se vede în chip de nalbă, floare gingașă, liberă, 
trăitoare „pe fund de văi”, ființă de sensibilitate prin 
excelență (grație, desigur, vocației artistice). Prin urmare 
nu înțelege de ce divinitatea îl testează în mod nedelicat, 
cu o duritate nu numai nemeritată, ci și structural străină, 
ignorându-i finețea simțirii estetice: „mă vrei o stâncă 
chialbă/ Ca-n trăsnete să Te cobori?” (Cum ții și tu la 
amănunte).  

Prin atari accente de rebeliune și neînțelegere, de 
belicoasă interogare, cu înălțimi și abisuri, poezia 
religioasă (de aspirație hotărât mistică) a lui Vasile 
Voiculescu fascinează. E o mărturisire a făpturii ce se 
leapădă, progresiv, de ego, printr-o jupuire dureroasă. Așa 
cum o face, deopotrivă, prin spontaneitate și sinceritate, 
prin curajul de a-și expune capriciile trăirilor lacerate; căci 
eul poetic se manifestă mereu altfel – uneori supus, alteori 
nerăbdător, când irumpe ca un spirit dubitativ până la a 
friza insolența: „Satan cât de duios se-mbracă.../ Tu alte 
chipuri mai dulci n-ai?/ Și nu Te pleci asupră-mi dacă/ Nu 
pot fi piscul din Sinai?” (ibidem). Reproșul adresat 
divinității vizează manifestarea acesteia în registrul forței: 
„De ce Te arăți numai pe munte/ Și-nveșmântat numai în 
legi?” (ibid.); pentru ca alteori să se audă într-un Vaier 
modulat de o manieră distinctă, criticând grija 
inexplicabilă revărsată de Atotputernic asupra unor 
necuvântătoare insignifiante, ba chiar nocive, în contrast 
cu exigența nemiloasă față de aspirantul uman la 
mântuire: „De puii de aspidă Te-ngrijești:/ Încă din ou în 
guri le pui veninul./ Pe mine dar de ce mă osândești/ 
Când rău mă face viața grea și chinul?// Unde Ți-e 
cumpăna, c-alergi prin vremi?/ Ierți fiarelor, îngădui 
gadini, iar pe/ Cel care-Ți poartă chipul îl blestemi:/ Mă 
nasc un înger, că s-ajung un șarpe!” 

Prin ce anume greșește aici credinciosul (fapt 
recunoscut de el însuși, ulterior)? Prin aceea că nu se 
cunoaște suficient și se autodefinește – ca pe o mărime 
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finită. Se decretează o floare, dar – surpriză! – Dumnezeu 
îi face onoarea de a-l socoti o instanță incomparabil mai 
puternică decât s-ar putea concepe el însuși, astfel încât îl 
zdruncină. Numai spre a-i revela intima esență și lumea 
interioară – indestructibile și glorioase; chiar dacă 
revelația este plătită cu asumatul sacrificiu suprem: „N-am 
stâlpări, nici straie să-Ți întind la poale,/ Zdreanța unei 
inimi Îți aștern în cale” (Întâmpinare). A avea anumite 
preconcepții despre realități necunoscute se poate deci 
dovedi un risc maxim, o culpă. Poetul încearcă formularea 
a fel de fel de idei întru aproximarea sacrului, dar și a 
putințelor lui ca individ, iar triumful și demnitatea sa 
constau în intuiția că totuși se înșală de fiecare dată. 
Dumnezeu se situează mereu dincolo de orice fel de 
dincolo, iar poetul posedă discernământul de a sesiza 
inadvertența strădaniei sale. El înaintează anevoios pe 
terenul conjecturilor, spre a se retrage la timp; instaurează 
sensuri, presupuse intenții sosite dinspre înalt, doar ca să 
constate că e nevoit să le rupă, să le anuleze gradat, ca pe 
simple ipoteze irelevante, inutile, inoperabile. Calea 
bătută de el este, în consecință, vie, intensă, 
necontrafăcută. „Ci-n van aștepți răsplata viitoare/ Ca o 
odihnă după un sfârșit./ Nu, nemurirea nu este o stare,/ Ci 
o lucrare fără de sfârșit” (Nemurirea). 

Lucrarea atât de problematică înfăptuită în taina inimii 
devine, în cele din urmă, participare la o liturghie 
cosmică, „La spăimântător de dulcea-mpărtășire a-ntreg 
Cosmosului cu Tine” (Liturghia cosmică). „Lumea ia 
imensul chip al rugăciunii”, afirmă poetul, exclamând: „Te 
iubesc, o, Doamne, mai presus de toate/ Pentru-așa 
iubire-i prea puțin o viață” (Vas de alabastru), încât îi 
adresează îndemnul: „ia cuțitul curățitor și-apoi/ În 
suverana-Ți milă retează, smulge, taie,/ De mrejile viclene 
pierdutul trunchi despoaie/ Și din dumnezeiasca-Ți stihie 
dă-mi altoi” (Altoiul). 

Purificarea nu poate fi evitată, de vreme ce omul e 
sinonim ego-ului nemilos, rupt de restul creației, este un 
„Iov modern”, zăcând „pe-un gunoi lăuntric” (Zac pe-un 
gunoi lăuntric): „Mă curățește, Doamne, de miezul dur, 
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mă scapă/ De sinea-mi ne-ndurată, de dârza-mi 
împietrire.// Destupă-mi fire, suflet și inima mea, pline/ 
De eul îndărătnic, învârtoșat în ură:/ Când, pur, golit de 
patimi, mi-i ridica la gură/ Să curgă slobod Suflul și Duhul 
Tău prin mine” (Fluierul). Din pricina lucrării egotice 
demoniace, el și-a uitat natura divină, redus, prin voință 
personală, la statura pitică de „pom al fărdelegii rodind 
mai mult omizi”. Ironizarea vanității omenești întemeiate 
pe cunoașterea obiectivă, cea a lumii desfășurate pe 
orizontală, provine din cumplita trăire a sciziunii: poetul 
simte că l-a vândut pe Iisus precum Iscariotul, dar nu 
pentru arginți, „Ci spre mândria proastei mele minți,/ 
Pentru îngâmfările ei: cât de sus e!”. Posesiunile au fost 
dobândite numai pentru a-l îndemna să constate că, 
lipsite de contactul direct cu Sursa, prin desprinderea 
minții de inimă, „Înaltele misterioase stele,/ În pietre și 
pământ s-au prefăcut.../ Și-n creier port cenușile lor grele” 
(Știința), să înțeleagă că frumusețea firii, odată redusă la 
materie și formă, se năruie. 

Păcătuire este însăși mintea, incluzând aici periplul 
infertil sau de-a dreptul primejdios printre doctrine și 
teorii: „C-abia mi-am strâns credința măcinată/ Între 
simboluri și filosofii” (Te-am căutat). Până și artei i se 
pune la îndoială sinceritatea, atunci când cedează 
tendinței comerciale sau (fie și suav!) insinuante. 
„Doamne, inimile bieților poeți,/ Mâncate de cari și de 
bureți,/ Înșală pe oameni spre-a le-ndrăgi,/ Pe Tine nu Te 
pot amăgi.../ Și ce inimă domnească-mi visam!/ Atinge-Te 
de ea, să s-aprindă, ori să n-o mai am!” (Iubirile noastre).  

Dacă fapta estetică îi pare insuficientă prin 
complacerea ei în comoditate și „huzur”, ca și prin 
escamotarea unor defecte subliminale, cea mistică este, în 
opinia sa, eroism, realitate suprafirească, iar nicidecum 
iluzie ori imaginar derizoriu. Poetul nu-l visează pe 
Dumnezeu (își refuză, de-a dreptul, acest vis!), ci îl 
abordează față în față, ca pe un adversar, într-o întrecere 
dreaptă: „Nu Te visez. Prin noaptea de tuci te caut treaz,/ 
Dârz mi-am încins mijlocul cu chingi de dor viteaz,/ De-
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atingerea de Tine arzând să mă înfrupt,/ Cu tine-n chip de 
înger eroic să mă lupt” (În noaptea care începe). 

Confruntarea, însă, are loc în dimensiunile duhului. 
Similară inacțiunii, ea ipostaziază luciditatea și trezvia, iar 
nu vreo agitație în plan vizibil. Aspirantul, e încredințat 
poetul, se apropie de Dumnezeu prin aparenta pasivitate, 
simbolică pentru deschiderea ființei devenite receptacul 
vibrant, vie atenție neclintită, focalizată asupra 
supremului. Accentele din poemul În orice rugăciune 
răsună, din aceste rațiuni, impresionant: „În orice 
rugăciune-i o revoltă.../ Ce spor cerșiți, nemulțumite 
slugi? Neascultare, pumni întorși spre boltă/ Sunt cele mai 
umile dintre rugi.// În psalmii lumii plângere și sfadă/ Ori 
vrăji de șarpe molcom descântând;/ Vreau rugăciunea mea 
ca o baladă/ În drum spre Mănăstirea dintr-un gând.” 
Gândul unic, menționat de poet, nu se îndreaptă spre un 
dar lumesc, ci reprezintă concentrarea deplină asupra 
Mirelui răbdător, calm înaintea iubitorilor săi: „Stă cineva 
acolo și așteaptă./ Nu vine nimeni. Urcă doar suspin./ Toți 
uneltesc să-i strâmbe voia dreaptă,/ Un scâncet să dărâme 
un destin.” Întâlnirea se produce prin miracol, nu poartă 
pecetea trudei, a caznei, iar orice lest a fost aruncat („Las 
lacrimi, zvârl dureri, arunc mustrare,/ Fără poveri te salți 
cu alt avânt”), așa cum se cuvine. Ea nu e decât 
recunoaștere, bucurie plenitudinară: „Și iată, El deschide 
slava mare,/ Întinde brațele: <De când te-aștept>/ Ah, 
rugăciunea, pura-ntâmpinare,/ Uimire înaltă, strângeri 
dulci la piept.” Forța inumană a divinității, cum a fost 
percepută ea odinioară, este contrabalansată de egala-i 
gingășie, atunci când permite revelarea sa drept 
întruchipare a frățietății universale. Așa cum Iosif, eroul 
veterotestamentar, își salvase josnicii frați prin plâns, tot 
astfel „Ne-așteaptă-n praguri de eternitate/ 
Dumnezeiescul nostru Frate, Iisus Hristos” (Fratele). 

Pentru cel necontenit călător pe drumul reunificării 
mistice, intuiția că supremul sălășluiește foarte aproape, 
dar totuși nu poate fi nicidecum captat, este torturantă. 
„Tu stai de față-n tot ce se petrece,/ Nu Te ascunzi, dar nu 
Te pot găsi deloc” (Un fir de păr). Poetul își admite 
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epuizarea, chiar depresia, odată cu trecerea timpului („m-
a sleit misteriosu-Ți joc” – ibidem), dar nu dezertează. 
Dimpotrivă, tocmai dezamăgirea i se transformă, printr-o 
subtilă alchimie, în stenică jubilație, conferită de captarea 
tainelor mai presus de fire: „Căci depărtările de Tine nu-s 
departe,/ Ești pretutindeni, ierți, îndrepți, mângâi,/ Un fir 
de păr de Tine mă desparte/ Și totuși dincolo de orice fel 
de dincolo rămâi.” În dăruirea sa nu intră considerente de 
economisire, el se predă cu totul: „Tânjesc după o faptă să-
mi dea desăvârșirea/ Râvnesc o subțirime în care să mă 
torc,/ O stare fără trepte, mai sus ca fericirea,/ O 
luminare-n sine mai pură ca iubirea,/ Un fără loc, din care 
să nu vreau să mă-ntorc.// Nu e un jind, ci-o aspră 
strădanie neștearsă:/ M-adun, urc iar, mă nărui cu tot 
lăuntrul meu/ Și mă clădesc ca turnul lui Babel, humă 
arsă,/ Și nu-mi pasă de toată risipa ce se varsă/ În lupta 
grea cu taina s-ajung pe Dumnezeu” (Babel). Dedat unei 
permanente vegheri la voința înaltului, îi este indiferentă 
propria viață: „Nimic nu mă înspăimântă, că mor sau că 
viez.../ Ești început a tot și tuturor sfârșitul:/ De când m-
am rupt de Tine și nu mai încetez/ Cumplita mea cădere 
ce umple infinitul,/ M-apropiu tot de Tine pe cât mă 
depărtez”(α – ω). Condiția îi va fi aceea originară, se va 
afla singur cu duhul, contopit cu el: „În veșnicia 
spăimântătoare/ Fără fund, fără vad, fără cale.../ Mă-
mpresură Duhul în vijeliile sale...” (Murind). 

În condițiile în care mintea se arată neputincioasă („Mă 
rotesc necontenit într-un cerc neînfrânt,/ Gândurile-mi 
rodesc vorbe, vorbele, gânduri,/ Samăn sunete ca să culeg 
apoi vânt...”), poetul tânjește după certitudini de ordinul 
numinosului: „De la un timp mă ard alte aleanuri și 
gânduri:/ Să nu pricep, să mă scutur, să mă uimesc, să mă-
nspăimânt./ Sunt sătul să calc numai pământ înțeles,/ Să 
trag plecat la jugul rațiunii grele:/ Doamne, când voi putea 
din brazda ei să ies?/ Pe spirala Duhului cu deschis-
suitoare inele/ Să urc sus în cerurile minții mele" (Spirala). 
Dezideratul vizează integralitatea, înglobarea Totului, fără 
sentimente de separare sau de repulsie, echivalent 
incomprehensibil al unei stări de nebunie mistică: „Nu 
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numai limanul și răscumpărarea,/ Tu să-mi fii zbuciumul, 
chinul, furtuna, pierzarea,/ Nu numai lumina/ Ci Tu 
primejdia, Tu bezna, Tu cazna, Tu vina,/ Tu ispita, Tu 
răutatea, Tu tot păcatul!” (Nebunul).  

Înțelegerea superioară, plină de har, sustrasă complet 
lumescului, reabilitează creația cândva nedemn coborâtă 
în lut și se convinge de legitimitatea tuturor gesturilor, 
chiar și a celor elementare. Cel purificat prin iubire pură 
se împărtășește din belșugul dumnezeirii, ospătează 
perpetuu, cu Domnul la masă: „Mâncând, crezui că Te 
supăr cu lăcomia/ Și-mi pedepsii în ajunări păcătosul 
pântec./ Pe urmă, că nu-Ți place jocul, bucuria:/ M-am 
cernit și-am sugrumat orice cântec.// Tu însă, 
neîntreruptă Bucurie și Festine,/ Tu, Domnul marelui 
praznic al vieții, ne dai povață:/ Cine nu ospătează singur, 
ci necontenit împreună cu Tine,/ Transfigurează orice 
îmbucătură în adevărata viață!” (Cu Domnul la masă). 

Unirea cu divinitatea va fi, așadar, o restaurare a 
statusului originar, pierdut treptat prin ralierea la 
amăgirile tinei. Admirabila îndrăzneală a strigătului poetic 
se cere neapărat remarcată: „Sfânt am fost, sfânt rămân ca 
la-nceput,/ Vina mea s-a iscat în lut./ Eu, a patra-Ți 
ipostază, țip din ruine:/ Cine, Doamne, mă va pune la loc? 
Cine?/ Nu dragoste, nu milă, nu iertare,/ Vreau 
dumnezeiasca mea stare,/ Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce 
am avut,/ Întregește-mă și întregește-Te, Doamne, iar cu 
mine” (De profundis). Cugetul cuprins în ardoarea 
urcușului îl somează pe Dumnezeu să-i redea natura 
proprie, inalienabilă: „Țipari nostalgici unor tărâmuri 
sfinte,/ Strămută-ne-n baștina noastră cea din-nainte/ 
Acolo unde-am văzut paradisiaca lumină/ În oceanele 
nesfârșitei fericiri din sânul Tău, Părinte” (Țiparul). 

Deși, în elanul său religios, Vasile Voiculescu pune la 
îndoială luciditatea și incisivitatea poeziei, tot la ea 
recurge pentru a-și împărtăși trăirile oximoronice, de o 
nelumească încordare. Prin incandescența elanului 
ascensional spre absolut, abolind contrariile, poemele sale 
mistice pot fi, credem, plasate în rând cu marea creație a 
unor autori de faimă universală, precum Simeon Noul 
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Teolog, Efrem Sirul, Sf. Ioan al Crucii, dar și, în interiorul 
unor confesiuni extraeuropene, Rumi sau Kabir.  
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Mircea POPA  
 
Ion Simuț sau criticul revizuirilor (da) 

 
 
coala de critică clujeană a fost dusă mai departe sub 
varii aspecte de o serie de discipoli și ucenici ajunși 
prin diferite împrejurări în numeroase orașe ale țării. 

Acolo, unii dintre ei au întemeiat reviste sau le-au preluat 
pe cele existente și le-au ridicat la rang de activitate 
superioară. Ar fi destul să amintim de Sibiu, Tg. Mureș, 
Baia Mare, Satu Mare, Oradea sau chiar Pitești (Nicolae 
Oprea). Făcând carte serioasă cu profesorii Mircea Zaciu 
sau Ion Vlad, ei au reușit să debuteze de timpuriu, unii 
dintre ei chiar în timpul studiilor universitare, făcând 
ediții și semnând prefețe în cadrul colecției „Restituiri” a 
editurii Dacia sau au fost cooptați în colectivul de 
redactare a Dicționarului scriitorilor români. Această 
ucenicie pe texte și informare bibliografică i-a ajutat mai 
apoi să se desprindă de pluton, căutând singuri drumuri și 
metode noi, trecând la abordări tot mai dificile și de mai 
mare anvergură.  

Unul dintre acești tineri încurajați în mod constant de 
profesorul Zaciu a fost Ion Simuț. Venind de pe meleaguri 
bihorene (comuna sa natală numită „Hotar” are tocmai 
sensul pe care a dorit să-l impună criticul : acela de a 
hotărnici, de a stabili mai exact și mai durabil 
proprietățile/valorile, de a le cadastra). Provenit din zona 
în care s-a cristalizat acțiunea de mare amploare a lui Iosif 
Vulcan, Ion Simuț preia oficiul critic de la „Familia” după 
ce trecuseră pe acolo Radu Enescu și Gheorghe Grigurcu. 
Cel dintâi reprezenta generația Cercului Literar și adusese 
cu sine în paginile revistei pe St. Aug. Doinaș, Nicolae 
Balotă și Ovidiu Cotruș, cel de-al doilea, generația Școlii 
de literatură, pe care a contestat-o în esența ei prin tot 
ceea ce a realizat practic. Gh. Grigurcu e de fapt 
reprezentantul deplin al criticii înnoitoare din anii 60 și 
flamura estetică înfiptă de el cu mare curaj în corpul unei 
literaturi ce avea nevoie de o urgentă regenerare. (De fapt, 

Ș 
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dacă mă gândesc bine, situația a fost tocmai inversă, în 
sensul că, în 1965, la reînființarea revistei orădene, 
Grigurcu a fost deținătorul cronicii literare). Ion Simuț a 
venit în continuarea acestor încercări benefice și a făcut 
din „Familia” o revistă respectată și atractivă, ceea ce a 
contat foarte mult în palmaresul ei oficial. Ca orice 
ardelean, el se înhamă gospodărește la lămurirea unor 
probleme litigioase și își leagă numele de scriitori mari, 
care necesitau reluări și îmbunătățiri. Este vorba de Liviu 
Rebreanu, unde a găsit un teren propice grație edițiilor 
succesive ale lui Niculae Gheran și unde a căutat grile de 
lectură noi, mai adecvate, în cartea pe care i-a consacrat-o 
ca teză de doctorat. Stăpân pe o solidă cultură 
universitară, el reia modelul lovinescian al „revizuirilor”, 
pe care criticul orădean l-a aplicat în mod consecvent de 
aici înainte și din care l-a ajutat să-și finiseze propria 
metodă de lucru, bazată de re-lectura întregului și 
raportarea la mutațiile estetice survenite între timp. A și 
ținut ca una dintre cărțile sale să primească titlul de 
„Revizuiri”, iar noile aspecte să fie abordate programatic, 
atât în notele și comentariile care însoțeau analizele în 
sine, cât și în texte separate. E cazul textelor de avertizare 
din Arena actualității (2000) sau din cele care deschid 
avanscena Vămilor posterității (2012), unde revine la 
îndemnul lovinescian primordial al criticului : acela de a 
sluji actualitatea. El cere criticului înainte de toate „să fie 
un participant activ la arena actualității”. Apoi, să nu uite 
de misiunea de mediere pe care trebuie s-o aibă mereu în 
vedere, respectiv pe cititor, în fața căruia nu se poate 
prezenta cu texte plicticoase. În consecință, criticul are 
obligația să instituie în relația cu cititorul „o anumită priză 
de comunicare”, prin care să-l scoată din amorțeală și să-l 
cheme la o dezbatere atractivă, interes sporit prin ceea ce 
se cheamă „sentimentul unei confidențe”, adică a unor 
promisiuni de dezvăluiri incitante. Acest lucru se poate 
realiza în două feluri: fie prin noutatea subiectului, fie prin 
noutatea expunerii. Căci, la urma urmei, ce este criticul 
decât slujitorul unei opere pe care trebuie s-o livreze 
publicului într-o ceremonie care să nu-l dezamăgească. 
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Criticul trebuie să aibă idei, să posede organ olfactiv 
sănătos și temeinic pentru a mirosi de departe calitatea 
textului, să aibă putere de recepție și selecție, expresie 
sugestivă. De aceea, în mod constant, Ion Simuț a încercat 
pe cât posibil să respecte aceste îndatoriri sau norme 
autoimpuse, printr-o vizibilă ieșire din apatia generală, 
printr-0 căutare obstinată a „diferenței specifice” (titlu dat 
de el cărții de debut) , care să-i ofere suportul pentru 
impunerea opiniei personale. E un aspect care poate fi 
identificat în mai toate ieșirile sale în arenă din acest timp 
și în formulările prin care împachetează și livrează 
clientului marfa dorită. E la mijloc și o chestiune de 
marketing, de „publicitate”, pe care el n-o ignoră, 
deoarece, în accepția lui un critic trebuie să se facă 
„vandabil”, adică să intereseze și să placă mai mult la 
lectură decât un altul. Un cititor modern este asemeni 
unui cumpărător versat, care pipăie bine marfa înainte de 
a o cumpăra, deoarece vânzătorii cu toptanul nu-l 
interesează, ci doar cei de firmă. Prin urmare e de impus 
un brand de firmă, care să livreze cititorului și elemente 
de șoc și inventivitate. Astfel, el își intitulează în mod 
constant intervențiile critice, nu la modul desuet și 
pedant, prin simple enunțuri simpliste, ci folosind o 
anume tehnică a titlurilor sugestive, sau în orice caz 
derutante. E vorba de sintagme șocante și atrăgătoare, 
menite să incite sau să contrarieze. Astfel, cum poate 
reacționa un cititor în fața unui titlu de averizare, 
formulat în acest fel: Preambul strict confidențial. Dacă e 
„confidențial”, de ce mai e lăsat la îndemâna tuturor? Or, 
tocmai cu astfel de strategii poți câștiga interes, ca să nu 
mai vorbim de termeni luați din arsenalul spitalicesc, 
literatura fiind ea însăși tratată ca o boală sau un morb, 
care are nevoie de Simptome, cardiografii, ecografii. Sunt 
aruncate pe piață ale zeci de titluri confecționate ad hoc, 
cum ar fi: E. Lovinescu despre comedia vanităților literare, 
Dumitru Țepeneag și rebeliunea onirică, Criticul și eseistul 
Marin Sorescu: trasoare și focuri de artificii, Ștefan Borbély 
între agorafobie și bibliofilie etc. sau sub forma unor 
întrebări derutante, cum ar fi : Caragialismul - o 
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fatalitate?, Miron Radu Paraschivescu - critic sau cabotin? 
Are Paul Goma talent?, Câți Dan Petrescu există?, Ce-i 
lipsește criticului Gheorghe Grigurcu? etc. Apelurile la 
titlurile șocante (sau în orice caz lipsite de platitudinile 
obișnuite) fac parte dintr-o strategie a criticului lumii 
prezente, care trebuie să se acomodeze progresului din 
mass-media și din piața valorilor. Titlurile citate mai sus 
fac parte toate din volumul Agenda realității (2000), și se 
vede cu ochiul liber atât intenția unei altfel de abordări, 
cât și dorința de a stârni o anume perplexitate în lumea 
cititorului conformist. Acestuia trebuie din capul locului 
să i se servească „ceva tare ”, ca să fie scos din apatia 
obișnuită. Ion Simuț iese în întâmpinarea cititorului 
contemporan cu acea notă de curiozitate, cu care orice 
profesor neplafonat vine în fața elevilor la fiecare nouă 
oră. Având de partea sa o deplină stăpânire a teritoriului 
explorat, avantajul unei asemenea metode nu poate da 
greș. E vorba de acel captatio benevolentiae care trebuie 
bine înțeles și bine dirijat. În orice caz, trebuie pornit de la 
o delimitare clară față de predecesori, față de locurile 
comune sau standardizate.  E nevoie cu alte cuvinte de 
găsirea acelor puncte nevralgice, pe care cei dinaintea sa 
le-au ignorat sau n-au știut să le pună în valoare cu 
acuitate. Pe de altă parte, este nevoie de o bună 
cunoaștere la zi a fenomenelor literare în ansamblul lor, 
cât și a celor cu însușiri particularizatoare previzibile, 
deoarece nu numai că se ridică probleme de cazuistică 
directă, ci trebuie să se ofere soluții pe măsură. Astfel, 
plecând de la preocupările specializate ale grupării de la 
Timișoara de a investiga arealul literaturii central-
europene, criticul „Familiei” vine să lanseze imediat ideea 
creării unui institut de cercetare a mentalităților Europei 
centrale, care ar putea aprofunda problemele semnalate 
de specialiști și detectate deja la nivelul literaturilor 
naționale (ale croaților, cehilor, sârbilor, românilor, 
maghiarilor, austriecilor) în cărți de literatură sau de 
critică literară. Să ne amintim de spiritul Vienei muzicale 
și a cafenelelor literare, de grupul Blaga-Crainic-
Busuioceanu-Franyo Zoltan care poate fi reperat în 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2020 

 

173 

multele acțiuni și relații comune, inclusiv la cele care au 
dus la descoperirea farmecului mănăstirilor moldovene și 
bucovinene pus în valoare de Stryjkowszki sau de Nyssen, 
deși nu trebuie neglijată nici umbra Trianonului care 
planează asupra tuturor acestor reașezări (Despre utopia 
federalizării Europei). O altă problemă discutată de pe 
poziții noi este relația dintre literatură și divertisment, 
dintre literatură și gazetărie, în sensul unei agresiuni tot 
mai puternice pe care lumea literară o simte în raport cu 
mass-media, respectiv cu „lumea ca talk-show”, realitate 
care nu mai poate fi ignorată. Nu în ultimul rând se ridică 
problema modului cum se scrie o istorie a literaturii 
române, cum se poate face o călătorie „în jurul romanului” 
sau cum antologiile de poezie încep prin a înlocui poezia 
însăși etc. El n-are blocaje în a sesiza fenomene literar-
artistice de care alții se lovesc zilnic, dar pe care le ocolesc 
cu premeditare, după cum soluțiile propuse pot nu de 
puține ori contraria. Dezinvoltura și apertura ideilor îl 
plasează în cea mai stringentă actualitate, neuitând nici o 
clipă raportarea la trecut, la tradițiile criticii românești, la 
marile repere ale acesteia (Călinescu, Lovinescu, Zarifopol 
sunt în discuție), dar nici nu acceptă încremenirea și 
închistarea. De aceea salută cu bucurie inițiativa critică a 
lui Mircea Cărtărescu de a scoate din somnolență critica 
noastră cu incisivul său proiect de postmodernism 
românesc, chiar dacă consemnează reacțiile de contestare 
imediată, cum ar fi cele ale lui Cristian Tudor Popescu sau 
Alex Ștefănescu. În opinia sa căutarea unei 
postmodernității românești, pe care Cărtărescu s-a 
străduit s-o pună în evidență, a fost un act literar cât se 
poate de util, chiar dacă ea a dovedit doar că „Mircea 
Cărtărescu scrie strălucit despre ceva ce nu există”. 
Capacitatea de a reacționa „imediat și instantaneu”, așa 
cum au făcut-o cei doi contestatari, contribuie la 
amuzamentul discuției, prin care, un „prozator 
persecutat” ca C.T. Popescu și un critic al actualității, 
percep un fenomen literar contemporan, care, în 
concepția sa, „nu este o ficțiune critică și n-a fost invenția 
lui Mircea Cărtărescu”. Prin urmare, Ion Simuț intervine 
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prompt cu pastila sa intitulată Zvonuri despre 
postmodernism. De altfel, întreaga discuție este 
pigmentată cu o serie de remarci simpatice, așezate sub 
semnul unei intervenții ironice, bazate pe considerații cât 
se poate de neconvenționale, care pot fi regândite în 
parametrii ușor persiflanți, precum Girafa, telescopul și 
piticii sau Post-scriptum cu paralele ilegale. Departe de a 
dovedi închistare și simptomatologie didactică, Ion Simuț 
este până la capăt un dialectician al ideilor literare, dispus 
să se lase antrenat în cele mai complicate și rebarbative 
hățișuri literare, cu dorința de a scoate un profit maxim. 
Uneori se lasă copleșit de o dulce inocență, răspunzând 
unor provocări diverse, furnizate de datul capricios 
imediat al gazetăriei de ultimă oră, în care îi place să se 
amestece spre a tulbura și mai mult rezultatul ostilităților, 
demon capricios pe care-l asuprește de cele mai multe ori, 
dar din care, ca din corzile ringului, are puterea să scape 
uneori teafăr și nevătămat, făcând ușoare schime și fente 
de conveniență, dar mai ales retrăgându-se, printr-o 
strategie bine studiată, în aria unor teme mult mai bine 
stăpânite. Totuși, nu se dă în lături de la a glosa pe 
marginea unor produse artizanale sau fabricate în serie, cu 
sentimentul de a-și verifica gustul literar și reflexele 
reactive. Îl vom găsi astfel amestecat în busculada creată 
de cărțile lui Cătălin Țîrlea sau Cristian Tudor Popescu, în 
„rebeliunea onirică” produsă de cartea lui Corin Braga, în 
discuția pe tema „confruntării cu dictatura”, repusă pe 
tapet de cărțile lui Norman Manea, în încercarea de 
definire a „cabotinismul” lui M. R. Parschivescu (Jurnalul 
unui cabotin), în pandalia critică produsă de cartea lui 
Laszlo Alexandru despre Paul Goma.  

Desigur, partea centrală a vitrinei sale literare e 
ocupată de scriitori cu adevărat importanți, a căror 
recitire furnizează de fiecare dată posibilități noi de 
„revizie”, cum ar fi: Arghezi, Bacovia, Voiculescu, 
Agârbiceanu, Pavel Dan, Rebreanu, Eliade (Revizuiri 
critice), dar și de criticii dătători de direcții literare, 
precum Maiorescu, E. Lovinescu, G. Călinescu. Lista n-ar 
fi completă dacă n-am aminti pe scriitorii generațiilor 
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actuale, Norman Manea, Marin Sorescu, Dumitru 
Țepeneag, Mircea Nedelciu, Ștefan Agopian, Eugen 
Uricaru, Horia Bădescu, Radu Țuculescu, Alexandru Vlad, 
Ioan Moldovan etc., al căror profil încearcă să-l 
definească. Textele dau seama de lecturile la zi ale 
criticului, de obsesia unor întrebări cu privire la evoluția 
literaturii contemporane (Ce mai rezistă astăzi din proza 
lui Augustin Buzura?), de impasul unor programe critice 
precum cele ale lui Virgil Ardeleanu (Suferințele unui 
cronicar literar) sau ale lui Ion Rotaru (Tristețea istoriei 
literare), de eșecul total al prozei lui Petre Sălcudeanu 
(Cea mai proastă carte din 1990 încoace sau liberalizarea 
mediocrității). Dar cel mai scandalos lucru care i s-a putut 
întâmpla a fost legat de dezamăgirea pe care i-a procurat-
o cartea unui fost ministru al culturii, care i-a făcut 
impresia unei mese cu varză pe rață. E vorba de romanul 
Nunta cu garoafe mov al acestuia, scriere care cumulează 
toate stereotipiile pe care literatura de consum a știut să le 
transfere în câmpul romanului de observație, oferind un 
produs expirat încă de la vânzare, menit „să scuture serios 
și să clintească orice prestigiu”, întrucât „Romanul 
reușește o uimitoare alternanță de banalități și enormități, 
de poncife, vulgarități și anomalii ale imaginarului.” Nici 
antecesorul lui la același minister, Grigore Zanc, nu-i face 
o mai bună impresie. Sunt denunțate aici poncifele 
romanului politic, care sub tutela unei asemenea 
titulaturi, a dat naștere unui secretar de partid caraghios, 
ale cărui merite „revoluționare” constau de fapt în niște 
mici defecte de caracter: ocolește abuzul de putere, nu 
râvnește la funcții mai înalte, și nu se lăsa tentat de 
profitul material. Reformismul meliorist al acestui tip de 
roman politic, ce fusese miruit de unii chiar cu cuvântul 
„dizidență”, e o simplă confuzie terminologică, precum 
cea care numește ca „revoluționar” un simplu profitor al 
ei, precum Ion Ilici al nostru. Ca atare verdictul de rebut 
literar al romanului Cădere liberă e justificat de viciul în 
sistem, substituit de viciul de conjunctură. O explicație 
mai amplă oferă criticul atunci când ia în discuție cel de al 
doilea roman „lăudat” al prozatorului, Careul de fugă, 
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scriind: „E imposibil de învins acum senzația de caducitate 
a romanului politic din perioada comunistă, o senzație 
provenită din pervertirea literarului (...) Se petrece în 
Careul de fugă, o falsă emancipare de sub tutela 
politicului: romanul devine aparent eretic, prin refugiul în 
experiența erotică a protagoniștilor, în galanterii, amoruri, 
aventuri, petreceri. Pe scurt romanul zis politic se 
rătăcește cu bună știință într-un veritabil evazionism, spre 
care e împins de imposibilitatea de a formula deschis 
problemele dureroase ale societății socialiste.” Care va să 
zică, lucrurile sunt spuse direct și cu voce tare. Oamenii 
aceștia politici, care au încercat să facă pe scriitorii au 
eșuat lamentabil, în marea lor majoritate, deoarece pentru 
ei literatura n-a însemnat decât un prilej de parvenire 
(Popescu Dumnezeu). Un singur caz face excepție, Paul 
Georgescu, cu care criticul nostru deține un lung epistolar 
și scrisori cu sfaturi literare utile. Poate că relația e 
îndreptățită și nu doar conjuncturală. În orice caz acest 
Paul Georgescu se pare că a fascinat și pe alți scriitori, 
cum ar fi C. Țoiu în Căderea în lume. Rămâne să se 
lămurească viabilitatea scrisului acestuia în următoarea 
etapă. Deocamdată consemnăm faptul că seriozitatea 
criticului Ion Simuț e tot mai bine întreținută de 
verdictele pe care le emite. Impresia de verticalitate critică 
e dată de faptul că nu acceptă jumătățile de măsură, că are 
o lectură la zi a aparițiilor editoriale, că obișnuiește a 
merge la surse și își spune părerea cu maximum de 
obiectivitate. Ne-am convins de acest lucru controlând 
felul în care criticul a redactat fișa despre scriitorul Gr. 
Zanc din Dicționarul scriitorilor români, unde finalul 
medalionului său literar confirmă aceeași impresie de falsă 
percepție critică, scriind: „Romanul politic sucombă în 
atmosfera unui roman de moravuri”.  

Ion Simuț își dovedește acribia critică, dar și forța de 
polemist în măsura în care nu tolerează veleitarismul și 
miza pe minima rezistență. În categoria celor ce „nu sunt 
ce par a fi” se numără și Mircea Coloșenco, editorul lui 
Bacovia, care aparent epatează prin informație, dar care, 
pus în situația de a fi verificat metodic, cade examenul 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2020 

 

177 

critic, prin gonflarea cu bună știință a materialului 
secundar, nesemnificativ, de natură parazitară, în 
comparație cu o operă „modestă” și restrânsă” a poetului 
băcăuan, făcând impresia că avem de-a face cu „un 
documentarist excesiv, pletoric”, care începe cronologia 
vieții poetului pe la 1481 și se lansează în susținerea unor 
ipoteze pe care nu le finalizează în niciun fel. E vorba de 
atribuirea pseudonimului Clemente-Bacău, ipoteză pe 
care Coloșenco departe de a o elucida, o încurcă și mai 
tare, lăsând-o în coadă de pește. Acesta umflă cu tot felul 
de mărunțișuri aparatul critic, încât nu poate obține în 
niciun fel o notă de trecere din partea lui Simuț, care îl 
apostrofează catedratic. „Editor mut, extrem de devotat 
subiectului, ca un eunuc haremului, Mircea Coloșenco nu 
e în stare să îngaime o frază proprie despre biografia sau 
despre opera lui Bacovia. Prezența acestei neputințe e și 
mai vizibilă în alcătuirea dosarului de repere critice despre 
receptarea lui Bacovia, un inventar fără aproape nicio 
relevanță, o suită de extrase care nu e în măsură să 
sugereze măcar, necum să releve, extraordinarul fenomen 
critic al posterității bacoviene.” Și încheie dezolat: „Dar 
cred că îi cer prea mult.”(Cota lui G. Bacovia). 

 Credem că această împrejurare este edificatoare 
pentru a ne edifica asupra bunei credințe a criticului, care 
îi certifică calitate actului critic. Acest lucru poate fi 
constatat și cu alte prilejuri, deoarece, așa cum am dovedit 
deja, criticul nu face nicio afirmație în lipsă de cunoștință 
de cauză. Pentru a da o judecată dreaptă și a ști de ce 
parte a baricadei se așează, criticul nu se mulțumește cu 
preluarea unor afirmații sau ipoteze, ci, ceea ce ni se pare 
definitoriu la el, este cercetarea valabilității probelor 
aduse în discuție. Se poate vedea cu ochiul liber că acesta 
reface în mod temeinic calitatea argumentelor, mergând 
la izvoare, verificându-le, și cercetându-le autenticitatea. 
El refuză în general preluările din surse incerte și 
nesigure, afirmațiile hazardate, verdictele imuabile.  În 
acest sens este semnificativă cronica la cartea lui Adrian 
Dinu Rachieru despre Rebreanu, carte clădită pe o „gravă 
carență morală”, deoarece a găsit multe formulări preluate 
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tale-quale de la autori care au scris despre Rebreanu, dar 
pe care autorul nici măcar nu le pune între ghilimele. De 
aceea formularea lui va fi tranșantă: Adrian Dinu 
Rachieru, care propune un „Rebreanu pentru turiști”, 
uitând să pună ghilimele la multe dintre citări și preluări, 
copiind „pur și simplu, cu nonșalanță, ca și cum 
formulările i-ar aparține.”  

 Expertizele sale sunt în cele mai multe cazuri exacte și 
convingătoare, iar o pagină critică a lui Ion Simuț e 
întotdeauna profitabilă, fie că ești de acord cu el, fie că îți 
poți formula rezerve. În general acestea sunt puține și țin 
mai ales de vehicularea prea apăsată a unor afirmații care 
nu au întotdeauna suficientă acoperire. Dar în sine, 
demonstrația sa este urmarea unei ample deliberări, 
urmând calea logică a textelor verificate și puricate atent, 
vădind competență, consecvență, comprehensiune și 
putere de organizare stilistică. Nu degeaba noi l-am numit 
la un moment dat cu atributul de „lider”, deoarece tot 
ceea ce purcede de la el vine să întărească un anumit 
model lovinescian renăscut și bine utilizat.   

În Arena actualității, Ion Simuţ spunea despre cărţile 
lui Mircea Nedelciu că ele “sunt în măsură să legitimeze 
nu doar un tânăr scriitor, ci liderul unei generaţii”. 
Aserţiunea mi s-a părut potrivită să ilustreze chiar 
prestaţia critică a lui Ion Simuţ din ultimii ani, care tinde 
să-l propulseze tot mai evident ca vârf de lance al 
generaţiei sale critice, să-l împingă tot mai mult spre un 
loc de frunte în topul dezbaterilor de idei actuale. Dacă în 
1989, la apariţia (respectiv redactarea) Dicționarul 
Scriitorilor Români, Ion Simuţ figura în acest important 
document bilanţier doar cu o carte, Diferența specifică 
(1982), în cei cincisprezece ani care s-au scurs de atunci 
(1990-2005), criticul şi istoricul literar a publicat 
Incursiuni în literatura actuală, (1993), fiind răsplătită cu 
Premiul pentru critică şi istorie literară al Uniunii 
Scriitorilor pe anul 1994. Ea a fost urmată de volumele 
Revizuiri (1995), Confesiunile unui opinioman (1996), 
Critica de tranziție (1996), Rebreanu dincolo de realism 
(1997), Arena actualității (2000), Augustin Buzura (2002), 
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Clepsidra răsturnată (2003) şi Reabilitarea ficțiunii (2004), 
în paralel cu munca de editor dusă pentru reevaluarea 
unor scriitori ca Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, 
George Bacovia, Mircea Streinul, Liviu Rebreanu, Mircea 
Nedelciu, Paul Georgescu, Eugen Lovinescu. Este limpede 
că ne aflăm în faţa unui critic cu program, cu putere de 
muncă impresionantă şi - ceea ce e mai important - foarte 
mobil, mişcându-se cu lejeritate pe mari spaţii literare, cu 
o siguranţă şi un gust al valorilor demn de toată 
consideraţia. În cei cincisprezece ani de care vorbeam, Ion 
Simuţ a dovedit că este un strateg literar de primă mână, 
neanexat unei grupări literare anume, slujind cu fervoare 
înainte de toate ţelul literar general. Discursul său critic s-
a modificat ca substanţă, a crescut în apertura informaţiei 
critice şi literare vehiculate, s-a densificat sub raportul 
expresivităţii formale, căpătând tot mai multă încredere în 
sine. Articolul de dezbatere, interviul, polemica, jurnalul 
sentimental sau de idei, propensiunea aforistică (D-ale 
tranziției – ghid de conversație) devin forme obişnuite de 
manifestare ideologică, în care controversele, ideile, 
atitudinile fac corp comun cu actul literar şi valorizator. 
Simuţ nu e un simplu critic de întâmpinare, amator de 
cronici sau recenzii foiletonistice, atât de obişnuite în 
presa bucureşteană, ci un universitar cu ţinută estetică 
îngrijită, atent la noutăţile de ultimă oră, dar bine echipat 
sub raportul istoriei literare, pentru care reevaluările ce 
ţin de patrimoniul cultural al trecutului, nu sunt un 
simplu exerciţiu de mimetism editorial, ci o formă de 
afirmare a trăiniciei faptului literar. Cronicile ediţiilor 
semnate într-o vreme în „România literară” dovedesc 
seriozitatea unor preocupări privind reaşezarea sistemului 
general de valori, umplerea golurilor de informaţie şi, ca 
prioritate ideatică, lupta cu şabloanele criticii vechi şi cu 
etichetările îngheţate, cu orice formă de inadecvare şi 
supraevaluare. 

Critica practicată de Ion Simuţ nu este atât o critică a 
operelor, cât a problemelor pe care le generează. Niciunul 
dintre criticii contemporani nu are atâta apetenţă spre 
teoretizare, spre problematizarea temelor abordate ca Ion 
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Simuţ. Într-un moment în care generaţia critică anterioară 
(a anilor ‘70 în special) s-a retras pe aliniamentele unor 
preocupări adiacente, Ion Simuţ uimeşte prin statornicia 
şi devoţiunea sa pentru un domeniu şi o arie de 
competenţă aflat în centrul dezbaterilor săptămânale. 
Excelent orientat în literatura contemporană, cu un apetit 
al lecturii cu totul ieşit din comun, dornic să ia parte 
activă la tot ceea ce se propune sau se hotărăște în 
domeniul literarului, el nu ezită să atace cele mai spinoase 
şi dificile subiecte, să provoace polemici, să intervină cu 
nuanțări, corec-tări, reformulări, intrând într-o competiţie 
directă cu criticii ieșiți zilnic pe șantier în salopetă de 
lucru, în primul rând cu cei de la „România literară”, 
„Vatra”, „Discobolul”, „Caiete critice”, criticii cei mai activi 
şi mai personali la ora de faţă. Minte organizată şi 
limpede, el privește literatura sub aspectul organicităţii de 
structură, de corelaţie reciprocă, de solidaritate internă, în 
care organismele viabile trăiesc și se susțin reciproc, 
trezind un interes permanent, în timp ce fenomenele de 
modă și bovarism literar sunt supuse erodării timpului şi 
uzajului diurn. Criticul se mişcă cu uşurinţă pe spaţii 
extinse cu acea curiozitate irepresibilă fără de care 
meseria de critic nu poate exista, cu acea nelinişte 
nelămurită ce ţi-o provoacă orice creaţie, orice fapt de 
cultură autentic. El nu poate trece nepăsător pe lângă 
fenomene literare sau sociale aflate în criză sau aflate în 
fază explozivă, insuficient explorate sau clasificate, căci, 
pentru el, participarea la actul de cultură este o formă de 
existenţă autentică. Fără a avea incisivitatea lui Dan 
Cristea Enache, ambiţia decupajului viral al lui Răzvan 
Voncu, imagismul ideologic al lui Lavric, flerul 
concretiţional al lui Gh. Grigurcu, Ion Simuţ tinde spre o 
construcţie critică echilibrată, neinhibantă, mereu în 
căutare de formulările cele mai adecvate. Predilecţia sa 
merge înspre critica de directivă, cu caracter general, 
vădind starea literaturii la un moment dat şi factorii care 
sunt implicaţi în angrenajul ei. E tocmai ceea ce făcuse la 
timpul lor un Titu Maiorescu sau un Lovinescu şi mai 
puţin Călinescu, interesat de impresionismul critic sui-
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generis. El scoate din inhibiţie porţiuni masive de materie 
critică solidificată, dislocă cu încăpăţânare roci şi 
suprafeţe aride, alertează inerţiile somnolente, reface 
trasee imaginare şi punţi de contact, regândeşte 
clasamentele, redistribuie accentele, reevaluează 
priorităţile. Pornind de la Maiorescu, spune el, „putem 
ajunge departe, iar actualizarea valorilor perene ale 
spiritului critic nu e niciodată inutilă”. Şi, în altă parte: 
„Despărţirea de Maiorescu nu este de fapt cu putinţă, 
pentru că ea ar însemna, în fond, despărţirea de critică”. 
Merită luate apoi în considerare textele din Arena 
actualității pe care criticul Ion Simuţ le consacră analizei 
punctelor de vedere exprimate de cei doi stâlpi de 
susţinere ai criticii noastre interbelice, E. Lovinescu şi G. 
Călinescu, şi acceptarea nuanţată a dialogului de idei pe 
care această confruntare postumă o poate oferi cititorului 
interesat: „Capriciul ideologic din perioada proletcultistă” 
a afectat imaginea lui Călinescu, în posteritate, autoritatea 
sa morală fiind însoţită de mari rezerve. Criticul Simuţ 
este atent la toate schimbările care au loc în câmpul literar 
şi politic de după 1989, un ins care trăieşte starea 
literaturii române conectat la reţeaua de înaltă tensiune a 
actualităţii. O primă luare de contact cu opera sa îl 
introduce pe cititor în ambianţa total schimbată care a 
marcat fenomenul literar postrevoluţionar. Confesiunile 
unui opinioman relevă structura de luptător a lui Ion 
Simuţ, pledoaria sa pentru normele libertăţii cuvântului şi 
a despărţirii de critica de tovărăşeală, care i-a făcut foarte 
mari pe unii activişti de partid sau pe cei din domeniul 
editorial şi al culturalismului oficializat, dar a adus după 
sine alte fenomene de exces, cum ar fi culpabilizarea 
colectivă şi năvala mediocrităţilor. În secţiunea 
Simptome din Critica de tranziție aceste fenomene sunt 
reluate şi tratate din nou, cu dorinţa aşezării literaturii în 
parametrii normalităţii. Care sunt factorii de noutate care 
au intervenit în viaţa literară a ţării ne-o spune în altă 
parte. Pe scurt, aceştia ar fi: instituirea unui nou raport 
dintre politică şi literatură, recuperarea literaturii exilului, 
revelaţiile literaturii de sertar şi a denunţării gulagului, 
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preeminenţa jurnalului şi a mărturisirilor, o inflaţie 
poetică haotică şi erotomană, invazia alarmantă a 
traducerilor, degradarea condiţiei economice a scriitorului 
şi surclasarea lui socială până la dispariţie, etc. Mersul 
literaturii prin ceaţa tranziţiei a dus, după părerea sa, la 
„un dezastru inevitabil”, creând o confuzie de nedescris, 
care a dus la dereglarea aproape totală a scării de valori 
constituite, uneori motivată, alteori nu. Simuţ a devenit 
astfel, în mod inevitabil, unul dintre cei mai buni 
observatori ai fenomenului literar al tranziţiei, pe care l-a 
abordat în mai toate cărţile scoase de el până acum. În 
Critica de tranziție se poate citi un jurnal al melancoliei, 
scris de profesorul de şcoală rurală de pe atunci, Ion 
Simuţ, aflat într-un teritoriu de consum rutinier zilnic, în 
care doar exercițiul notațiilor zilnice pot întreține tonusul 
unui ins care se crede pe o banchiză de la pol, lăsat în voia 
unor curenți care trag totul în jos. Jurnalul de exil 
imaginar capătă infuzii lirice, dezvăluind o altă fațetă a 
criticului care cochetează cu literatura, asemeni lui 
Lovinescu, Ibrăileanu, Călinescu. Tot aici putem citi opinii 
despre cărţile momentului, inclusiv despre cele câteva 
mari dezamăgiri produse de scriitori incapabili să se 
redreseze estetic. 

Un alt fenomen dominant al epocii a fost cel al 
revizuirilor. În acest domeniu, Ion Simuţ a ajuns un 
adevărat campion, cunoscut pentru opiniile sale 
tranşante, dar bine temperate, care nu suportă exagerările 
şi nici introducerea altor criterii, tot atât de greşite, în 
judecăţile de valoare. Revizuirile, în cazul lui, vizează mai 
ales schimbarea unghiului de atac, re-lectura prin prisma 
actualității, respectiv prin diferențele de mentalitate și de 
concepție critică din momentul ieșirii pe piață până în cel 
al timpului nostru. Avantajul criticului prezent este acela 
de a avea sub ochi întreaga evoluție critică petrecută cu 
opera și scriitorul între timp, la care pot fi adăugate 
aspecte necercetate, ocultate sau deformat soluţionate. 
Scriitori precum G. Bacovia, T. Arghezi, Gib I. Mihăescu, 
Pavel Dan, Ion Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, E. Lovinescu, 
Vl. Streinu, G. Călinescu, V. Voiculescu, Mircea Eliade se 
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bucură de interpretări noi, vădind o schimbare de 
paradigmă. Alte aspecte sunt detaliate în Arena 
actualității (2000) şi Reabilitarea ficțiunii (2004), cărţi în 
care confruntarea de idei atinge cote de mare intensitate 
și dăruire lăuntrică. Între noile fenomene luate în discuţie 
sunt: reorientarea cercetării literare înspre studiile de 
sinteză (istoria literaturii române sau înspre recuperarea 
legăturilor culturale cu Mittel Europa - fenomenul celei 
de-a treia Europe), postmodernismul în gazetărie, 
ofensiva antologiilor, starea romanului şi carenţele criticii 
literare. Dosarul cu privire la Cum se scrie o istorie a 
literaturii române?, e un prilej de rememorare de norme și 
instanțe valorice care să dea coerență întregului. Nu 
neglijează raportul literaturii cu mass-media, aceasta 
reprezentând noi etape ale expansiunii critice a 
creatorului, dar şi de deformare și de acceptare a trădării 
domeniului. Impresionează în mod plăcut citarea tuturor 
martorilor, ascultarea tuturor părţilor, invocarea 
pledoariilor acuzării sau apărării, ceea ce face din pagina 
critică a lui Ion Simuţ un spectacol hermeneutic de mare 
amploare. Nu ia hotărâri pripite, decizii nefondate, 
autorul invitând pe toți concurenții la linia de start, ca 
apoi să stea cu cronometrul pregătit pentru a-i primi la 
cea de sosire. Ca pe terenul unei întreceri sportive bine 
arbitrate. Suculente, sub raportul materiei critice 
vehiculate şi a sesizării elementelor de noutate, sunt 
paginile critice care privesc redeschiderea dosarelor lui 
Panait Istrati, Paul Zarifopol, M. Blecher, M.R. 
Paraschivescu, Marin Sorescu, D. Ţepeneag (căruia i-a 
consacrat şi o carte de interviuri care se citeşte pe 
nerăsuflate, dat fiind informaţiile cu totul noi, privitoare 
la exilul românesc parizian oferite de interlocutor), 
Norman Manea, Marian Papahagi, Mircea Nedelciu, Dan 
Petrescu, Ştefan Borbély, Cristian T. Popescu, Cătălin 
Ţîrlea, etc. Ideea lui este aceea că etapa ofensivei non-
fictivului se apropie de sfârşit şi că asistăm la o revenire 
spectaculoasă pe piaţa literară a ficţiunii. Procesul 
reabilitării ficţiunii îşi găseşte o dezbatere de proporţii în 
ultima sa carte, Reabilitarea ficțiunii (2004), carte groasă, 
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de peste patru sute cincizeci de pagini, care se consacră 
analizei “crizei romanului” de la noi şi a factorilor 
implicaţi în acest proces, Marin Preda, D.R. Popescu, Paul 
Goma, Bujor Nedelcovici, Norman Manea, A. Buzura, 
Eugen Uricaru şi alţii, care se vor regăsi pe terenul unor 
noi prospecţiuni în pagini de bună analiză literară. Lupta 
cu canonul - un alt element predilect al criticii lui Ion 
Simuţ - capătă sub pana condeiului său deliciul unor 
adevărate dosare de existenţe, care nu lasă la o parte nimic 
din ceea ce trebuie spus. Aşa se întâmplă cu proza lui 
Nicolae Breban sau Mircea Cărtărescu, cu aceea a lui Dan 
Stanca, Gabriela Adameşteanu, George Bălăiţă, Mircea 
Horia Simionescu, Al. Vlad, Al. Ecovoiu, Stelian Tănase 
sau Petre Pandrea, “rebeliunii oniriste”, rezervându-i-se şi 
aici un loc important în analiza factorilor istorici implicaţi 
în declanşarea apetitului narativ al scriitorului român. 
Câteva interesante interviuri complinesc cu aspecte noi 
materia analitică a ultimelor cărţi a lui Ion Simuţ, semn că 
critica lui e vie şi penetrantă, aşa după cum o mărturiseşte 
la un moment dat: „criticul există şi este luat în seamă 
atâta vreme cât i se aude vocea în vacarmul actualităţii”. 

Un volum pe care orice critic contemporan ar fi 
mândru să-l semneze este cel intitulat Vămile posterității 
apărut în 2012. E un volum aspectuos sub raport grafic, 
editat de o editură tot atât de apreciată, Editura 
Academiei, volum prin care el își dovedește întreaga 
măsură a capacității critice. Volumul, de aproape 500 de 
pagini, este gândit ca o contribuție de prim ordin la una 
din etapele cele mai controversate, dar și mai rodnice ale 
literaturii noastre, cea a perioadei interbelice, atunci când 
toate compartimentele creației literare ating apogeul și 
când inventivitatea și fantezia autorilor asigură o mare 
diversitate de forme și formule literare, cu un nivel ridicat 
din punct de vedere estetic, pe care autorii în cauză se 
străduiesc să-l atingă. E o carte deosebită, deoarece însuși 
autorul a gândit din capul locului să-i imprime acest rol 
special în galeria operelor sale elaborate până acum. Mai 
întâi pentru că ea adună la un loc rodul colaborărilor de 
cca 5 ani la „România literară”, unde revista, considerată 
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de elită a Uniunii Scriitorilor, s-a străduit „să stoarcă” de la 
colaborator un număr de opinii cât mai percutante și mai 
provocatoare asupra unor tematici de maximum interes. 
Apoi, pentru că o astfel de colaborare a presupus o 
supraveghere maximă, de aproape a întregului material 
trimis la tipar, în așa fel încât, cota lui de interes să fie cât 
mai ridicată. În urma selecției extrem de atente, opțiunea 
criticului a rămas fixată asupra a patru dintre cei mai 
importanți scriitori interbelici, cu rol hotărâtor în 
dezvoltarea și afirmarea principalelor direcții de evoluție 
pe care literatura română le propune literaturii europene a 
primelor decenii de după Marea Unire, atunci când, așa 
după cum observase Mircea Eliade, visul și obsesia 
centrală a literaturii noastre, cea legată de realizarea 
statului național să nu se mai afle în centrul problematicii 
literare oferite scriitorului român spre dezbatere și 
meditație, ci, acesta să poată fi atras de subiectele cele mai 
fascinante care l-ar fi putut interesa, presupunând o 
lărgire considerabilă în plan tematic, dar și o adâncire în 
metafizica existențială. Cei patru scriitori aleși să 
reprezinte careul de ași al literaturii române sunt dați de 
patrulaterul Sadoveanu-Rebreanu-Lovinescu-Arghezi. I s-
ar putea opune un alt patrulater, tot atât de atracțios, 
format din Panait Istrati-Camil Petrescu-Ion Barbu-
George Călinescu sau Lucian Blaga-Hortensia Papadat-
Bengescu-Blecher–Perpessicius (Paul Zarifopol sau 
Pompiliu Constantinescu), ca să nu vorbim de clasicii 
Eminescu-Creangă-Caragiale-Maiorescu sau Coșbuc-
Slavici-Macedonski- Goga. Desigur că nu opțiunile noastre 
contează, ci acelea ale criticului Ion Simuț, dispus să-și 
motiveze și argumenteze preferințele cu o sumă de 
considerații de mare relevanță așezate atât la începutul 
demersului său critic, cât și la finele acestuia. Alegerea 
făcută de autor a fost făcută în funcție de rolul important 
pe care aceste personalități l-au jucat în spațiul comunitar, 
fiecare fiind capabil de a genera și coagula prin opera lor, 
direcții de acțiune foarte bine definite. Sadoveanu nu e 
numai un prozator, ci și un mason de rang înalt, cu rol 
bine definit în peisajul moral al timpului. În acest sens 
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criticul îi reconstituie cu multă atenție sensul acțiunilor 
social-politice, reîmprospătând pentru cei care nu erau la 
curent sugestiile oferite de cartea lui Nestorescu-Bălcești, 
multitudinea de avataruri trăite. Este perioada în care 
Sadoveanu întreține o relație foarte strânsă cu 
comunitatea israelită, cu Fildeman în special, redând 
acesteia, prin colaborarea la „Adevărul” și „Dimineața”, 
tensiunea dramatică necesară dintre stânga și dreapta. A 
preferat să exacerbeze latura umanistă a unei atitudini 
riscând să fie acuzat de iudaism iar cărțile să-i fie arse în 
piețe publice. Dar Sadoveanu îi dezvăluie puterea de 
construcție printr-o înțelegere cu totul specială a relației 
cu natura („o vastă democrație a firii”), a înțelegerii 
sistemului epic sadovenian ca „vârstele unei sociogonii” 
românești de mare amploare, și a creației unei „geografii 
naționale” în raport cu istoria ei. Nu uită să pună accentul 
pe personajele feminine ale acestuia, purtătoare de mare 
ethos și umanitate secretă.      

Liviu Rebreanu, cea de a doua mare personalitate a 
epocii este la rândul lui unul din marii lideri de opinie, 
fost director al Propagandei Naționale, fost director al 
Teatrului Național, președinte al Societății Scriitorilor 
Români. Problemele nevralgice legate de impunerea în 
conștiința epocii sunt abordate de I. Simuț într-o 
dispunere metodică, începând cu declicul schimbării de 
macaz din poziția de a deveni ofițer și scriitor maghiar, în 
cea de a deveni doar scriitor român. Întreaga demonstrație 
care marchează această dilemă existențială, alimentând o 
puternică dramă de conștiință, pe care a încercat s-o 
rezolve fără succes în Catastrofa, și în Calvarul, dar 
învingătoare pe deplin în Ion și Pădurea spânzuraților, 
unde străbaterea deșertului sufletesc, de la vină la ispășire, 
e atât de elocvent și saturat de atâtea elemente 
vivificatoare, încât triumful epicului a dus și la 
descătușarea morală a forțelor elementarității. Nu de 
puține ori, în momentele de răscruce, scriitorul s-a 
confruntat cu un imaginar pluton de execuție, fie el 
românesc (presa de scandal), maghiar (extrădarea) sau 
austriaco-german din timpul războiului. Opera sa este 
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tributul plătit de scriitor, prin munca aproape de ocnaș pe 
care a dus-o, pentru depășirea acestui cerc vicios și 
victoria scrisului asupra tribulațiilor vieții, ca 
răscumpărare deplină a greșelilor de tinerețe. Criticul ține 
să elucideze și alte întrebări ce țin de enigmatica 
personalitate a acestuia, cum ar fi relațiile sale cu politica 
de partid, cu legionarii și cu Carol al II-lea, citind cu ochi 
fini fiecare cută și pliere de moment consemnată de 
scriitor în jurnalul său. Ca adevărat creator al romanului 
românesc modern, L. Rebreanu răspunde nu o dată, 
explicitând și motivând etapele creației și fundăturile 
acesteia, cu o putere de cunoaștere și de exemplaritate 
formală ce corespunde unei coerențe interioare 
remarcabile, oferind cititorului șansa de a urmări un 
spectacol ideatic de mare rezonanță spirituală. Meritul 
criticului este acela de a ști să pună întrebările esențiale 
spre a afla cele mai bune variante de răspuns. 

 Una dintre aceste „defazări” se referă la punctul 
sincronist de vedere al lui Lovinescu în ceea ce privește 
drumul romanului românesc, de la rural la citadin și de la 
descriere la introspecție. Or, în cazul lui Rebreanu, arată 
criticul, Lovinescu a trebuit să recunoască realitatea 
propunerii înnoitoare a lui Rebreanu, spre a-l proclama 
fără rezerve întemeietorul romanului românesc modern. 
Atât în cazul lui Sadoveanu, cât și în cel al lui Rebreanu, 
criticul constată abateri de la canonul lovinescian, dar 
înțelegerea superioară a determinanților estetici l-a 
obligat pe acesta să recunoască schimbările radicale de 
paradigmă efectuate de cei doi. În acest fel, criticul se face 
purtătorul de cuvânt al pledoariei pentru o înțelegere cât 
mai exactă a prestației lovinesciene în cadrul generației 
interbelice și semnificația „modelului” oferit de acesta. 
Explicațiile aduse de el sunt în măsură să ne facă să 
înțelegem mai bine rolul providențial jucat de critic în 
epocă, avatarurile modernității vis-à-vis de „comedia 
vanităților literare” care fac în bună parte deliciul unei 
întregi perioade istorice. 

 Nu putem să nu stăruim în continuare asupra celui de 
al patrulea partener în careul de ași propus de critic, 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2020 

 

188 

pentru a decela și mai bine semnele contradictorii ale 
curentelor și tendințelor literare din epocă, pe care a dorit 
să le identifice în bună măsură autorul. Or, Tudor Arghezi 
ilustrează poate mai bine decât toți ceilalți, subterana 
metamorfozelor literare, cu acuitatea lor manifestă. 
Debutând la sfârșit de secol XIX în „Literatorul” lui 
Macedonski, poetul Tudor Arghezi este exemplul cel mai 
potrivit pentru a explicita sensul marilor schimbări 
intervenite în literatura interbelică, unde impetuosul 
polemist reprezintă o placă turnantă importantă în fața 
tuturor curentelor preluate și vânturate în publicațiile 
vremii, dispunând de o mare mobilitate artistică, de un 
sistem de adaptare evoluat, ceea ce-l face să-l numească 
„omul cu o mie de ochi”, recunoscând prin aceasta 
polimorfismul structural de tip inovator al poetului, 
conchizând : „Arghezi este mai mult decât un „poet 
orchestră”. Este om, complet. Este un univers cu toate 
contradicțiile, incertitudinile și necunoscutele lui. Arghezi 
rezumă o întreagă literatură, ca și Pessoa... (...). Dar 
opozițiile argheziene, e adevărat, foarte frecvente, ies de 
nenumărate ori din perimetrul arhicunoscut al 
romantismului, ca și al simbolismului, spre configurări 
foarte moderne ale eului sau ideatic”. Aceasta nu-l oprește 
să fie extrem de receptiv și la avangardism, criticul 
avansând ipoteza de lectură a unui posibil demers. 

„Vămile posterității” nu se putea limita la acești patru 
scriitori, chiar dacă ei i-au fost autorului cei mai apropiați 
și mai la îndemână pentru emiterea și susținerea unor 
teorii literare legate de receptarea critică. Obsedat de 
„revizuiri”, criticul purcede în continuare la examinarea 
mai multor „turbulențe în canon”. Aici lista celor abordați 
este foarte mare și la fiecare dintre ei, autorul aduce 
corective și precizări. Din rândul celor abordați nu lipsesc 
O. Goga, N. Iorga, Ion Agârbiceanu, Gib I. Mihăescu, 
Benjamin Fondane, Aron Cotruș, Camil Petrescu, H. 
Bonciu, Ury Benador, M. Blecher, Mircea Eliade, G. 
Topârceanu, G. Bacovia, G. Călinescu. Una din întrebările 
sale, care vine și în întâmpinarea stării de așteptare a 
publicului, care revine mereu pe parcurs este cea care vrea 
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să dea un răspuns definitiv la problema legionarismului 
unor scriitori, indiferent că aceștia se numesc Sadoveanu, 
Goga, Cotruș, Arghezi, Mircea Eliade sau Blaga. Problema 
e importantă, deoarece pe parcursul anilor au fost tot mai 
multe voci, mai mult sau mai puțin autorizate, care au 
lansat astfel de fumigene și autorul se vede obligat, și 
dintr-un act de corectitudine profesională, să elucideze 
aceste insinuări. Pentru a lămuri definitiv situația, el 
confecționează pentru fiecare scriitor un dosar extrem de 
voluminos, în care adună argumente pro și contra pentru 
a da apoi un verdict în spiritul adevărului. Un asemenea 
răspuns îl dă și cu privire la născocirea unui G. 
Topârceanu pornograf, dovedind în fața publicului 
eroarea și afirmația gratuită.  

Apetitul critic al profesorului și omului de catedră 
merge și la explicitarea unor cazuri legate de literatura 
confesivă, al cărei reviriment se impune a fi constat , încât 
în anii din urmă lectura jurnalelor intime sau a 
memorialisticii a acoperit interesul pentru literatura 
propriu-zisă. Între autorii de jurnale pot fi amintiți G. 
Călinescu, Camil Petrescu, Petre Pandrea, D.C. Amzăr, 
Deliu Petroniu, N. Steinhardt, George Macovescu, Leonid 
Dimov, Eugen Barbu, Radu Pandrea, Marin Preda, 
Octavian Paler. Desigur nu toți cei examinați au lăsat în 
urma lor și lucruri interesante sau comunicări de date 
neștiute. Multe dintre acestea pot intra în categoria 
inutilităților sau a lucrurilor comune, dar jurnalul este 
prin natura sa un astfel de text aglutinant. Dintre acestea 
se detașează cel al lui Petre Pandrea, tocmai datorită 
limbajului „oltenesc”, de o mare savoare lexicală, sau al 
celui al lui M. R. Paraschivescu, a cărui duplicitate e 
suspectă până în ultima clipă. Multitudinea unghiurilor de 
vedere prin care este privită epoca, atât de la stânga cât și 
de la dreapta, îl îndreptățesc și îi justifică toate stăruințele 
asupra unor euri gonflabile sau mincinoase (Eugen Barbu 
sau jurnalul ca impostură , care trebuie examinate cu 
multă parcimonie, precizând „Terapia indecentă a 
confesiunilor în regim public e mai recomandabil să fie 
convertită într-un efort de transfigurare și de sublimare. 
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Politica egolatriilor inflamante și a dezvăluirilor de culise 
(specifică memoriilor și jurnalelor|) trebuie înlocuită cu 
politica narațiunilor cu semnificații suprapersonale. Astfel 
literatura română actuală riscă să se complacă în 
contemplarea propriului ombilic. Cred că o astfel de etapă 
e pe cale de a fi depășită. Unii scriitori și-au ridicat 
privirea în larg, cu îndrăzneala și speranța de a ieși din ei 
înșiși, atât cât le permite proiectul și limbajul.” 

Re-lectura de tip lovinescian și revizuirile periodice se 
impun de la sine și pentru acest tip de fază evaluatoare, 
înțeleasă ca preocuparea de bază a criticului. Plasarea în 
centrul discuției a lui Lovinescu, cel mai important critic 
din perioada interbelică, are prin urmare și acest rol 
stimulativ, dar și unul de raportare permanentă, de 
verificare și autentificare a unor asemănări sau deosebiri. 
El poate fi luat și ca exemplu al unei  atitudini de 
responsabilitate față de sine și față de epocă, prin efortul 
personal de a întreține un cenaclu de literatură, un focar 
de dezbatere și de idei, care a rămas în ciuda fluctuațiilor 
generaționiste, un stâlp de susținere și de orientare, pe 
care revista „Sburătorul” a reușit s-o păstreze într-un 
climat literar atât de divers și de fărâmițat. Este adus în 
discuție și modul în care Academia s-a comportat față de 
acest orgolios și mândru reper de statornicie literară, 
comițând o nedreptate de care posteritatea a trebuit să 
țină cont. Dar ce, ea e doar a clipei de atunci? „Vămile 
posterității”, sugerează criticul, sunt presărate cu multe și 
ingenioase capcane, dar cel care reușește să trăiască onest 
barierele lor, împlinindu-și cu răbdare destinul, nu poate 
să nu fie răsplătit, chiar dacă nu de contemporani, atunci 
în mod sigur de urmași. 

Această nobilă credință în misiunea pe care și-a 
asumat-o străbate ca un corolar întreaga carte cu care 
criticul orădean invită la discuție. El dovedește aici că nu e 
numai un critic de idei, și de valorizări axiologice, ci și de 
opinie. Astfel, el are un ochi bine ațintit asupra mutațiilor 
sociale, asupra schimbărilor de mentalitate, asupra noilor 
forme de organizare a cercetării critice și de istorie 
literare, având în vedere și sistemul doctoral introdus de 
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Ministerul Educației în ultimii ani, soldat cu consecințe 
discutabile, deoarece producțiile pe bandă rulantă 
rezultate, excesiv recapitulative, multe fără idei și 
personalitate interpretativă, sunt dezamăgitoare. 
„Năvălirea editorială a tinerilor” se traduce uneori prin 
apariția unor „specialiști temporari”, care dispar imediat 
ce țelul doctoratului (cel pecuniar) a fost atins. Dacă am 
lua la purecat toate aceste lucrări, am putea constata și 
fenomene dezamăgitoare de plagiat sau de recapitulări 
inutile. El nu se sfiește să constate și să spună cu glas tare 
ce se întâmplă în lumea literară românească. E un 
fenomen trist, la care se mai adaugă o realitate 
dezamăgitoare: lipsa de dotare a bibliotecilor. 

Majoritatea cărților apar în regim propriu, particular, și 
tot așa se și difuzează, încât multe dintre ele devin repede 
inaccesibile. „Nu cărțile de istorie iterară lipsesc, ci 
interesul pentru ele”, o spune criticul. Și reia : „Prin 
urmare criza istoriei literare este (și) o criză de receptare, 
ca și, de altfel, criza literaturii. Publicul cultural se uită în 
altă parte furat de senzațional și de divertisment.” El arată 
în continuare că sunt câteva subiecte de actualitate, cum 
ar fi cele legate de „biografia politică” a scriitorilor, 
respectiv a colaborării sau urmăririi de către Securitate 
sau a apartenenței la mișcările de dreapta în perioada 
interbelică. În discuție sunt aduse și manualele de 
literatură, care sunt „un precipitat al stării de la un 
moment dat al stării istoriei literare”. În acest sector se 
manifestă presiuni din spațiul globalizării, din cel al 
raportării la canon și rezultatele nu sunt deloc 
îmbucurătoare, cu atât mai mult, cu cât traversăm o etapă 
a dezinteresului față de lectură și, în general, de interes 
scăzut, pentru literatură. E nevoie ca istoria literară să fie 
reabilitată, deoarece ea are un rol axiologic important: 
„Istoria literară verifică păstrarea reperelor, a valorilor și a 
funcțiilor vitale ale tradiției naționale”. E o definiție 
pertinentă a istoriei literare, pe care el vrea s-o reprezinte. 
De aceea el ține un permanent șantier deschis de istorie 
literară, care poate ținti la o adică la o „posibilă istorie a 
literaturii române din secolul XX”, deși face precizarea că 
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„nu are superstiția sintezelor plictisitoare”, intervenind în 
discuție doar „atunci când am simțit că am ceva important 
de spus, o nuanță de evidențiat”.  E important de subliniat 
acest lucru, deoarece presa noastră literară, prin mulțimea 
revistelor ei, uneori de condiție mediocră, a racolat de 
peste tot fel de fel de veleitari, care nu fac decât să repete 
la infinit același lucru. Lipsind oficiul critic de selecție, 
aceștia devin automat proprietari de rubrici, oameni buni 
la toate, capabili să exerseze pe teme date tot felul de 
extemporale literare care produc inflație. (Dincolo de 
spațiul volumului Ion Simuț a luat o atitudine critică de 
principiu împotriva acestui consumerism exacerbat, care 
accentuează monotonia și preluările mecaniciste și nu 
reușesc să depășească acest nivel de „cultură minoră”,cum 
o numea Blaga. El trage un semnal de alarmă, care ar 
trebui să fie auzit până departe, deoarece, Simuț gândește 
realitatea literară în funcție de multiplele ei mecanisme. 
Oferim și aici câteva titluri, spre a vedea modul de lucru al 
autorului. Așa, de exemplu, rezervele lui Călinescu față de 
sinceritatea jurnalelor, îl determină pe Simuț să-și 
intituleze intervenția „G. Călinescu sau defăimarea 
jurnalului; postura singulară a unui prozator ca H. Bonciu, 
îl determină să-și numească paginile despre acesta H. 
Bonciu - atentat la canonul interbelic”. Și așa mai departe. 
Intuim încă din titlu încotro se îndreaptă rectificările și 
„nuanțările” criticului, iar lectura paginilor sale este de 
fiecare dată benefică.  Și ca să încheiem aceste incursiuni 
despre „Vămile posterității”, ni-l închipuim pe critic stând 
asemeni  lui Caron, cu luntrea pregătită, așteptând de la 
fiecare să plătească acea „vamă” obligatorie pentru a fi 
trecut dincolo. Plata pentru „posteritate” nu este foarte 
ieftină și criticul nostru judecă fiecare caz în raport cu 
timpul nostru. De altfel, spune criticul nostru „istorie 
literară nu se poate face fără interogarea penumbrelor și a 
detaliilor”. La fel cum a procedat și în celelalte cazuri, dar 
poate mai apăsat ca acolo, el își concepe volumul de față 
asemeni „unui panoramic bine regizat prin prisma 
exercițiilor de adecvare la care obligă marea frecvență a 
schimbării subiectelor”, „rotirea peisajelor, a luminilor, a 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2020 

 

193 

geometriilor și a culorilor.” În ceea ce ne privește, noi 
găsim că aceste „trucuri” literare au fost etalate cu 
prisosință. 

E de remarcat la istoricul literar Simuț atenția pe care o 
acordă documentării în procesul examinării unei teme sau 
a alteia. De obicei, critica foiletonistă din capitală, care dă 
tonul în această direcție, e mai retractilă la astfel de 
probleme, impresionismul lecturii fiind determinant. În 
cazul lui Ion Simuț, am putea spune că ne aflăm la polul 
opus: obligația de a epuiza toate sursele este cea care 
primează. Sunt cazuri în care listele de trimiteri ale 
criticului copleșesc, dar ele sunt utile și necesare pentru a 
exista o judecată dreaptă. Din acest punct de vedere 
putem spune că incursiunile critice ale lui Ion Simuț au la 
bază o documentație superioară și aproape exhaustivă, 
fapt cât se poate de reconfortant pentru orice istoric 
literar care dorește să abordeze fiecare subiect în 
cunoștință de cauză.  

Într-un singur caz mi s-a părut că apelul la informația 
de epocă devine prea suculentă și chiar parazitară. E vorba 
de osatura documentară ca însoțește cea mai recentă carte 
a sa, cea intitulată Literaturile române postbelice, unde 
raportările la faptul istoric sufocă practic demonstrația 
criticului pusă prea în dependență de factorul socio-
politic. A înregistra pas de pas aceste schimbări din planul 
politicului, cu urmărirea efectelor imediate în plan literar 
conduce la o risipire păguboasă a semnificațiilor culturale 
ale epocilor comentate. Nouă nu ni se pare că toate aceste 
mărunte meandre și schimbări de macaz ajută la 
limpezirea fenomenului literar, ci mai degrabă la golirea 
lui de substanță. Pentru cine cunoaște epoca, este fără 
îndoială limpede ce fel de „literatură” s-a scris și s-a tipărit 
la noi în anii 1946-1963, și ce fel de carte s-a predat în 
școlile și liceele noastre. Pentru mine, elev pe atunci, care 
nu aveam la îndemână decât cărți cu partizani, îmi era sau 
îmi este totuna dacă epoca se chema jdanovistă sau 
dejistă, dacă operele produse aparțin „proletcultismului 
sau „realismului socialist”, că a existat o literatură 
„suspicioasă” sau că n-a existat, și că în locul unor opere 
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literare care să ne educe, ni s-au pus la dispoziție cele mai 
sunt oțioasele teze leniniste ale reflectării și că aberațiile 
marriste din lingvistică ne-au pervertit cugetele. A le 
studia acum în amănunțime, puse sub o lupă măritoare, 
nu cred că mai pot îndrepta ceva. Ele rămân, după opinia 
noastră, la granița unor simple ucazuri și tabuuri impuse, 
pe care nici în visele noastre cele mai rele nu le-am dori 
repetate. Am avut impresia că retrăiesc pe alocuri climatul 
desuet oferit de „Era socialistă”, „Lupta de clasă”, și că mă 
cufund într-un timp revolut, care n-avea legătură cu 
realitățile literare, căci simpla transpunere a acestor teze 
și „indicății” în opere de o vulgaritate și un schematism 
fără margini nu reușea să-mi producă nicio emoție literară 
autentică. Or, a acorda 300 de pagini acestei secțiuni 
introductive, reconstituind cu migală de istoric toate 
micile și marile directive și devieri, cu o acribie demnă de 
o cauză mai bună, nu putea să-și arate efectele 
binefăcătoare într-o carte și așa dedicată unei perioade 
foarte controversate ale literaturii noastre. Excesul de 
rigurozitate se răzbună pe autorul însuși. Fără îndoială îi 
recunoaștem lui Ion Simuț meritul de a se număra printre 
cercetătorii cei mai probi ai perioadei comuniste a 
literaturii noastre, dar pur și simplu aceste perioade 
fracturate nici n-au născut literatură, au trăit prin ceea ce 
au creat/ sau au publicat scriitorii anteriori. Efortul de a 
detalia epoca e unul asemănător cu a face inventarul 
crucilor unui cimitir. Eseul pe care ni-l oferă despre 
condiția literaturii sub dictatură este atât de îmbâcsit din 
punct de vedere istorist, încât, cu toate precizările și 
corectivele aduse (poate că cineva trebuia să pună 
lucrurile la punct!) par a aparține unei alte lumi. Ca atare, 
el constată că în câmpul literar s-au manifestat și se mai 
manifestă încă patru tipuri de atitudini în raport cu 
mecanismele literare creatoare, încât cele patru tipuri 
atitudinal-conceptuale ar fi dat naștere la patru literaturi 
independente. Modul acesta de a judeca e producător de 
confuzii ca și epoca pe care o ilustrează. Avem, e sigur de 
asta, o singură literatură, cu patru metode funcționale și 
atât. E la mijloc o singură comandă și un singur îndreptar 
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ideologic, dar că modul de rezolvare e diferit. Ca atare nu 
putem avea patru tipuri de literaturi care ar funcționa 
oarecum independent („paralel”) și anume: literatura 
oportunistă, literatura evazionistă, literatura subversivă și 
literatura disidentă și a exilului, ci patru aspecte/tipuri de 
creație ale aceleiași literaturi. Ceea ce mi se pare mai grav 
decât libertatea de a judeca separat aceste patru tipuri, 
este încercarea de a justifica istoric acest paradox. Și aici 
criticul și istoricul literar intră pe un teren minat și foarte 
alunecos. Dincolo de inventarul plenarelor, al ședințelor și 
congreselor PCR, așa cum apar ele din Cronologia 1945-
1989, cu toate plenarele și hotărârile mai importante, care 
vor duce la redactarea unor capitole aglomerate, precum: 
Revoluția-popular-democratică (preludiu: 23 august 1944 - 
6 martie 1945), Cucerirea puterii politice (6 martie 1945 - 30 
decembrie 1947), Revoluția socialistă (30 decembrie 1947 - 5 
martie 1953), Victoria socialismului (3 martie 1953-19 martie 
1965), România pe drumul desăvârșirii construcției 
socialiste (iulie 1965-iulie 1971), Societatea socialistă 
multilateral-dezvoltată (iulie 1971-decembrie 1989), Drumul 
spre comunism etc. S-au acordat astfel 300 de pagini 
rătăcirilor ideologice, deci situației de ordin politic. Dar ce 
ne facem cu scriitorii epocii, care au căzut cu toții în 
păcatul colaborării cu puterea, scriind după sloganurile 
epocii. Mulți au început prin a servi literatura oportunistă, 
pentru ca apoi să scrie evazionist sau subversiv. Între cei 
doi termeni din urmă nici nu există mari deosebiri și nu 
știu de ce i-am trata ca două entități separate, o simplă 
„nuanță” neoferind argumente pentru a acoperi un întreg 
„gen” sau o direcție literară. Ar fi fost cu mult mai nimerit 
să-i fi zis „literatură parazitară” , „paraliteratură” sau 
„subliteratură” și să o eliminăm pur și simplu din corpul 
viu al literaturii noastre ca o cangrenă de tip bolșevic, și 
nici să ne mai ocupăm de ea. Căci a ridica astfel de 
producții eșuate la rang de „literatură” (cu înțeles de 
direcție producătoare de efecte), e prea mult. Și ca să 
lămurim deplin chestiunea aș da un singur exemplu, care 
e valabil și pentru scriitorii incluși în categoria următoare. 
La literatura evazionistă, criticul dă ca exemplu „notația 
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pastelistă, intimismul și descriptivismul poeților de la 
„Steaua”. Nimic de zis, dar până să ajungă aici, acești poeți 
ai „peisagului” citadin sau rural au scris din belșug o 
literatură oportunistă de cea mai indigestă speță, atât în 
paginile „Almanahului literar,” cât și în ziarul Partidului 
Muncitoresc-Comunist de la Cluj, „Lupta Ardealului”, 
unde semnăturile lor acoperă pogoane întregi, în frunte cu 
A.E. Baconsky, Ion Brad, Victor Felea, Aurel Gurghianu, 
Al. Căprariu, Ioanichie Olteanu, Francisc Păcurariu, 
Dumitru Micu, Ion Oarcăsu etc. Sunt autorii unor scrieri 
care nu pot fi trecute în categoria de literatură. Singurul 
beneficiu a fost acela că au fost recompensați pentru 
slugărnicia lor cu posturi bănoase și cu funcții dintre cele 
mai importante. Poate despre acest soi de parvenitism 
social și politic ar fi trebuit să vorbim mult mai deschis și 
mai fără menajamente. Epoca de care vorbim e plină de 
asemenea exemple compromițătoare, la fel ca poeziile pe 
care aceste slugi ideologice le-au adresat cuplului 
prezidențial cu ocazia tuturor acelor sărbători de tristă 
amintire. Cu alte cuvinte pentru noi, ca pentru orice 
istoric literar care studiază epoca, n-ar trebui să mai 
batem monedă din simplele „șopârle” plantate cu bună 
știință sau cu complicitatea omului de la cenzură, 
deoarece nu aceste mici răbufniri de sinceritate pot atrage 
după ele calitatea de literatură evazionistă. Prezența lor 
masivă, cu pagini extinse în dicționare și enciclopedii 
regionale sau centrale, dovedește încă faptul că nu ne-am 
emancipat încă suficient de sub tutela vechilor judecăți 
sociologiste, dând drept de cetate unor producții născute 
moarte. Or, în cazul producției zise „literare”, ieșite din 
comanda politicului, precum în cazul unor scriitori ca A. 
Toma, Eugen Frunză, Dan Deșliu, Victor Tulbure, Mihai 
Beniuc, Marcel Breslașu, Cicerone Theodorescu, în poezie, 
Emil Galan, Remus Luca, Nicolae Deleanu, Alexandru Jar, 
Ion Istrati, Dumitru Mircea și mulți alții, ce ar mai fi de 
spus? În loc să lăsăm în acel pietriș balastier cu nuanță de 
steril în grămezile informe ale marilor șantiere proletare, 
noi îi mai scoatem la suprafață și le acordăm prea mare 
atenție. E un examen de laborator făcut cu mare artă, într-
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un laborator de analize microscopice, cu deversarea 
surplusului în recipientele fine ale unor eprubete tratate 
cu reactivii corespunzători. Ce vreau să spun e că 
reconstituirea metodică, pas cu pas a meandrelor epocii, 
nu a fost făcută de nimeni la modul acesta temeinic și 
atent la nuanțe. Etapa se deschide cu masivul import 
sovietic de directive și „credințe”, preluate tale-quale de o 
mână de culturnici îndoctrinați, care nu urmăreau decât 
instaurarea prin toate mijloacele a „dictaturi sociale” sau a 
„dictaturii proletariatului”, care s-a făcut prin sacrificarea 
oricărei idei de artă adevărată. E un asalt fără precedent 
asupra valorilor tradiționale și a elitelor interbelice 
aruncate în închisori. Lozincile epocii vor fi infuzate cu 
metode brutale sau corupte în chiar corpul literaturii, 
dislocându-l. Operațiile de amănunțime sunt urmărite de 
autor cu mare atenție, cu date și argumente care ies din 
câmpul literar spre a invada orice mic spațiu de 
„rezistență prin cultură” (sintagmă pe care autorul n-o 
îmbrățișează nici acum nici mai târziu), mergând pe 
raportarea directă la fenomenul ideologic care alterează 
realitatea. Nu scapă din vedere nici cel mai mic element 
de pervertire care a putut fi invocat drept cadru de 
constrângere, precum: anii 1945-1947 (de tranziție), 1955-
1953 (etapa stalinistă), 1953- 1965 (etapa desovietizării), 
1965- 1971 (etapa liberalizării perverse), 1971-1989 (a 
socialismului dinastic). Malaxorul politic odată dezlănțuit 
vom asista la rare momente de raportare la analiștii 
anteriori ai perioadei, cum ar fi Marian Popa, Eugen 
Negrici, Constantin Pricop, Florin Mihăilescu, Anneli Ute 
Gabanyi, Alex Ștefănescu și alții, spre a ne livra concluzia 
mortificatoare: „suveranitatea politicului în perioada 
dictaturii socialiste”. Nici etapele următoare nu se pot 
emancipa de sub cnutul ucazurilor, căci acum se creează 
și se perfecționează sistemul prin Securitate și Cenzură, în 
așa fel încât scriitorul să fie transformat într-un simplu 
activist de partid. Un excurs și mai riguros e rezervat 
Instituțiilor politice ale dictaturii postbelice, autorul 
având o afinitate aparte pentru analiza spectrală a 
fenomenului, cu implicații culturale bine precizate, prin 
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supravegherea scriitorului de către Securitate, fapt care a 
dus în epoca mai recentă la „transformarea Securității în 
arhivă de istorie literară”, așa cum se poate vedea din 
nenumăratele studii care apar cu acest subiect. Ne oferă 
cazurile celebre ale lui I.D. Sârbu sau Olimpiu Ungherea. 
În ce privește cenzura, și aici scriitorul român s-a dovedit 
deosebit de inovator, fapt devenit celebru prin „dulirea” 
ingenioasă la care s-a ajuns. Dar ne întrebăm totuși dacă 
sunt utile trimiterile la numeroasele interpretări de istorie 
literară, începând cu aceea a lui Emil Boldan? Oare mai 
interesează astăzi opiniile unui Emil Boldan, modest 
politruc comunist, care a contribuit la înfeudarea 
literaturii române unor comandamente politice care nu se 
mai spun astăzi nimic? Literatura acestei prime generații 
de scriitori proletcultiști poate fi invocată doar pentru 
aspectele ei hilare și rizibile. S-ar putea face o bună 
antologie a humorului românesc doar din aceste 
producții. Cele patru tipuri de literatură asupra cărora 
insistă analizele lui Ion Simuț nu sunt de fapt decât fețele 
aceleiași literaturi, și în niciun caz nu putem să le tratăm 
drept „literaturi române postbelice”. Încercările criticului 
de a forța impunerea unei atari terminologii este susținută 
și de un demers istorico-politic care, din punctul nostru 
de vedere este nu numai riscant, dar chiar mai mult, 
nefericit, într-un an în care obștea românească se pregătea 
să serbeze Centenarul Unității naționale. A vorbi de 
fărâmițarea provincială românească impusă de diverși 
factori politici, prin pierderea Bucovinei și Basarabiei, nu 
este un motiv ca să contestăm ideea unității culturii 
noastre, și să acceptăm chiar barbara denumire de limbă 
moldovenească. Împinsă mai departe, ideea 
separatismului istoric nu este productivă în niciun fel, 
fiind demnă cel mult de pana lui Lucian Boia sau Sabin 
Gherman, fraza care urmează aș fi dorit să n-o fi scris 
niciodată Ion Simuț: „România n-a avut cu adevărat o 
cultură unitară, dezvoltată în aceleași cadre lingvistice, 
naționale și instituționale, decât două decenii : din 1918 
până în 1940. O singură cultură română, o singură 
literatură română, una și indivizibilă, cum afirma G. 
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Călinescu – e unul dintre cele mai puternice mituri și 
anume unul de dată relativ recentă. Că „toți de la Râm ne 
tragem” o spuseseră cronicarii noștri din secolul al XVII-
lea, iar de pe la 1800 (cu voia autorului, aici e vorba de 
1700) corifeii Școlii Ardelene, dar originea comună și 
limba comună nu înseamnă însă și o cultură comună. 
Țările românești au avut până în 1859, într-o primă etapă, 
și apoi până în 1918, în a doua etapă, de dobândire a 
unității naționale, destine diferite și culturi diferite – 
sensibil diferite, dacă nu fundamental diferite. E un adevăr 
elementar. Ceea ce nu înseamnă că nu avem o cultură 
națională, suverană peste vicisitudinile istoriei, care au 
făcut să ne alcătuim din părți multă vreme desfăcute, ca 
Italia sau Germania.” 

Fraza aceasta, care condensează în ea o întreagă istorie 
națională, trebuie refăcută,deoarece are păcatul de a nu fi 
nici măcar adevărată. Ar fi fost mult mai bine dacă Ion 
Simuț nici n-ar fi scris-o, anulând fără discernământ tot ce 
s-au străduit generațiile anterioare de veacuri, începând 
cu Varlaam și Dosoftei, Veniamin Costache și Gheorghe 
Lazăr, de tipografiile din Ardeal sau cele de peste munți, 
de fenomenul copiștilor moldoveni prezenți chiar în satele 
Bihorului, de abonații primelor foi românești, de primele 
încercări de istorie literară ale lui Vasile Pop, Aron 
Pumnul, Vasile Gr. Pop, dar și cu Panteonul român al lui 
Iosif Vulcan, cu emigrația transilvăneană la București până 
la sublimul act al lui moș Cârțan etc. Nu există moment 
cultural care privește națiunea în ansamblul ei care să nu 
aibă alături protagoniști din provinciile de peste munți și 
din Transilvania, precum din Bucovina sau Basarabia. 
Această rețea indestructibilă de legături culturale și 
politice a funcționat și sub Stefan cel Mare, Petru Rareș, 
Vlad Țepeș sau Mihai Viteazul, creând acea superbă Mioriță, 
expresie solară a nunții comune dincolo de destinul individual 
transformat într-un destin colectiv. Țiganiada aduce  încă un 
argument în plus, iar numeroșii ierarhi de la Kiev (Petru 
Movilă), Bodoni din Transilvania care ajung dincolo, 
adeveresc cu toții credința că aparținem aceluiași neam și 
aceleași culturi. Rapturile teritoriale nu au reușit să-i separe pe 
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români, dimpotrivă, ele au dus, ca și politica asupritoare din 
Transilvania, la întărirea solidarității etnice. În consecință, 
literatura română postbelică, chiar strunită și dirijată de 
bolșevism, a fost o literatură română națională, care respinge 
din capul locului această împărțire de tip didactic, pe care a 
încercat-o aici Ion Simuț. E unul din momentele de exces de 
zel, în care, luat pe sus de dorința de a nu-și lăsa analiza 
practică fără un suport teoretic, criticul Simuț l-a surclasat pe 
istoricul Simuț, punându-l într-o situație oarecum neplăcută. 
Dar cui nu i se întâmplă așa ceva? 

Cărțile lui Simuț rămân mereu vii și prilejuri de dezbatere. 
Ele invită la discuții, la precizări, la depășirea stadiului 
închistat și limitat de teorii și ipoteze perpetuate la nesfârșit. 
Problemele ridicate țintesc în general miezul chestiunilor și 
nu de puține ori se învârt în jurul întrebării tranșante: „ce 
rămâne astăzi din opera lui...?” Cărțile lui invită la reflexie, la 
re-lectură, fără patimă și parti-priuri, fără prejudecăți și idei 
preconcepute, spre depășirea stereotipiilor și clișeelor 
moștenite și perpetuate din generație în generație. Refuzând 
„critica leneșă”, vorba lui Arghezi, el pledează pentru 
implicare, pentru deschidere, pentru curaj în opinii. 
Formulele înțepenite îl deranjează și trebuie scuturate de colb 
multe dintre tomurile îngălbenite ale marilor dar și micilor 
judecători. Spirit viu și iscoditor el e un antemergător în multe 
chestiuni generale sau de amănunt, cu care nu poți să nu te 
aliezi, să nu fii de acord. Drumul spre o nouă regândire și 
reașezare critică a acestei literaturi trece în mod inevitabil și 
prin cărțile lui Ion Simuț.  

N-aș dori să închei aceste rânduri grăbite fără a semnala o 
anume vocație literară înăbușită, dar însoțindu-l ca o umbră 
în operațiunile sale din tinda unei registraturi. Paginile de 
jurnal din Critica de tranziție, când tânărul absolvent se află 
acasă la el, în satul cocoțat pe dealul care duce de la Oradea 
împotriva Crișului spre munte, îi dă răgazul să mediteze la 
obișnuitele lucruri lumești sau transcendentale, cuprins de o 
acută melancolie, asupra căreia revine cu o insistență 
obsedantă și pe care vrea s-o fixeze încă de la început: „Ideea 
unei cărți despre melancolia poetică și poetica melancoliei mă 
îndeamnă la lucru, îmi orientează și-mi structurează lecturile, 
fără voia mea”, afirmă el chiar în prima notație de la Hotar din 
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9 august 1984. E făcută de un om care e obligat deocamdată să 
stea departe de o bibliotecă mare, de cărțile necesare, de 
climatul literar trebuitor. Tema de lucru e făcută să-l 
mobilizeze, să nu se lase pradă melancoliei și dezamăgirilor, 
să-i întrețină în priză tonusul intelectual. Și chiar dacă aceste 
fugare notițe nu se așează întotdeauna pe tema propusă, ele 
aduc aerul proaspăt al observațiilor zilnice, învăluite în 
discreția unui suflet sentimental și atent la mutațiile naturii 
din jur. Iată o astfel de pagină, care-l trădează pe finul literar: 
„Un foșnet moale și totuși ferm, dar straniu, se izbește de 
geam noaptea târziu ca un fluture buimac. Pare un fâlfâit sec, 
o zbatere de aripă ruptă. Sting lumina, dau la o parte perdeaua 
și mă uit să văd ce poate fi : disting o pată cu contururi 
imprecise, ca un semn sau ca o hieroglifă indescifrabilă. Mă 
dumiresc greu. O adiere de vânt a lipit de geam o frunză udă 
de vie, ca o mână bolnavă a nopții, ca o pecete a toamnei 
defuncte. Ploaia cerne monoton și țârâie anemic la streșini. O 
cucuvea țiuie neliniștitor undeva departe, pe vale. Închid 
geamul și toate zvonurile se topesc într-o liniște plină, însoțită 
mai departe de fâșiitul filelor întoarse din Visul crestelor albe 
de Astafiev și pâlpâitul tihnit al focului din sobă. Numai 
cocoșii zgârie timpanele cu hârâitul lor mahmur.”  

Ion Simuț dispune de un larg registru de observații și 
stratageme. Drumul lui spre eternitatea culturii este pe cale să 
se realizeze sub ochii noștri și tocmai de aceea el invită la o 
lectură temeinică și de durată, spre a putea descifra mai bine 
ipostazierile spiritului sub focul cald al hipnozei zilnice. 
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Elisabeta BOGĂȚAN 
 

Salvatore Gucciardo – Pictorul lumii de dincolo 
 
 

iața pentru mine este un mister. De unde venim? 
Și mai ales încotro mergem, dacă nu către lumină? 
Da, eu sunt pictorul lumii de dincolo, în sensul în 

care sunt convins că adevărata natură a Omului nu este 
numai materială.” – afirma Salvatore Gucciardo, poet, 
pictor, prozator, desenator și ilustrator, născut la 8 
septembrie 1947 la Siculiana (Agrigento) în Italia, trăind în 
Belgia din 1955, Academician al Academiei din Paestum și 
al Academiei Internaționale din Sicilia Il Convivio,  
recompensat prin mai multe premii artistice și titluri 
onorifice, atât în Belgia cât și în Franța, Italia și Anglia. 

Această permanentă nevoie de revelare a „lumii de 
dincolo”, a sublinierii naturii duble a omului, telurică și 
spirituală, a rezonanței sale permanente cu spațiul celest, 
străbate ca un fir roșu întreaga sa creație, atât în poezie 
cât și în pictură. „În picturile mele, oamenii recunosc 
instinctiv partea spirituală și nevoia de lumină pe care ei o 
poartă în ei.” 

Astfel, în volumul de poezii  Meandre,  ediție bilingvă 
franceză-italiană, la Editura Chloé des Lys, Barry, Belgia, 
2015, poetul și criticul literar Joseph Bodson, președinte al 
Asociației Regale a Scriitorilor din Wallonia, vede : „Un vis 
scrâșnit, electric, cum trebuie să fi fost  universul îndată 
după big bang. În întregime parcurs de fulgere, de scântei, 
în întregime tremurând  de geneze neauzite.” Autorul își 
exprimă aspirația către spiritualitate și către lumina 
sferelor: „Eul nostru profund exista pentru a se înălța spre  
înălțimi, pentru a comunica cu  sferele… Eu îmi simții 
crescând aripi. Greutatea mea de om dispăru. Ca o pasăre 
eu încercam nevoia de a-mi lua zborul. Magnetizat de 
lumina divină, eu fui dus în spații colorate.” 

Romanul  Călătorul atemporal,  la Editura  Chloé des 
Lys, Barry, Belgia, 2019, (cu ilustrațiile  autorului), 
sugerează de asemenea prin titlul său atracția lumii de 

„V 
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dincolo. Éric Allard, poet și critic literar, subliniază, de 
exemplu, această atracție: „Călătoria pe care o face  Ini în 
spațiile din Regatul Soarelui în compania ghizilor săi 
teurgici este însoțită de o călătorie  în sens invers în trecut 
ca și când mobilizarea inițială  a privirii suscitată de 
tablou condusese la o mobilizare în timp … către originea 
universului unde domnește o inefabilă liniște, către acest 
rit primar în care toate evenimentele se întrepătrund, 
faimosul Big Bang…” 

Întreaga memorie a universului adusă la Momentul 
Zero, big bang-ul gucciardian poate deschide asupra unui 
nou viitor  după ce „Omul va fi contractat un pact cu 
cosmosul”. 

Proza romanului Călătorul atemporal este o proză 
impregnată de poezie și uneori aflăm aici chiar poezii 
propriu-zise: „O Mărite Ouros / Creator al tuturor 
universurilor (…) / Eu nu sunt decât un fir de nisip  / Și tu 
cel Atotputernic / Soare Ardent / Tu ești sursa / Oricărei  
metamorfoze / Roata aparențelor / Fețelor mobile și 
imobile // Tu ești mișcarea eternă / Animatorul universal 
/ Chipul atemporal /  Care modelează viața / Abisul infinit 
/ Al tuturor  originilor”. 

Volumul de poezii  Umbre și lumini, apărut la Editura 
AGA,  Alberobello, Italia, și L’Harmattan, Paris, 2019, (cu  
ilustrațiile  autorului), a fost prefațat cu entuziasm de 
academicianul Giovanni Dotoli, scriitor și universitar: 
„Această carte este o minune. Este o fereastră asupra 
originii ca poezia însăși. // Titlul deschide porți ancestrale: 
Umbre și Lumini.” La rândul său, Michel Bénard, Laureat 
al Academiei franceze, Cavaler în  Ordinul  Artelor și 
Literelor, Poeta Honoris Causa, subliniază atracția către 
transcendental, către cosmic a lui Salvatore Gucciardo: 
„Pentru a reveni la profesorul Giovanni Dotoli, el a 
perceput perfect latura mediumnică a lui Salvatore 
Gucciardo și că prin această inspirație transcendentală, el 
se întoarce și se hrănește din arhetipurile originilor, la 
sursele esențelor noastre, în magma creației și a zonelor 
cosmice, magnetice și a altor lumi paralele. O operă a 
acestuia din urmă este o respirație asupra creatului 
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universal. Artistul fuzionează cu un mediu stelar, îi citește 
miturile, sferele, cercurile ca o mare partitură 
cosmogonică.” 

Viziunea poetică a autorului ne dă imaginea  unei 
comuniuni cu cosmosul, în care limita între real și virtual 
devine nesigură: „Realitatea virtuală devenise locuința 
mea. Exilat în insula mea, pierdusem noțiunea timpului. 
Bântuit de o pasiune, înfruntam himerele. // Masă imobilă 
/ într-un cerc magic / Undele magnetice / îmi penetrau 
ființa // Ca un medium, eu dialogam cu spiritele. Singur, 
înfruntam mareea umană. Trebuia să ating vârful 
muntelui.” 

  Picturile și desenele lui Salvatore Gucciardo se 
integrează în același registru: „De când a început să 
picteze, Salvatore Gucciardo se integrează într-o 
dimensiune cosmică, care leagă omul de univers”  afirmă 
Jean-Claude Hérin. Tablourile și desenele sale însoțesc 
poemele în cărțile sale, subliniind fericit ideile poetice.    

Dar poate cel mai mult acest sentiment poetic al 
comuniunii cu cosmosul este evident în volumul său de 
poezie, „Lirism cosmic”, apărut la Editura Astro, Charleroi, 
Belgia, 2011, volum care confirmă cuvintele memorabile 
spuse despre sine de autorul însuși: „Eu sunt pictorul 
lumii de dincolo”, idee subliniată de revista „La nouvelle 
gazette” în numărul său din 7 noiembrie 2017.  Referirea 
este făcută la infinitul cosmic, la ceea ce este dincolo de 
planeta noastră. Iar la reprezentarea acestei „lumi de 
dincolo”, pictorul și poetul concurează, fiecare cu uneltele 
specifice.  

Poetul își pune această carte de poezie (care este un 
unic, mare și maiestuos poem), în lumina cuvintelor unor 
mari gânditori, între care Albert Einstein : „Cel mai 
frumos lucru care există este misterul universului, leagăn 
al artei și al științei”, sau Blaise Pascal: „Prin spațiu, 
Universul mă cuprinde și mă înghite; prin gândire, eu îl 
cuprind”.   

Prefața lui Michel Bénard, Laureat al Academiei 
franceze, Cavaler în Ordinul Artelor și Literelor, Poeta 
Honoris Causa, care ne introduce în „lirismul cosmic” al 
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volumului subliniază: „Fie că se hrănește din seva terestră 
sau își potolește setea cu nectarul căii lactee, Salvatore 
Gucciardo, ca finalitate, nu are decât o perspectivă, decât 
o intenție, veritabilă utopie, de a putea comunica cu 
universul, pentru a  restitui poate omului îmbrăcămintea 
sa de lumină pentru reînnoirea sa”. Și încă: „Demiurg, el 
crede în noi legi, în căi mai frumoase, în speranța unei 
vieți de înțelepciune spiritual perenă.” 

Asumându-și ceea ce el numește „natura mea / 
bicefală”, poetul își exersează ochiul atât pentru spațiul 
terestru, cât și pentru infinitatea celestă: „Mă văd dezgolit 
de / radiația mea de om  / Îmi flutur stindardul către 
navele celeste, / către unirea cuplului, // către copiii pe 
care-i generează.”  Terestrul și celestul se întrepătrund: 
„Însămânțez pământul cu grăunțe solare // și depun pe 
părul tău lung de grâu // o floare de lotus.” Viețuirea în 
cele două registre devine firească și inevitabilă: „Tu 
observi punctul culminant în câmpul unei nebuloase. / 
Muzica sferelor / îți șterge amărăciunea / și face să curgă 
mustul sângelui tău. ” Legătura între celest și terestru e 
făcută de iubire : „Pe piscuri de munte, / tu construiești 
cuibul iubirii. // Frumusețea gestului tulbură natura mea / 
bicefală.”  Și, de asemenea : „Tu te dezgolești de rochia ta / 
de șofran / uitând oglinda celestă // pentru a te ghemui în 
/ cearceafurile cărnii mele. ”. Depărtarea de terestru  nu 
înăbușă flacăra pasiunii: „Deschid grila visului / pentru a 
însufleți focul pasiunii.” 

În această prelungire a terestrului în cosmic, devine 
firească o comunicare cu esențele: „Tu încaleci caii tăi de 
spumă pentru a te / substitui esenței apei, // simfoniei 
valurilor.” 

Concepția creștină despre bine și rău, despre angelic și 
satanic, este percepută și de poet ca fiind structurală 
lumii: „ Noi suntem îngeri și demoni. / O sursă ambiguă / 
trăind într-o  incoerență ciclică. / Pământul / ne impune 
rațiunea sa de a fi. // Misterul / locuiește căminul omului”. 

Poetul simte chemarea către absolut: „Marea 
constelației // îmi dă aripi. // Ea mă invită / Să călătoresc  
/ În albastrul absolutului // De fiecare dată când un copil 
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moare, tu naști o stea. // Tu ești matricea universului, / 
liniuța de unire între cer și pământ. // Tu ești reflexul  
genezei.” El meditează la partea de celest care poate fi 
regăsită în om: „Noi / suntem / un element / de eternitate 
în parcursul ambiguu. // O tăcere siderală / în mărăcinișul 
infinit. // oglinda celuilalt pe unda neantului, / suflul meu 
îmbrățișează căldura / radierii.” 

Autorul constată că  „lumea umană ” este lăcașul 
îndoielii și al răcelii : „ Îndoiala îmi  locuiește căminul.” și 
„ Eu / sunt / neputincios / în fața răcelii lumii.”  Singura 
care sparge această răceală este iubirea. Poetul speră că o 
comuniune conștientă cu eternul, cosmosul, poate duce la 
o renaștere a omului în lumina iubirii: „Deschid fereastra 
către cetățile plutitoare, / către focurile din spațiu, / către 
efervescența / armonioasă. // aspir la renașterea omului,  
la / înflorirea sufletului.” Deși, observă poetul, omul e 
supus destinului său: „Greutatea destinului / este o forță 
invizibilă, // un punct de interogare / asupra parcursului 
ființei. // nimeni nu scapă de destinul său.” 

Poetul înțelege că el posedă cunoașteri dificil 
accesibile, dobândite în urma experiențelor sale umane și 
în același timp a cercetărilor sale privind sensul 
infinitului, al absolutului: „Eu cunosc nesfârșirea  
prăpastiei,  // puterea  verbului și a vibrațiilor ființei.” Și 
deși recunoaște slăbiciunea omului, el nu renunță la 
cercetarea sensului infinitului : „Eu sunt fără arme / în fața 
asaltului cicloanelor, în fața flotei spiralelor. // Pândesc o 
lucire / în noaptea / opacă.” 

El este dotat cu clarviziune, ca poet, adică are viziunea 
poetică  a ceea ce este  dincolo de vizibil: „Nori de plasmă / 
Se întrepătrund / În ciorchini nebuloși // Aura cosmică / 
Își revelează istoria / În ridurile timpului  // Totul este 
mișcare / Corpurile comunică între ele // Sunt unde  / 
Care se metamorfozează / Dincolo de vizibil // Puzzle-ul  
planetar / Maschează o grijă pentru armonie”.   

Chiar și iubita sa este văzută într-o lumină celestă, și el 
înțelege că puritatea sufletului este un dar al zeilor:  
„Puritatea / sufletului tău / este un dar al zeilor. // 
Efervescența  se reflectă în ochii tăi. // Cât de frumoasă 
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ești în haina ta cosmică. / Tu ești lumina care scânteiază 
în noaptea omului.” 

În plus, femininul este văzut ca având aceeași natură ca 
marea energie cosmică creatoare, marea mamă cosmică  : 
„Propulsat de luminescența ta divină / eu sunt / în grota / 
vaginului tău. // Fetus în gestație, / tu îmi transmiți / 
istoria universului. ” 

În acest ton de imn energiei creatoare a universului 
Salvatore Gucciardo își încheie poemul, energie din care el 
însuși, poetul, provine: „Imaginea big-bangului / este 
prezentă în memoria / inconștientului meu. / Este un film 
de turbulență // în genele omului. // Eu sunt energia 
viscerelor tale, / punctul de interogare / al suflului de 
viață.”  

Ceea ce această poezie are original și puternic, este rara 
forță de a transmite imaginea poetică a comuniunii 
omului și mai ales a poetului cu energiile creatoare, 
eterne, ale cosmosului, ale infinitului, ale absolutului.  
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Constantin CUBLEȘAN  
 

Mioriţa 
(Varianta macedoneană) 

 
 aproape de neînţeles faptul că folcloriștii noștri au 
abordat, de-a lungul vremii, atât de puţin variantele 
Mioriţei din spaţiul Sud-Dunărean, anume din 

Macedonia. Alexandru Odobescu, la timpul său, într-un 
studiu intitulat Răsunete ale Pindului în Carpaţi1, le 
cercetează cu ambiţia de a descoperi originile acesteia în 
cultura clasică a grecilor, făcând legătura între soarta 
ciobanului mioritic („Moartea silnică și fără veste, mai ales 
la vârsta juniei, a înfloririi, este o idee tristă, care în 
totdeauna pătrunde inima oamenilor de o mâhnire 
adâncă. Acest simţământ e vechi de când lumea”) și cea a 
Linului (Lynos), dar și a altor eroi ca Adonis, Hylas, 
Maneros ș.a., subliniind faptul că „în Pind, acolo /unde/ 
pe vremuri cântarea Linului cunoscuse o mare înflorire, 
trăiesc din vremuri imemoriale aromânii, ramura cea mai 
de sud a romanităţii orientale”, și punând-o în legătură cu 
ocupaţia păstoritului, care prin însăși esenţa sa este o 
profesiune de migraţie, cântecul a trecut peste Dunăre 
prin veacul al XV-lea („cel mai târziu”), conţinutul său 
coagulându-se în jurul „alegoriei morţii”. Momentan nu 
ne interesează nici această datare a genezei Mioriţei și nici 
sorgintea ei din mitologia grecilor antici („Câte afirmaţii, 
atâtea erori”, zice Adrian Fochi2), ci o observaţie a marelui 
om de cultură care ţinea să ne atragă atenţia asupra 
faptului că forma pe care această idee, a morţii, general 
umană de altfel, a îmbrăcat-o la români, depinde de 
caracterul ţării și a locuitorilor ei, și se explică prin 

                                                 
1 Cântece populare. Ediţie de V. Haneș. București, 1924. Vezi 

și Al. Odobescu, Opere complete. București, Editura Minerva, 
1980 

2 Adrian Fochi, Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte. 
Cu un studiu introductiv de Pavel Apostol. Editura Academiei 
R.P.R., București, 1964, p.133 

E 
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aceasta. Trecem peste nenumăratele comentarii ce au 
urmat după Odobescu, asupra sumedeniei variantelor 
Mioriţei și facem racordul între observaţia sa și clasificarea 
exactă a „perspectivelor” de investigare sub raportul 
„mitologiei morţii”, pe care o face Romulus Vulcănescu, 
arătând că motivul dramatic al morţii violente „are 
reverberaţii în patru genuri literare”1, anume în baladă, 
colind, bocet și cântecul liric. 

Oricine va zăbovi mai atent asupra culegerilor de 
variante mioritice, în special asupra aceleia datorate lui 
Adrian Fochi, va putea face remarca, impusă aproape de la 
sine, că în nordul extrem al teritoriului populat de români, 
în Maramureș, Mioriţa se  cântă sub formă de colind (în 
marea majoritate a cazurilor) iar în sudul extrem al 
aceluiași teritoriu, Mioriţa se cântă, tânguitor, sub formă 
de bocet (ca modalitate predominant cultivată). Între 
acești doi poli se înregistrează baladescul și liricul 
mioritic, ca o trecere graduală între o tradiţie, să zicem, 
păgână și o alta, creștină. Desigur, o delimitare tranșantă 
între o dominantă și alta nu se poate face, elementele 
liricului se întrepătrund cu acelea ale bocetului sau ale 
baladescului, colindului nu mai puţin, dar caracteristică 
pentru o zonă sau alta rămâne totuși reverberaţia, cum 
zice Romulus Vulcănescu, a unei anume specii literare.  

Pentru aria macedoneană – la care Th. T. Burada se 
referea în Bocete din Macedonia, pe la 18802, și din care 
Adrian Fochi reţine în colecţia sa abia două texte, unul 
comunicat de Pericle Papahagi, altul de D. Caracostea; 
extrem de puţine pentru a putea formula o  apreciere cât 
de cât fondată cu temeinicie – avem o antologie, 
relevantă, nici vorbă, deși cu texte relativ recente, oferită 
de un colectiv condus de Nicolae Saramandu3 și din care 

                                                 
1 Romulus Vulcănescu, Mitologie română. Editura Academiei 

R.S.R., București, 1987, p.205 
2 Th. T. Burada, Opere. Vol.III. Ediţie critică de Viorel 

Cosma. Editura Muzicală, București, 1978, p.91-112 
3 Mioriţa. La dacoromâni și aromâni. (Texte folclorice). 

Ediţie îngrijită de Nicolae Saramandu. Introducere de Emilia Șt. 
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mai fac parte Tatiana Gălușcă-Cârșmaru, Emilia Șt. 
Milicescu, Tudor Nae, într-o ediţie din 1992, ce cuprinde 
peste 40 de piese, comunicate de aromâni, între 1889 și 
1987 (majoritatea însă de după 1940) acoperind o 
diversitate regională semnificativă: Ohrida, Bitolia, Epir 
(Samarina, Băiasa, Perivoli), Macedonia (Gropești, 
Hrupiște, Gramaticova-de-Sus, Veria), Bulgaria (Rila, 
Bachiţa, Dorcova), Albania (Pleasa) dar și… Tulcea. O 
discutare în parte a fiecăruia din aceste texte e ineficientă, 
ca să nu spun superfluă, dar realizarea unei sinteze, a unui 
tablou sinoptic al elementelor comune tuturor acestora, a 
unei variante deci, de tip numitor comun, poate pune în 
lumină specificitatea creaţiei mioritice din această zonă 
etnică, ce ţine cu evidenţă de un anume tip de arhaitate.  

Două sunt momentele ce apar aici cu pregnanţă în 
elegiaca rostire mioritică: unul, acela al bocetului propriu-
zis, la moartea păcurarului, și altul, constând din rostirea 
testamentară a baciului însuși, care își privește/primește 
moartea cu stoicism și nu neapărat în resemnarea 
contemplativ-fatalistă pe care o evocă diverși comentatori, 
mai mult sau mai puţin cunoscători ai sensurilor reale, nu 
metaforice, ale factologiei existenţiale din variantele 
Mioriţei.  

Merită atenţie deosebită faptul că nici aici, ca de altfel 
nici în variantele maramureșene, moartea păstorului nu 
apare ca provocată de o anume rivalitate exacerbată, care 
să ducă, din invidie, la o eliminare violentă a celui mai 
destoinic, pentru a-l deposeda de avuţie.  

Într-o variantă din Ohrida, trei ciobani adună turmele 
(„trei turme/ De sterpe”) pe munte („Sus, pe nalta culme”) 
pentru înnoptare, unde și dorm „Somn greu peste 
noapte”, astfel încât nu iau seama la dispariţia (furtul ?) 
oilor („Iar când se treziră,/ Oi nu mai găsiră“). Va să zică, 
se treziră toţi cei trei ciobani, calici de-acum, asumându-și 
însă vina de a nu fi fost destul de vigilenţi, de a nu fi păzit 
oile de către furi. Dispariţia oilor, pieirea lor, ar fi fost de 

                                                                                               
Milicescu. (În colectiv: Tatiana Gălușcă-Cârșmariu, Emilia Șt. 
Milicescu, Tudor Nae). Editura Minerva, București, 1992 
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dorit s-o anunţe stăpânului din sat una dintre acestea, 
anume „Muza, clopotară“, care „să meargă-n sat,/ 
Stăpânului de veste/ Să-i ducă´dimpreună cu „aceste/ 
Dorinţă și dor:/ Dac-o fi să mor,/ Să fiu judecat”, adică 
baciul își asumă culpa și de-aici, în urma judecăţii, se 
așteaptă chiar să fie pedepsit cu moartea, pentru 
neprofesionalitatea de care a dat dovadă în păcurărie. 

 Într-o altă variantă, din Grămoșteni, Nica, ciobanul, 
este bocit pentru că moartea i-a venit în urma unui cuţit 
înfipt mișelește în ficat („Cuţitu-l are-n ficat”) dar oile nu-i 
sunt luate căci, după jelania la catafalc, cel dus este 
invocat, după regula bocetului, chemându-l să-și 
rânduiască în continuare turma de oi, neînstrăinată 
deci:„S-au dus oile-n săruni (locul unde li se dă oilor să 
lingă sare, n.n., Ct. C.)/ Haide, Nica, să le-aduni;/ S-au dus 
oile la baltă,/ Haide, Nica, de le-adapă“. Motivul morţii nu 
este precizat dar el trebuie să fie cu totul altul decât acela 
de a-l prăda pe Nica ortacii invidioși. Aceeași situaţie o 
aflăm și într-o variantă, tot din Grămoșteni, în care oile lui 
Nasta, de această dată, ajung la strungă, firesc, numai că 
ciobanul „e culcat,/ Nu-i culcat, că-i înjunghiat? Cu cuţitul 
spintecat/ Și cu gloanţele-n ficat”. Bocetul, evocând-o pe 
soţie („Scoal’ nevastă, aprinde focul”) sugerează o posibilă 
cauză a morţii legată de persoana acesteia, nu pentru a fi 
deposedat de avuţia turmei, ci mai degrabă (?!) pentru 
frumoasa-i nevastă:„Îl trimisei după sare,/ Mi l-au ucis 
lângă mare;/ După smochine-a plecat./ Îl omorâră-n 
suhat”, punându-i-se-n seamă această posibilă (?!) 
culpă:„Săptămână de năpastă,/ Lăsai frumoasă-mi 
nevastă“.  

Într-o altă variantă, din același perimetru geografic, 
este invocată „Marica, fastă armâncă“ pentru a alerga la 
stână unde îl află „pe-al ei frate/ Mort, întins între 
corlate”, la căpătâiul căruia bocește astfel:„Mitre, frăţioare, 
scoală,/ Soarele-i pe cer afară,/ Veniră oile-n strungă/ N-
are cine să le mulgă“. Iarăși, moartea provocată dincolo de  
intenţia de a-i fi luată  turma. Mai explicită în acest sens e 
varianta în care Gioga, aflat la judecată în faţa stăpânului, 
își așteaptă pedeapsa:„Unde e turma mea,/ Cu care-mi ţin 
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viaţa,/ Frumoasă viaţa mea?/ – Ce pot să-ţi spun, 
stăpâne?/ Turma s-a prăpădit,/ Căci lupii au intrat/ Și 
oile-au m-ncat./ – De cap să-ţi fie, Gioga,/ Că rea veste mi-
ai dat!”. Va să zică, iarăși culpa de a nu-și fi făcut bine 
meseria, de a nu fi păzit turma, de lupi („Din turma mea 
de oi/ Nu veni înapoi/ Nici una, le-ai lăsat/ La lupi, de le-
au mâncat”. Iar cele „vreo două“ câte au mai rămas, „le-au 
răpus/ Dușmanii, ce mă prădară“. Cu alte cuvinte, niște 
hoţi sadea, nu ortacii pizmași. Pentru această vină, de a nu 
fi păzit turma după regulile păcurăritului, Gioga este 
blestemat:„– Pe brânci să te târăști,/ În lume să nu ieși,/ Să 
zbieri ca oaia mea,/ Când lupul o mânca!” Fapt ce-l 
umilește cumplit pe păstor:„Se-ascunse bietul Gioga,/ În 
lume nu ieșea,/ Rușine îi era/ De-ortacii ce-i avea”. E  
limpede că nu ortacii sunt cei ce l-au prădat din vreo atare 
pricină, ei rămânându-i alături tocmai pentru ca înjosirea 
acestuia să fie mai aspră. Că nu este vorba de o rivalitate 
între ciobani, ci un furt la drumul mare, ne edifică un text 
din Pleasa (Albania): „Statina și cu un soţ/ Coborâse 
înspre bălţi (…) Înspre Podgorii, pe cărare,/ Le ieșiră hoţii-
n cale,/Pe Statina îl ochiră,/ Drept în spate îl loviră/ Și, cu 
o împușcătură,/ Pe Statina-l omorâră“.  

Într-un alt text, provenit din Gramaticova-de-Sus 
(Macedonia – Grecia), flăcăul aflat pe drum spre turma sa 
de pe munte, este atacat noaptea de lotri necunoscuţi, 
doborât aprig, el invocându-și fârtaţii care l-ar fi putut 
ajuta, căci se afla singur, împărtășindu-și soarta:„oiţe cu 
lâna săină/ În munte-l așteaptă să vină./ Drumul e 
întunecos,/ Fără lună și umbros./ Foc din flintă sloboziră,/ 
Drept în spate îl loviră./ Strigă după ajutor/ Flăcăul (…) 
Doi tovarăși de-aș avea,/ Armele de-argint să-mi ia;/ De-
aveam doi sori mai flăcăi,/ Să mă fi scos sus la oi”. Sau, în 
altă variantă, din aceeași Gramaticova-de-Sus, referirea la 
hoţi e cât se poate de limpede: „– Nu mai pot să tac din 
gură,/ Că vin hoţii de ne fură/ Și dușmanii vin să răpună/ 
Și familie și turmă“.  

Într-o variantă din Băiasa (Epir – Grecia), ciobanul este 
atacat pe când s-a dus să-i aducă smochine miresei sale 
(„Vai, vai, Dona al meu,/ Vai, vai, mirele  meu./ După 
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smochine s-a dus,/ Lângă târlă l-au răpus /…/ Dona drag și 
frumușat,/ Cum rămân fără bărbat?”  

Tot din Epir, din Samarina, un text ne înfăţișează 
situaţia în care păcurarul, după ce-și mână oile la meriz 
(locul de odihnă, umbros – n.n., Ct. C.) le abandonează 
urmând calea către o fată, în vreme ce, în lipsa lui de la 
stână, hoţii îl pradă:„Sus pe culme, când privește/ o 
aromâncă zărește –/ Și-i furară furii/ Oile și mieii”. Încă 
mai explicit în acest sens este un text din Veria 
(Macedonia – Grecia), din care aflăm că ciobanul ce se 
face vinovat de încălcarea regulilor păcurăritului, i se ia 
turma, socotindu-l a nu fi vrednic de ea, ceea ce 
echivalează, pentru acesta, cu moartea:„Trei ciobani erau,/ 
Cu oile plecau,/ Cu trei fete se-ntâlneau/ La pășuni, unde 
mergeau./ Unul turma o lăsă,/ După o fată alergă./ Când 
de ea se-apropia,/ Ea nu sta și dispărea,/ Căci fata zână 
era./ Ciobanul se înturnă/ Și de moarte nu scăpă./ Doar 
mioara îl jelea/ Și, biata, așa vorbea:/ «Dacă voi l-aţi 
judecat/ Și turma de oi i-aţi luat,/ Fiţi cu toţii blestemaţi,/ 
Că-n pământ voi l-aţi băgat»”. Vina de a abandona stâna 
pentru o fată, oricare ar fi ea, este neiertată, făcând ca 
păstorul nu numai să-și piardă oile ci chiar și viaţa:„Pentru 
tine româncuţo,/ Pierdui oile, drăguţo,/ Ai bătrâni mă 
judeca,/ Inima li se rupea,/ Două vorbe îmi zicea:/ 
«Spune, să se știe-n sat,/ Că noi toţi te-am judecat/ Și 
morţii te-am hărăzit»” (Text din Veria, Macedoina – 
Grecia).  

Un text din Băiasa (Epir – Grecia) este de reţinut 
pentru detalii ce edifică faptul că în  îndeletnicirea de 
păstor iniţierea se face de mic, după reguli stricte și sacre, 
iar nevrednicia se judecă și se pedepsește aspru, fapt știut 
și acceptat de cel ce vrea să practice păstoritul:„Ciobănaș 
mai mic eram,/ ‘N Valea Caldă le-adăpam,/ Să-mi ia oaia 
lupul vine,? Ursul mielul mi-l aţine,/ Oleleu și vai de 
mine,/ tatei, oare, cum să-i spun?/ O să stau, pierdut de 
lume,/ Pân’ m-or judeca bătrânii”.  

În bocetul din Perivoli (Epir – Grecia) ni se arată, destul 
de clar, că Ianachi fusese sfătuit să nu meargă la oi că are 
să moară, probabil (?!) nefiind destul de pregătit, de dibaci 
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sau de vrednic pentru această îndeletnicire:„Măi, Ianachi 
al lui Sedar,/ Ţi-am zis să nu mergi la oi,/ Că văzui că ai să 
mori”. La fel într-un text din Veria (Macedonia – 
Grecia):„Mama lui Ianachi  plângea,/ Lui Ianachi așa-i 
zicea:/ – Nu te du, Ianachi, la oi,/ Visai visul c-ai să mori”. 

 Tot despre hoţii de drumul mare e vorba și într-o 
variantă din aceeași zonă:„În ziua mare de paști,/ 
Omorâră doi viteji,/ Pe Nica și pe Mihai,/ Biată nevastă a 
lui Nica,/ Pe-amândoi îi lovi Chica (…) Oacheșa pe loc a 
stat,/ La stână ca să se ducă/ Și vestea să le aducă,/ Că pe 
Nica-l înjunghiară./ Toate oile-i luară./ Ortacii se adunară/ 
Și pe Nica-l îngropară“. Așadar, ortacii rămân alături de 
victimă, căreia îi îngrijesc de rânduiala înmormântării, 
compasionând la nenorocirea provocată de străini.  

Pentru ceea ce dorim a demonstra, un text din zona 
Macedoniei grecești ne este de mare folos. Avem aici 
elementele de iniţiere ale tânărului în îndeletnicirea 
păstorului, reguli pe care trebuie să le respecte cu 
strășnicie, și pedepsirea aspră ce urmează pentru orice 
abatere de la ele, vinovatul având, implorând, să fie însă 
înmormântat – totuși – după ritualul  tradiţional:„Bătrânii 
se adunară,/ Pășunile-mpărţiră,/ Puștile sloboziră,/ Către 
fălcări (o grupare de familii înrudite – n.n.,Ct.C.) vorbiră:/ 
– frumosul cârd de oi/ Să fie tot cu voi,/ Cu grijă le păziţi,/ 
prin ele pricopsiţi,/ Cu ele vă făliţi./ Doar celnicul 
(conducătorul grupului de familii înrudite – n.n., Ct.C.) 
află/ Că Gioga, păcurarul/ Jurământul îl călcă:/ Din turmă, 
jumătate/ Din oi au fost mâncate,/ Și altă jumătate/ Din oi 
au fost furate./ – Tu, Gioga, ni-l spunea/ unde e turma ta./ 
– nu am ce să vă spui,/ Căci oile pierdui./ – Să-ţi fie greu 
păcat/ Vestirea ce ne-ai dat. Te-așteaptă lege grea,/ De nu 
ai turma ta:/ Târându-te, mergând./ Ascunde-te-n 
pământ,/ Să nu mai ieși vreodată,/ Soarele nu te mai 
vadă!” Tocmai de aceea, unele texte culese recent de la 
bătrâni veniţi din Sudul Dunării și stabiliţi în zona Tulcea 
sau București, nu trebuiesc luate în seamă decât cu mare 
precauţiune, întrucât în ele se fac vizibile formulări din 
varianta Alecsandri, care este cu totul altceva („Tu, mioara 
mea cea bună/ Nici apă nu vrei să bei,/ Nici să paști iarbă 
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nu vrei./ – Nici apă nu vreau să beau,/ Nici iarbă să pasc 
nu vreau,/ pe ciobani i-am auzit,/ Despre tine au vorbit,/ 
c-ai oi frumoase și multe/ și sunt toate pieptănate…” – 
Text cules în 1975 de la un macedonean, Belci Gachi, de 69 
de ani, din București) Etc.  

Am insistat atât de mult asupra acestui motiv, al morţii 
propriu-zise, tocmai pentru a evidenţia particularitatea 
esenţială a acestor variante macedonene ale Mioriţei, în 
care primordială este nu vina  ciobanului de a fi mai 
destoinic decât ceilalţi, căzând pradă lăcomiei, invidiei 
ortacilor, ci tocmai lipsei acestei destoinicii, a 
nerespectării regulilor sacre ale păstoritului și nu în 
ultimul rând, căzând pradă unor răufăcători, hoţi de 
drumul mare, în orice caz nu apropiaţi de-ai lui. Toate 
aceste texte susţin teza Ștefaniei Mincu, din recentul său 
studiu1, că „textele” Mioriţei  „consemnează un ritual 
foarte bine pus la punct”, un „ritual ce dovedește un foarte 
înalt grad de înţelegere a necesităţii ierarhiei și ordinei” în 
practica păcurăritului ce impune o „existenţă codificată“. 
Că acest sistem iniţiatic funcţiona ca normă de conduită 
existenţială pentru practicanţii păstoritului, o dovedesc 
din plin tocmai textele testamentare ale acestor variante 
(ce se află, de altfel, prezente pe întreaga arie de 
răspândire a Mioriţei), dorinţa celui sortit morţii de a fi 
respectat ritualul înhumării, după tot dichisul acestuia, 
fiecare element utilitar, din viaţă, solicitat a-i fi așezat 
alături, într-un loc și el stabilit anume, după o anumită 
semnificaţie, își are simbolistica și raţiunea sa, pentru a-i 
sluji într-o viaţă nouă, veșnică. Ceea ce iarăși face 
trimitere la un procedeu ritualic:„Nu vreau să fiu îngropat 
– spune ciobanul dintr-un text din Hrupuște (Macedonia 
– Grecia) -/ La mormintele din sat./ Mă scoateţi în Valea 
Mare,/ Unde turma de mioare/ Paște dimineaţa-n soare”. 
Sau într-o variantă din Gropiști (Macedonia):„Să mă 
îngropaţi în vale,/ La păscut turma să treacă/ Și, când vine 
să bea apă,/ Vreau s-aud zbieret de oi”.  

                                                 
1 Ștefania Mincu, Mioriţa. O hermeneutică ontologică, 

Editura Pontica, Constanţa, 2002 
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În altă parte, într-un text din Pleasa (Albania):„Sus, pe 
culmea cea cu fagi,/ Mă duceţi să mă-ngropaţi/ Pe 
răcoare, în zori, stând,/ Să văd oile păscând”. La fel, în 
varianta din Băiasa (Epir – Grecvia):„Vreau să mor sub 
naltul pin,/ Să aud, pe plai, mioare”. Deci, mormântul, fie 
că e săpat la vale, fie la munte, el trebuie să fie aproape de 
stână, de oi, pentru ca să se păstreze și pe mai departe 
legătura cu comunitatea căreia îi aparţine:„Dac-o fi să 
mor,/ Caţa să-mi atârni/ De-o creangă de corn,/ Lâna de la 
capre/ Să-mi pui căpătâi./ Tălăngi de la ţapi,/ Toate să le 
scoateţi/ Și în loc de clopot/ la capu-mi le bateţi;/ Cele 
două coarne,/ De la  ţapi, tăiaţi,/ Și în loc de cruce/ la cap 
le-așezaţi”. Și, tot în rânduiala înhumării:„Peste groapă 
vreau să-mi pui/ Foarfeca și caţa,/ Și fluieru mi-ţi lăsa,/ 
Primăvara când veniţi,/ Din fluieru-mi să cântaţi” 
(Variantă din Verin, Macedonia – Grecia), sau:„La picioare 
flinta-i puse,/ La cap fluiera i-aduse;/ Fluierul când va 
cânta,/ Oile s-or aduna”. Tot din Verin, într-un alt 
text:„Acolo unde-oi rămâne,/ Fără oi nu pot; și-un câine,/ 
Frate bun, vreau lângă mine”.  

Să ne amintim că în vechimea antichităţii, căpeteniile 
(și nu numai) erau îngropate cu arma proprie, cu calul, cu 
soţia adesea, cu tot ce-i aparţinuse personal. Revelator din 
punct de vedere testamentar, prin bogăţia elementelor 
enumerate și prin simbolistica lor, este acest frumos text 
din Verin (Macedonia – Grecia):„Sus, pe culme, mă-
ngropaţi,/ Mormântu-acolo-mi săpaţi/ Și la lume aveţi a 
spune,/ Că-s cioban și-n ceea lume./ Un pin la cap mi-
așezaţi,/ Căldărușa să-mi lăsaţi,/ Căldarea din cărășie,/ 
Dorurile-mi să se știe;/ Caţa cu mine-o-ngropaţi/ Și 
fluierul să mi-l lăsaţi,/ Cu ţundra să mă-nveliţi,/ grai 
frumos să îmi  vorbiţi./Așternutul – iarba verde,/ Perină 
de trandafiri./ Primăvara vă aștept// Pe sub ramuri – loc 
umbrit./Când pădurile or învia/ păsările vor cânta/ Și prin 
munţi iar veţi umbla. / Voi o să vă înturnaţi,/ Flăcăi, 
ciobănași fârtaţi. Clopotele o s-aud,/ Clopotele tot 
sunând,/ Fluierele cântând iară,/ Mioriţele cum zbiară,/ 
Și-o să știu că-i primăvară“. 
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Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că în aceste 
variante moartea nu este văzută ca o nuntă, pentru că, de 
regulă, ciobanii au familiile constituite, ei își au soţiile lor 
care îi și bocesc la căpătâi (în lipsa acestora, apar 
surorile):„Și noi, surorile, șapte,/ Ce ne facem fără frate?/ 
Plâng bietele verișoare,/ Dona-i dus fără-nturnare” 
(Samarina, Epir – Grecia), sau, varianta din Veria: „Scoală, 
Nica, scoală, soare,/ Nevasta-ţi plânge la picioare”. Doar 
mamei – rar – îi trimite veste că s-a-nsurat, desigur în 
cazurile în care ciobanul nu a lăsat acasă nevastă și copii. 
Dar, vestea aceasta a căsătoriei are mai degrabă un sens de 
limbaj cifrat ce pare a aparţine și el unui limbaj 
iniţiatic:„Mamei, de-o-ntreba de mine,/ Să-i spuneţi că 
«nu mai vine,/ Costa al tău s-a logodit»” (Pleasa – Albania) 
sau, și mai străveziu:„Iar dacă o vrea să știe,/ Fiul ei pe 
unde e./ Voi să-i spuneţi: «L-am lăsat/ Jos, în câmpul 
înverzit,/ Lâng-o cruce-a poposit»” (Veria – Macedonia).  

De regulă, mama e prezentă la înmormântare și-și 
bocește fiul: „Scoal’, Nica, fiule drag/ Măicuţa-ţi plânge la 
cap”. Etc. Îndeobște, spaţii ample ocupă lamentoul 
bocetului, ca un veritabil cântec de îngropăciune. De 
la:„Mitre, frăţioare, scoală,/ Soarele-i pe cer afară,/ Veniră 
oile-n strungă/ N-are cine să le mulgă“, până la:„– Scoal’, 
frate-al nostru, scoală,/ Că oile tale zbiară“ etc., când și el, 
cel răpus, le răspunde în același sumbru canon al 
bocetului:„Voi, soţi, fraţii mei buni,/ Eu mă duc la ăi 
bătrâni,/ Acum când ne despărţim,/ Vorba să-mi 
îndepliniţi..” De altfel, construcţia, tonalitatea, ritualitatea 
rostirii tuturor acestor variante este specifică bocetului. 
Iar dacă ţinem seama că Hesychios din Alexandria în 
Lexiconul său explica bocetul – numit Torelli, 
corespunzător therereuri-ului grec – drept o „exclamaţie 
de jale tracă însoţită de flaut”1, vom înţelege că vechimea 
acestei specii a poeziei lirice în zonă este de mare 
vechime. Și, neîndoios, ea trebuie pusă în relaţie cu 
îndeletnicirea păstoritului, de bază în acel timp pentru 

                                                 
1 Apud Mihail Diaconescu, Istoria literaturii dacoromane. 

Editura Alcor Edimpex, București, 1999, p.325 - 326 
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populaţia ţinuturilor Dunărene. Nu vreau să afirm că 
Mioriţei trebuie să i se ateste astfel o vechime ce coboară 
până în antichitatea traco-dacică (la o adică, de ce nu?), 
dar variantele macedonene sunt probatorii pentru 
caracterul arhaic al acestui bocet la moartea  păstorului, 
bocet pe care Mioriţa și-l asumă și în care vedem tocmai 
străvechimea acestei îndeletniciri într-un perimetru 
geografic în care prezenţa populaţiei românești este o 
realitate istorică. Dar, păstorul din Mioriţa variantelor 
macedonene este departe de a fi  un resemnat al sorţii. De 
altfel, Emilia Șt. Milicescu, în studiul ei, foarte atent la 
deslușirea unor însemne etnice, caută  acestei împăcări cu 
destinul o explicaţie: „Dacă luăm în consideraţie – spune 
domnia sa1 – interdicţiile codului moral, acceptarea, fără 
opoziţie, a morţii, este conformă cu jurământul păstorului 
la investire, iar «Turma pierdută» – primul episod al 
tragicei întâmplări – și credinţele străvechi în nemurire 
explică pasivitatea lui în faţa morţii”. Numai că,  de 
niciunde  nu rezultă vreo pasivitate. Dimpotrivă, păstorul 
așteaptă cu demnitate judecata bătrânilor, pe care o  
merită, pe care o acceptă știindu-se în culpă (a abandonat 
turma pentru o fată frumoasă și în acest timp oile i-au fost 
răpite. Sau, n-a fost vrednic s-o apere de fiarele sălbatice. 
Sau a fost prădat de hoţi, pentru că rămăsese singur etc.). 
El își cunoaște așadar vina și pedeapsa, care poate fi 
alungarea lui, îndepărtarea din păstorit, ceea ce 
echivalează cu un blam de neacceptat, sau chiar cu 
moartea, în funcţie de gravitatea abaterii de la codul 
normelor profesionale, și nu mai puţin morale. El este jelit 
– bocit – de mamă, de surori, de ortaci chiar, care văd în el 
victima unei neșanse ori a unei greșeli, abateri de la legea 
ce guvernează obștea arhaică. Lui i se ia turma, la o adică, 
nu din motive pizmașe ci pentru că nu mai este socotit a fi 
vrednic s-o stăpânească, în cazul încălcării codului de 
norme al breslei, sau i se fură, pur și simplu, fiind omorât – 
împușcat, înjunghiat – nicidecum de ortacii care îi râvnesc 

                                                 
1 Emilia Șt. Milicescu, Introducere  la Mioriţa. La dacoromâni 

și aromâni. Ed. cit.,p. VII 
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avuţia. E aceasta o chestiune extrem de importantă pentru 
ideatica Mioriţei, creaţie folclorică.  

Eroul macedonean – ca și cel din variantele 
maramureșene, de altfel, de care ne-am ocupat altădată1 – 
nu este un pasiv, un blazat care așteaptă cu resemnare, cu 
împăcare, să fie omorât în complotul ortacilor, la care nu 
vrea să se opună deși este avertizat (Vezi varianta 
Alecsandri, care este cu totul altceva, ideativ vorbind, 
decât Mioriţa folclorică). S-a acreditat însă – am deplina 
convingere – de către o exegetică grăbită a trage concluzii 
de aici, pentru trăsăturile definitorii ale naţiunii noastre, o 
concepţie ce nu cuprinde adevărul creaţiei colective 
populare și deci nici a atitudinii existenţiale a românului. 
Bocetul de înmormântare macedonean își are astfel 
frumuseţea sa (între altele) tocmai în exultarea vitalităţii, 
a tăriei de caracter a ciobanului responsabil de propria sa 
viaţă dar și de îndatoririle asumate în cadrul obștii, 
sacrale. E necesară deci, credem noi, o lectură proprie a 
variantelor acestora, în paralel, dacă nu cumva și 
independent, de conceptul mioritic pe care literatura cultă 
l-a propus și care își are, fără îndoială, fiorul său tragic de 
profundă semnificaţie filosofică privind înţelegerea și 
trăirea vieţii, într-o relaţie transcendentală cu moartea.  

                                                 
1 Constantin Cubleșan, Variantele maramureșene ale Mioriţei. 

În Maramureș - vatră de istorie milenară. (Lucrările celui de al 
doilea Simposion, Borșa, 2 – 4 august, 2006). Editura Dragoș 
Vodă, Cluj-Napoca, 1997 
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Poetul care erotizează lumea 
 

Poezia lui Ovidiu Genaru (n. 
1934) este și ea, alături de 
puținele versuri ale vremurilor 
trecute, o excepție de la 
„gravitățile” cultivate intens, la 
vârf, de valul liric șaizecist; în 
perioada apariției unei noi 
„seriozități estetice” și autonomiei 
acesteia în poezie (după 
proletcultism). Ovidiu Genaru 
este un poet sincron deci, expert 

în „relații feminine”, în disecții amoroase, în „labiatele 
scoicii”, cu toate implicațiile erotice de rigoare. A știut să 
evite „referințele” politice ale vremii sale și, se pare, timpul 
i-a dat dreptate în ceea ce a ales pentru sine și poezia sa. 
Pentru că poezia lui Ovidiu face parte atât din cercul 
secvențial al unei anume „seriozități frivolizante”, cu 
funcția ei erotică, cât și din cel al jocului, păstrând un 
echilibru, ce îi este specific, și care dă nota personală.  

Ovidiu Genaru este un dandi, până la urmă, care a 
participat din plin la deschiderea epocii emoțiilor 
voluptuoase ca stil de viață, prin metafore și mai puțin 
directă (trecut pe toate afișele orientării), cu intensități 
tipice în acest domeniu: „Toți miei pământului să cheme 
florile,/ virginele mari să atingă fruntea bătrânului./ Căci a 
auzit/ cum rodea în piatra cetății sperma luceafărului”, p. 
19. Putem vorbi, totuși, despre o dispoziție tinerească, 
hormonală, mai mult, despre distracții și evadări într-un 
cadru cu nopți fierbinți sub care se întrevăd frivolități fine. 

 
Ovidiu Genaru 

 
Jurnalul 

seducătorului 
 (versuri) 

 
 

Edit. TipoMoldova 
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În anii șaizeci nu se putea observa că poezia lui Ovidiu ar 
fi una „contagioasă”. Corpul feminin (și al naturii) pe care 
ni-l propune din ce în ce mai mult în volumele ulterioare, 
convențional sau nu, funcționează ca un magnet ce atrage 
atenția încă de la primele sale volume. Corpul acesta 
devine o metaforă a iubirii, cu toate atributele lumii în 
care trăiește, un corp emoțional, o graniță pe care o 
violează mereu, cu scopul de a mări tensiunea lirică. O 
artă deschisă către fragilitatea unei relații delicioase sau, 
dimpotrivă, către o plăcere tachinată, către un conflict 
intern savuros. Mai este vorba de o intimitate care 
generează și o sursă de bucurie, dar mai ales un mister 
mereu refuzat: „Trimite-ți doar mireasma/ nu veni”, p. 129. 
Ca să-și depășească sentimentele exagerate, valurile de 
furie reprimată, stoarse de esență, care se nasc de obicei 
într-o situație erotică puternică (cu himene și țipete, cu 
plăceri și dezamăgiri) poetul își salvează poemele cu 
diverse mijloace tehnice, și unele dintre acestea sunt cele 
ce vizează ambiguități. Putem vorbi, până la urmă, de 
insinuări salvatoare, emoționale, deci umane, ce 
traversează în sus și în jos aproape toată poezia lui Ovidiu 
Genaru din această antologie (Jurnalul seducătorului, Edit. 
TipoMoldova, 2011). Unde întâlnim, nu de puține ori, un 
simț al umorului bogat în aluzii, și de puține ori forțări ale 
emoției. Implicațiile voalate ale poetului și ușoarele 
conotații, de care depind sensurile ambiguităților, 
direcțiile lor suplimentare ce complică și mai mult 
lucrurile, sunt peste tot. Iată un exemplu, pe care îl găsim 
la întâmplare, în care innuendo-ul este la el acasă: „Ploua 
la Sighișoara pe turnul cuibului de nobil/ Nici șoselele din 
purgatoriu/ nu erau mai troienite de lacrimi”, p. 71, sau: 
„Și fructul cu pletele tale la geamul/ prăpastiei/ și e noapte 
groasă ca Biblia/ Ce arde acolo departe arde și-aproape/ 
Răsturnat pe cer sângele nostru caută/ un cald adăpost”, 
p. 73, unde împreună cu metafora, ambiguitatea aleasă de 
poet creează o relație specială, misterioasă, cu cititorul, pe 
care îl invită parcă să dea un sens poeziei. Dar mai ales, să 
transmită o informație, o interpretare a lumii, ce vine din 
zona experienței existențiale, în primul rând. Tocmai de 
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experiență existențială se pare că nu duce lipsă poetul 
nostru. Și experiența asta este plasată aici într-un context 
metafizic, unde întâlnim mai mereu un sentiment de 
nemulțumire privind condiția creației, într-un context al 
hazardului și a relației dintre el și ea. Poetul îi cere 
cititorului o implicare afabilă în viața acestor versuri, printr-o 
apelare la imaginație, la experiență. „Ambiguitățile” estetice 
ale lui Ovidiu apar atunci când vrea să-și depășească propria-
i condiție, sau din teama de a merge mai departe. Nu 
lipsesc ciudățeniile frumoase pe care le construiește cu 
multă migală, ca un seducător tenace și dur, neiertător. 
Textele lui sunt purtătoare de capricii, capricii personale 
desigur, auctoriale, care se scaldă în spiritul jocurilor 
neterminate, întrerupte brusc, pentru a lăsa loc ambiguității 
pe care o curtează cu mare atenție și umor.  

Poemele din cadrul acestei „convenții lirice” poartă cu ele 
și conștiința oboselii, a morții, totodată și pe cea a 
necunoscutului născut în relația cu femeia, cu viața. 
Ovidiu gustă atent din posibilitățile suprarealiste, pe care 
le montează în poemele sale, dichisite. Pe de altă parte, 
distingem un narator neliniștit, interesat de a intra în 
camera iubitei prin ușa din față. Dar se cade, de asemenea, 
să spun că Ovidiu Genaru nu este departe de nevroza 
bacoviană. 

Poemul ales: 
 
Gemenele 
 
Se pieptănă stând față în față gemenele;  
cum bine le surprinde asemănarea  
poetul:  
„Una, alteia, parcă își sunt mâner de  
oglindă.”  
Şi mai la vale, speculând simetria lor  
înnăscută, insinuează: „Despre buze,  
câte or  
fi, cele văzute şi cele tainice,  
presupun că și ele sunt asemenea.”  
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Perechea, minune a hazardului, încurcă  
amorezii de rând, căci gemenele vin la  
întâlnire  
una în locul celeilalte, după toane.  
Fizic, confuzia e reală, vădită; însă  
diferențele  
apar în intimități secrete, religioase,  
după cum susțin sub jurământ curtezanii.  
Poetul, deci, a greşit: „Presupunerea că buzele  
sunt identice nu se confirmă.”  
La fel și îmbrățișările;  
despre oftat nu mai vorbim. 
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O poezie extrem de aluzivă 
 

În recenta carte a lui Adrian 
Alui Gheorghe (n. 1958) vedem 
efectul eliberator al unei ironii 
existențiale, în trombă, al unui 
joc (volatil, verbal) cultivat, dar 
vedem și o reactivare a 
sincerității și a emoției. De fapt, 
este vorba de o „ocară” 
afectuoasă, dar și o distracție 
teoretizată. Și, apoi, vedem chiar, 
culmea, o suspendare temporară 
a ironiei, pentru că „sinceritățile” 
deschise, câte sunt, spulberă 

jocul efectelor ironice. Elimină ipocrizia, artificialitățile, 
convențiile păguboase, folosite, în special, în anii ‘80, 
dar menține avantajele trimiterii cititorului „în afara” 
textului, spre aluzii pline - „De la prima carte semnată 
de mo yan// pe care am citit-o/ am spus că va lua 
premiul nobel/ lucru de care academia suedeză a ţinut 
cont/(mulţumesc, academia suedeză, sper/ să 
colaborăm mai departe/ mai am cîteva propuneri/ o să 
revin cu amănunte de asta/ nu vă faceţi planuri pentru 
mult timp”, p. 97. Îl trimite într-un cadru „real”, 
posibil. Venind dintr-un asemenea spațiu poetic, atent 
construit până acum, Adrian practică insinuări, să le 
spunem interne: „Am ajuns la poezie când poezia era 
pusă să își scrie cu sângele propriul act de deces”, p. 
123. 

Adrian Alui Gheorghe reîmprospătează versul prin 
„remixarea” unor citate de aiurea, oglindindu-le apoi în 
sinele său cald și exploziv, aș spune că știe să găsească 
poezie folosind o serie de ingrediente extrase din 
diverse surse. Este un fel al lui de a se sustrage unor 
soluții propuse de generația sa, dar și modei de după: 
„Dacă poeţii ar trebui să facă zi de zi/ tot ce spun în 
poeziile lor/ ar fi destul de comică realitatea/ călăresc 

 
Adrian Alui Gheorghe 

 
 

Comunitatea artistică 
 

(versuri) 
 
 
 

Edit. Junimea 
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nourii sau păsările/ dresează viermii din măr/ învaţă 
alfabetul morse peştii din acvariu/ umblă la axa 
planetei/ să vadă cum de nu se uzează de atîta 
folosinţă/ ciocănesc cu o cheie boantă/ în lanțul 
sistemului bielă-manivelă”, p. 89. El caută sinceritățile, 
arătându-ne că o cale pentru poetul de azi este viața 
trăită alături de textele originare sub forma extragerii 
„întâmplătoare”. Observăm, de asemenea, că 
deocamdată ironia folosită de autor este încă eficientă, 
pentru că ea ține acum de un fel de anarhism poetic (al 
vremurilor noastre), dar și de o democratizare soresciană: 
„Un polițist este bănuit de amendarea/ abuzivă a unui 
florărese/ care își vindea trupul/ expunându-l direct pe 
caldarâm;// La televizor se transmit știri/ dintr-o lume 
paralelă/ în general suferința e aceeași;// Vecina a primit 
colet de la asigurările sociale/ numai amenzi/ plus câteva 
îndemnuri la/ respectarea corectitudinii politice./ Îmi 
pare rău că nu sunt acum în Guadeloupa“, p. 41. Nu 
trebuie să neglijăm faptul că Adrian lasă cu bună știință 
tonalități banale să intre în corpul poemelor sale, care 
însă nu se încadrează în ceea ce numim îndeobște 
clișeu social, care nu sunt coborâte la nivelul unor 
repetări păguboase, el folosește tehnica briefing-ului 
de știri: să reducem pagubele din statistici sau printr-un 
procedeu de reconversie a istoriei, sau am făcut-o în 
deplină cunoștință de cauză etc., p. 46-47. Elimină 
obscuritatea și ermetismul atât de utilizate până acum, 
și imprimă poemului efecte și aluzii speciale. 

În volumul de față, Comunitatea artistică, Edit. 
Junimea, 2020, vedem o serie de victime colaterale 
navigând prin text în căutare de sens, pregătite pentru 
sacrificiu, dar și o teamă de profunzimi, un drag de a 
rămâne pe suprafețe clare. O poezie ce răspândește 
spectacolul și ne trimite către versul vorbit, ia în 
considerare, din ce în ce mai mult, publicul dornic de 
show. Adrian Alui Gheorghe, ce mai!, e un „revoltat 
notoriu”, până la urmă, care exploatează limbajul 
șocant al textelor literare, îl dă pe față, îl șterge de praf, 
îl lustruiește. Privește atent la marile premii literare, la 
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oxidul de pe statuile din bronz... Își pune în joc până și 
inocența pentru a reuși. A intrat în condiția eroului 
purificator, și de cele mai multe ori nu joacă rolul 
angelicului, ci pe cel al ticălosului, cel care vrea să 
„izbească” cititorul utilizând până și rețele neo-
testamentare, prin extragere: „De ce nu ar fi carnea mea 
bună de mâncat? Adică o privighetoare vă lasă gura apă 
și o ciozvârtă de om vă face greață?”, p. 36. Sau sub 
forma „poeziei găsite”, „Pe pereţi sunt atîrnate poeme./ 
Pe o masă poem o bucată de poem aşteaptă/ satîrul 
poem să-l împartă în bucăţi de poem/ care vor fi puse 
pe o tavă poem/ care va fi împinsă brutal pe fundul/ 
cuptorului poem./ Tata poem stă înfipt într-un scaun 
poem/ şi citeşte poeme dintr-un ziar”, p. 8. Ne atrage 
atenția asupra Sacrificatului neînțeles. Și nu umorul 
contează aici mai întâi, ci gravitatea pe care pedalează 
în mai multe poeme, seriozitatea condiției sale. Și 
alteori nu mi se pare important naratorul, existența, ci 
ceea ce spune el, ca text: “Gata, mi-ați trăit viața/ ca și 
cum ați fi consumat/ merindele pentru drum/ la urmă 
ați adunat oscioarele/ și firimiturile/ - câteva coșuri - și 
le-ați dat câinilor”, p. 37. Scopul poetului nostru nu este 
acela de a căuta cuvinte noi, ci de a vorbi și de a se plasa 
altfel față de lume. El este în primul rând un cititor 
deschis tuturor interpretărilor - aceasta pare a fi 
condiția lui autentică. Este plasat între așteptări și 
realitate, iar „distopia poetică” este uneori una dintre 
cele mai eficiente metode de evidențiere a ironiei, a 
sarcasmului – „Ultima mea dorință, domnule călău, 
este să mă lăsați/ să citesc cărțile din biblioteca 
aceasta/ am început de mult acest lucru,/ dar ori nu am 
avut dispoziția necesară/ ori nu am avut timpul 
necesar”, p. 22. 

 Ironia lui Adrian, structurală, vine să întărească și 
mai mult condiția textelor sale savuroase. Așa încât ele 
sugerează o continuă expresie persiflatoare. Dar când 
gravitatea textului, care ne duce către limitele finale ale 
vieții, apare în text, poetul ne șoptește că lumea asta 
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este imposibilă sau ne așază într-un curent 
contradictoriu: „Am ieșit afară din librărie înotând prin 
aerul tare ca printr-o mare de acid sulfuric“, p. 109. Sau 
„Tocmai îmi ratez viața/ și pe lângă ea o mulțime/ de 
poeme care mi se gudurau/ la picioare.”, p. 35.  

Cu Adrian ne aflăm sub imperiul unei ficțiuni în 
care gravitatea, ironia și sinceritatea merg mână în 
mână, și mai mult, el ne propune un act de credință, de 
ieșire din cinism. 

Poemul ales: 
 
Piața de lumi  
 
Cum discută zeii între ei:  
 
- Ce faci? - Ce să fac? Niște câmpuri, niște dealuri.  
- Îmi dai mie muntele acela?  
- De ce nu? Cât dai...!  
- Cinsprezece milioane de oameni ...!  
- Puțin, foarte puțin...! Că e un munte din granit, poți 
să îl compartimentezi în peșteri, în camere secrete, în 
sihăstrii, l-am lucrat două veșnicii și ceva...  
- Cât ceri? 
- Păi, îmi dai cincizeci de milioane de oameni și o sută 
de mii de capre, trei sute de caşaloți albaştri,  
un milion de licurici cu care să delimitez totul  
în nopțile cu lună  
și douăzeci de cireși în floare  
de pe versantul unui deal  
de pe o insulă din Marea Chinei.  
- A, e prea mult...!  
- Dar nu vezi? Florile de cireş au  
imprimat  
pe fiecare petală  
chipul zeiței 
care încălzește universul,  
al frumuseții fără rest,  
artiştii mei, milioane, au lucrat în adâncuri  
câteva sute de vieți,  
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matrița însăși e un detaliu  
al vieții veșnice,  
al morții veșnice.  
Hai, batem palma...!  
(Un fulger mare a aprins bolta).  
În noaptea aceea a fost  
o ploaie de stele  
pe care astronomii  
nu au identificat-o cu  
nici un alt fenomen cunoscut 
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Kocsis Francisco, în lumea conciziei 
 

Kocsis Francisco (n. 1955), 
ajuns la vârsta unei experiențe 
pline, oferă cititorilor texte de 
natură sentențioasă - reflecții, 
poeme în proză (care-și amână 
lirismul), inserții politice etc. 
Cartea apărută la Edit. Ardealul, 
în 2019, Ceea ce nu se amână, 
este în întregime o scriere 
analitică. Este o gândire despre 
gândiri (o sumă de evenimente 
culturale, istorice, politice etc., 
comentate), unde contribuția 

personală este substanțială, în raport cu sursele citate. 
Aceste surse dau culoare reflecțiilor sale, sau ele constituie 
nucleul în jurul cărora sunt construite textele cărții cu 
pricina. E intertextualitate și încă ceva pe deasupra. 
Întotdeauna când citesc texte de genul acesta, în care 
citarea și rezumarea sunt combinate de autor după diferite 
criterii și împreună cu propriile concepții, am senzația că 
mă aflu pe un câmp minat. E dorința lui Francisco de 
claritate și lizibilitate. Încorporarea uneori a activității sau 
raționamentului altora într-un text de sine stătător, implică 
întotdeauna un risc, pe care Francisco îl depășește, credem, 
destul de bine. El sintetizează elegant și apoi trage 
concluzii curate, pentru că textele se inspiră parcă reciproc. 
Atitudinea lui față de fragmentele sursă este importantă, și 
cartea aceasta vorbește și despre cum trebuie înțeles 
„textul” uneori, pentru că unele extrase fascinează. Dar și 
despre cum trebuie înțeleasă situația politică sau 
fragmente din corpul ei diurn și nu numai – cu subtilitățile 
lor în condițiile de azi. Francisco este și un intermediar de 
serviciu al timpului său. Pentru că el încearcă să se situeze 
nu numai deasupra faptelor, dar și în mijloc, și face asta cu 
o mare atenție, fără să cadă în grandomanii. Iată, pe de altă 
parte, cum vede viitorul cărții din hârtie: „Vine o vreme, un 
viitor în care a avea cărți va fi egal cu a avea colecție de 

 
Kocsis Francisco 

 
 

Ceea ce nu se amână 
 

(reflecții, însemnări,  
resemnări) 

 
 
 

Edit. Ardealul 



Piața cărților 
 

Discobolul/2020 

 

228 

tablouri de azi. Cărțile nu se vor falsifica, se vor fura, pur și 
simplu. Cine va avea cărți va fi aristocratul acestor vremuri. 
Viitorul se va bate să moștenească biblioteci”, p. 110. Noi 
sperăm ca Francisco să fie profetul cel bun în acest sens, și 
mirosul ispititor al unei cărți noi răsfoite să nu dispară 
încă, dar mai sperăm că a luat în calcul și popularitatea 
cărților electronice în era digitală, care e doar la început. 
Francisco identifică probleme, apoi începe să le 
despacheteze căutându-le cheia, dându-le soluții. Se 
cufundă în timpuri diferite și în domenii rarisime, fără să-
și părăsească scaunul său din bibliotecă. „Procesează” 
conținuturi și evenimente. Așa vedem ce l-a preocupat și-l 
preocupă mereu. Am mai putea vorbi, poate, despre un 
jurnal pe sărite, din care nu a mai rămas decât esența: fie 
literară, fie politică, fie morală etc.: „La aflarea veștii că 
Nobelul (pe anul 2017 n.n.) i s-a decernat lui Bob Dylan, 
Cseke Gabor i-a întrebat pe mai mulți oameni de cultură ce 
cred despre decizia Academiei suedeze, la care am 
răspuns:... cred că poetul poate fi, uneori, și cântăreț, cu 
variantele: aed, menestrel, bard. Să ne amintim de rapsozii 
pelerini, de la Homer la Bob Dylan. Că unii simt un cuțit 
înfipt în spate, deși nu-s toți îndreptățiți. Că nu-i vorba 
numai despre valoare. Că sistemul nostru de valori nu-i 
termometru. Că de gustibus…“, p. 83.  

Răsfoind cu atenție această carte, de peste 170 de pagini, 
putem vedea sistemul și stilul de gândire ale poetului, 
atunci când se implică în intimitatea scrisului și vieții, într-
un mod precis și foarte echilibrat. Iată, de pildă, cum vede 
el un motiv al conflictului dintre generația lui și cea mai 
tânără generație literară (și ceva mai mult decât atât): 
„După ce am tradus și publicat trei povestiri, indiscutabil 
frumoase, ale unui tânăr scriitor maghiar, m-am întâlnit cu 
un coleg al său și am vrut să-i transmit prin el să treacă pe 
la redacție să-i dau un exemplar de revistă. - Nu cred că-l 
interesează, poate dacă traduceai într-o limbă mare...- 
Regret, dar nu vorbesc deloc chineza… - Într-o limbă 
culturală mare, a zis el, tonul glumeț trecând abia 
perceptibil spre ironie. - Chineza e… Sau crezi că e alta mai 
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mare? - Acum și chinezii scriu în engleză. - De ce n-o face 
și el?”, p. 33. 

Cele mai multe dintre însemnările sale au un fundal de 
înțelepciune pură, de filozofie, ceea ce este specific generației 
lui Francisco, care încă mai crede în profunzimile textului, și în 
profunzimi în general. El vrea să rezolve conflicte, să găsească 
inteligență și să readucă sensibilitate în lume. 

Textul ales:  
 
După ce Ady a declanșat la nivelul limbajului un adevărat 
seism, transilvănenii Áprily, Reményik şi Tompa au salvat 
materialele unui edificiu dărâmat prin implozie şi au 
încercat să construiască mici palate, reușind să-i redea 
gustul, savoarea, patina vechimii. Într-un fel, la fiecare 
lectură am senzația că ei au îndeplinit rolul sanitarilor 
divini – au oblojit rănile. Au scos din convalescență poezia 
unei generații, poate chiar a unei națiuni. Sunt atlanții 
încordați ai acestui edificiu. Sublimul lor efort ține în 
echilibru etajele pe care şi le-au construit Kányádi Sándor, 
Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Hervay Gizella, Szőcs 
Géza, Markó Béla. 
 
 



Interviu 

 

Ruxandra DRAGOLEA 
 
Interviu cu Ilie RAD 
(Urmare din numerele anterioare) 

 
Proiecte editoriale sub egida Academiei 

 
Ruxandra Dragolea: –  Ați coordonat în ultimii ani un 

foarte amplu proiect, cel al editării operei lui Ion 
Agârbiceanu, sub egida Academiei Române, a Fundației 
Naționale pentru Știință și Artă, în Colecția ,,Opere 
fundamentale”, coordonată de academicianul Eugen 
Simion, readucând astfel în discuție importanța operei 
scriitorului transilvănean. Cum se relaționează tinerele 
generații la acest scriitor canonic și la generația lui? Ce se 
poate face pentru a-i încuraja să studieze opera unor 
scriitori de anvergura lui Agârbiceanu? 

Ilie Rad: – Într-adevăr, aşa cum se poate citi şi în 
interviul acordat domnului Olimpiu Nuşfelean (în revista 
Mişcarea literară, an XVIII, nr. 1 (69), 2019, p. 43-58), prin 
cele opt volume apărute în colecţia „Opere fundamentale”, 
am încheiat practic retipărirea tuturor celor XVIII volume 
din seria de Opere a lui Ion Agârbiceanu, începută şi 
realizată de G. Pienescu (vol. I-XII) şi continuată, cu 
aceeaşi devoţiune, de Victor şi Mariana Iova  (vol. XIII-
XVIII), la care se adaugă alte volume sau povestiri 
neincluse în seria de Opere Pienescu-Iova (cum ar fi, în 
volumul VII, romanul Licean... odinioară).  

Dacă cele 18 volume ale ediţiei Pienescu-Iova au apărut 
într-un interval de patru decenii (1962-2002), iată că, 
beneficiind de munca editorilor menţionaţi, am reuşit să 
retipărim cele 18 volume într-un interval de doar 4 ani 
(2014-2017), ritmul fiind de două volume pe an. Mai 
adăugăm aici faptul, deloc lipsit de importanţă, că, în 
cazul prozei scurte (schiţe şi povestiri), am inclus în 
această ediţie şi toate textele de proză din volumele 
antume ale scriitorului, multe omise din cele 18 volume 
ale seriei de Opere. 
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Într-o Notă asupra ediţiei de la vol. 16, semnată de 
Mariana Iova şi Victor Iova, aflăm că ediţia de Opere a fost 
programată să apară în 30 de volume, care ar fi urmat să 
cuprindă „schiţe rămase în periodicele vremii şi neincluse 
în această serie; romane inedite şi publicate în reviste; 
povestiri pentru copii; memorialistică; scrieri pe teme 
religioase, publicate şi inedite, ediţia încheindu-se cu 
publicistică şi corespondenţă”1. Ediţia s-a oprit, din păcate, 
la 18 volume, din două motive: moartea neaşteptată (la 15 
septembrie 1999) a editorului Victor Iova şi desfiinţarea 
Editurii Minerva (privatizată în 1999, apoi cumpărată, în 
2002, de Megapress Holdings).  

Dintre volumele XIII-XVIII, incluse în ediţia de faţă, 
primele două (XIII-XIV) au apărut înainte de 1989, ceea ce 
a avut consecinţe negative asupra conţinutului, în sensul 
că cenzura comunistă a eliminat zeci de cuvinte, 
sintagme, enunţuri, uneori pagini întregi, în 87 de cazuri 
la vol. XIII, şi 55 la vol. XIV. Din fericire, experimentaţii şi 
curajoşii editori, Mariana şi Victor Iova, au marcat cu 
croşete pasajele eliminate de cenzura comunistă. Graţie 
acestor croşete, prin confruntarea cu manuscrisele 
originale, păstrate la Biblioteca Centrală Universitară 
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, am reintrodus la locul 
cuvenit acele fragmente eliminate de cenzură, restituind 
versiunea integrală a unor romane: vol. 13 al seriei de 
Opere (Vremuri şi oameni), şi vol. 14 (Vremuri şi oameni. 
Lume nouă), plus cele şase croşete din Licean... odinioară 
(acestea fiind eliminate, ce-i drept, şi în ediţiile 
postdecembriste ale romanului). 

Anul trecut am tipărit un volum monumental (circa 
1000 de pagini), cu toate articolele religioase ale lui Ion 
Agârbiceanu, iar în acest an sper să apară, în colecţia 
„Opere fundamentale”, trei manuscrise inedite cu profil 
religios ale a scriitorului, scrise în perioada 1942-1944, în 
                                                      
1 Ion Agârbiceanu, Opere, 16. Pustnicul Pafnuţie şi ucenicul 
său, Ilarion, povestire. Sfântul, roman. Ediţie îngrijită de 
Mariana Iova şi Victor Iova, Editura Minerva, Bucureşti, 2009, 
p. V. 
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anii de recluziune de la Sibiu, în urma Diktatului de la 
Viena, care se vor adăuga altor volume cu caracter religios, 
publicate deja.  

Această literatură religioasă aduce, după cum spunea 
profesorul şi criticul literar Răzvan Voncu, “o completare 
importantă a profilului intelectual al scriitorului, putând 
regăsi acum, în opera de ficţiune, anumite tipare 
parabolice, pe care scriitorul le-a translat din teologie. 
Interesul prozatorului pentru anumite cazuri morale 
(avarul, cel lipsit de orizont moral, cel lipsit de orizont 
spiritual, cărturarul-fariseu ş.a.m.d.) se explică şi prin 
interesul teologului faţă de aceste probleme. Se poate 
spune, cu tot respectul pentru istoricii literari care s-au 
ocupat până acum de Ion Agârbiceanu – de la Mircea 
Zaciu la Liviu Petrescu –, că se impune o relectură, din 
perspectiva acestei comuniuni a ficţiunii cu teologia. 
Probabil că nu ar schimba locul pe care scriitorul îl ocupă 
în canonul nostru istoric, dar ar contribui la mai buna 
înţelegere a resorturilor operei sale.” (Răzvan Voncu, Un 
teolog blând: Ion Agârbiceanu, în România literară, an L, 
nr. 48, 9 nov. 2018, p. 6.) 

Fiindcă l-ai considerat pe Agârbiceanu un scriitor 
„canonic”, poate ştii că România literară a organizat o 
anchetă privind literatura canonică din ultima sută de ani 
(1918-2019), pentru poezie, proză, critică, istorie literară şi 
eseu. Am răspuns şi eu la această ancheta.  

În privinţa lui Agârbiceanu, aşa cum mă aşteptam, 
acesta nu a întrunit minimum 7 voturi, pentru a fi 
nominalizat în lista finală a scriitorilor canonici. Asta nu 
însemnează că scriitorul nu rămâne un nume important al 
literaturii noastre. De altfel, din lista canonică de 
prozatori, publicată de România literară lipsesc nume 
importante de scriitori, precum George Mihail Zamfirescu, 
Anişoara Odeanu, Cella Serghi, Gib Mihăescu, Octav 
Şuluţiu, Tudor Arghezi, Pavel Dan, Laurenţiu Fulga, Ion 
Vinea, Petru Popescu, Marin Sorescu, Mihai Sin, Ileana 
Vulpescu, Octavian Paler, Horia Bădescu, Lucian Blaga, 
Ioan Groşan ş.a., în schimb sunt prezenţi Constantin 
Chiriţă, cu Cireşarii, şi Zaharia Stancu, cu Desculţ, care 
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reprezintă, după opinia mea, reflexele lecturilor din 
copilărie şi anii de şcoală.  

Cu noile manuale şcolare, alternative sau nu, de unde 
numele lui Ion Agârbiceanu a fost eliminat (era prezent, 
mai ales, cu nuvela Fefeleaga), nu ştiu ce s-ar mai putea 
face pentru a-i atrage pe tineri spre literatura lui 
Agârbiceanu. Eu sunt convins că, după nebunia 
Internetului şi a reţelelor de socializare, cărora tinerii le 
dedică mult timp din viaţa lor, oamenii, tinerii deveniţi 
maturi, vor redescoperi ceea ce spunea Miron Costin: „Că 
nu ieste alta şi mai frumoasă, şi mai de folos în toată viiaţa 
omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” (Miron Costin, De 
neamul moldovenilor, din ce ţară ai ieşit strămoşii lor, în 
Opere, II. Ediţie critică îngrijită de P.P. Panaitescu, Editura 
pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 13). 

RD: – Este de la sine înțeles că ați dedicat ani de zile și 
multiple resurse realizării unui proiect atât de amplu, după 
cum reiese din interviurile acordate de dumneavoastră unor 
cunoscute reviste culturale. La care aspecte ale desfășurării 
proiectului vă gândiți cu mulțumire sau, de ce nu, cu 
mândrie?  

 
Ediţia Agârbiceanu „este cel mai complex şi mai 

important proiect ştiinţific al meu” 
 

IR :– Într-adevăr, este un proiect foarte amplu, mai ales 
dacă voi reuşi să îl duc la bun sfârşit. Agârbiceanu ar putea fi, 
alături de Eminescu şi Rebreanu, al treilea scriitor român 
căruia i s-a publicat integral opera scrisă. Eu cred că este cel 
mai complex şi mai important proiect ştiinţific al meu, repet, 
dacă îl voi putea finaliza, într-un interval de maximum 10 ani, 
să spunem. 

Acest proiect este şi un discret omagiu adus profesorului 
meu, Mircea Zaciu, cel care m-a ajutat să debutez editorial, m-
a luat colaborator la Dicţionarul scriitorilor români etc. Dacă 
trăia, Mircea Zaciu cred că ar fi făcut el însuşi această ediţie 
integrală. 

În fine, mă pot mândri cu faptul că am antrenat la 
realizarea acestei ediţii un colectiv de oameni tineri 
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(doctoranzi de-ai mei), care, deşi nu aveau studii filologice la 
bază, şi-au însuşit foarte repede normele de editare ştiinţifică, 
încât ar putea continua ei munca de editare a lui Agârbiceanu 
sau a altor scriitori.  

După ce îţi iei doctoratul, te aştept în echipa noastră, dragă 
Ruxandra! 

În sfârşit, fiind ardelean (iar ardeleanul este omul care duce 
un gând până la capăt, zicea Lucian Blaga), am realizat ceea ce 
n-a mai făcut niciun editor: m-am străduit ca toate volumele 
editate să ajungă în 60 de biblioteci importante ale României 
(biblioteci judeţene, centrale universitare, de Litere sau 
Teologie, ale unor institute de cercetări socio-umane, aflate 
sub egida Academiei Române).  

Încerc acum să colaborez cu Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, pentru a posta 
aceste volume pe site-ul bibliotecii, ceea ce ar permite tuturor 
accesul la volumele respective, în condiţiile în care preţul 
exemplarelor este unul ridicat, datorită condiţiilor grafice în 
care apar, iar tirajul este relativ mic (500 de exemplare din 
fiecare volum).  

RD: – Suntem mândri că Judeţul Alba şi municipiul Alba 
Iulia și-au adus contribuția la realizarea editării operei lui Ion 
Agârbiceanu. Care sunt dificultățile ce apar în realizarea unui 
proiect de asemenea amploare și ce mai doriți să întreprindeți 
în această direcție?  

IR: – Într-adevăr, Consiliul Judeţean Alba (profit de prilej, 
pentru a aduce sincere mulţumiri domnului Ion Dumitrel, 
preşedintele Consiliului Judeţean Alba) şi municipiul Alba 
Iulia, prin Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, 
ne-au ajutat în realizarea acestui proiect. Consiliul Judeţean 
Alba a finanţat toate cele opt volume apărute până în prezent, 
iar Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, organizatoare a 
Târgului de Carte „Alba Transilvana”, a programat la fiecare 
ediţie, începând din 2014, deschiderea târgului de carte cu 
lansarea volumelor Agârbiceanu.   

Prima dificultate am avut-o în stabilirea şi pregătirea 
pentru munca de editare a echipei cu care am lucrat. 

Dată fiind apoi superficialitatea multor editori ai lui 
Agârbiceanu, mai ales după 1989, a trebuit să lucrăm exclusiv 
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după ediţiile princeps, unele lipsind din bibliotecile clujene, 
fiind disponibile doar la Biblioteca Academiei Române din 
Bucureşti. La fel s-a întâmplat şi cu volumul de articole 
ecleziastice: unele colecţii ale revistelor din bibliotecile 
clujene, la care a colaborat scriitorul, sunt incomplete, 
deteriorate etc. E vorba mai ales de publicaţiile apărute în anii 
din jurul Primului Război Mondial, când Transilvania făcea 
parte din Imperiul Austro-Ungar. Aici am beneficiat de 
sprijinul dezinteresat al Doamnei Maria Neagu, de la 
Bucureşti, care ne-a ajutat cu transcrierea unor texte pe care 
nu le aveam la Cluj.  

Dar cea mai mare dificultate cu care ne-am confruntat a 
fost problema transcrierii textelor, o problemă deosebit de 
complexă şi de dificilă, în special când e vorba de texte de la 
începutul secolului XX, când ortografia nu era unificată, dar şi 
manuscrisele de la mijlocul secolului XX ridică numeroase 
probleme de transcriere.  

Limbajul arhaic şi regional, în care unii văd un deficit al 
prozei lui Agârbiceanu, reprezintă, pentru alţii, un merit 
esenţial. Iată ce scria, de pildă, Şerban Cioculescu, în 
Marginalii la opera lui Ion Agârbiceanu: „Limba deosebit de 
bogată este un alt monument de filologie, cu un puternic 
substrat provincialist, cu unele arhaisme, cu puţine 
germanisme, cu mult mai multe latinisme şi cu numeroase 
creaţii metaforice personale, în tipar popular.” (Şerban 
Cioculescu, Varietăţi critice, Editura pentru Literatură, 
Bucureşti, 1966)  

Tocmai de aceea, am acordat principiilor de transcriere cea 
mai mare importanţă, în sensul că am păstrat toate variantele 
fonetice, morfologice, sintactice şi lexicale, tocmai pentru a 
păstra autenticitatea textului. Din acest punct de vedere, ne-
am însuşit întru totul savantele precizări privind transcrierea, 
pe care editorii Mariana Iova şi Victor Iova, continuatorii lui 
G. Pienescu, le fac în vol. 15 din Opere, la editarea romanului 
Prăbuşirea (Editura Minerva, Bucureşti, 1997, p. V-XV), 
precizări la care cititorul interesat poate apela cu profit. 

Principiul respectării limbii autorului şi epocii sale este un 
principiu pe care nu îl poate ignora niciun editor serios, 
„ispitit”, poate, uneori, de tendinţa „modernizării” limbii, 
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pentru a face textul mai „prietenos” faţă de cititorii actuali. 
Cum ar fi să modificăm, să modernizăm adică, Amintirile lui 
Creangă? Dar textul sadovenian, plin de moldovenisme? Cum 
ar fi să spunem „fiind băiat”, în loc de „fiind băiet”, din 
cunoscutul vers eminescian? 

Mă bucur că toţi criticii care au comentat ediţia noastră au 
subliniat grija deosebită pentru păstrarea autenticităţii 
textului agârbicean.  

Aşa cum spuneam mai sus, în acest an va apărea un volum 
cu trei scrieri religioase inedite (Pe urmele Domnului, Cutezări 
cu gândul ale ieromonahanului Viasarion şi Epistolele 
Apostolilor. Scurte comentarii), după care va urma al doilea 
volum de scrieri religioase ediție, un volum sau două cu toate 
schiţele, povestirile şi nuvelele rămase îngropate în revistele 
vremii, după care vom începe editarea articolelor cu profil 
social-politic, cultural, literar etc., încheind cu memorialistică 
şi corespondenţa trimisă şi primită.  

RD: – Ce persoane sau proiecte emblematice pentru judeţul 
şi municipiul Alba Iulia vă mai atrag atenția pentru viitor?   

IR: –  Eu sunt foarte legat de judeţul Alba, care este vecin 
cu judeţul în care m-am născut, Mureş.  

   Ar fi multe lucruri de făcut încă, dar nu ştiu dacă voi mai 
avea timp şi răgaz. Dincolo de finalizarea ediţiei Agârbiceanu 
(pentru care îmi vor trebui încă vreo zece ani), aş vrea să 
găsesc un doctorand care să realizeze o monografie dedicată 
scriitorului Ion Lăncrănjan (din opera căruia i-am tipărit, 
împreună cu o studentă, Daniela Bolog, toate interviurile 
acordate de scriitor).  

Ar merita apoi tipărită, în mod ştiinţific, publicistica lui 
Lucian Blaga, operaţie foarte dificilă, pentru că autorul a 
publicat zeci de articole nesemnate, care trebuie verificate 
atent şi atribuite lui Blaga individual, cu argumente pentru 
fiecare articol. Ceea ce s-a făcut până în prezent în acest 
domeniu nu mă mulţumeşte, după cum se poate vedea din 
câteva atitudini polemice, pe care le-am avut în presă. Editura 
Humanitas ar tipări în regim de urgenţă aceste articole, dacă 
s-ar găsi editorul potrivit pentru aşa ceva. 

RD: – Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a ne 
răspunde la toate cele 21 de întrebări!  
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Poeme 

 

Șapte poeme de Mihai BARBU 
 
 
 
1. O precizare venită de la NASA 
 
Pe Amazon fluturii beau lacrimile țestoaselor. 
Potrivit regulilor instituite de NASA, 
cine nu poate zbura alimentează de la sol, 
cu carburant lichid, Zborul.... 
 
2. Armăsarul lui Goethe  
Carol al V-lea vorbea în spaniolă cu Domnul,  
italienește cu femeile, franțuzește cu bărbații  
și nemțește cu armăsarul său favorit. Unde  
mai găsești, astăzi, un asemenea poliglot?  
Dar un armăsar care să mai înțeleagă limba lui Goethe?  
Noi, în peregrinările noastre prin lume, am ajuns și prin  
galeriile întunecoase din măruntaiele  
planetei Petrila, aflate chiar sub străzile pustii  
ale unei foste colonii pentru mineri veniți din 
 toate colțurile imperiului. Acolo am întâlnit  
o biată mârțoagă, pe jumătate oarbă,  
care reacționa, ca trezită din morți, atunci când  
auzea cele două cuvinte magice din limba lui Goethe:  
Sturm und Drang... 
 
 
3.Cele mai frumoase victorii ale lui Napoleon 
 
Am încercat să scriu ceva pe genunchi, literele  
mi-au ieșit tremurate și strâmbe iar mesajul lor  
era total neclar & bizar. Am așezat caietul meu  
(marca Talentus) pe o carte groasă cu coperți cartonate  
ce avea în interior poveștile celor mai frumoase  
victorii ale lui Napoleon Bonaparte. Ca prin farmec,  
literele au renăscut, erau când drepte, când inclinate,  
când îngroșate, în funcție de mesajele inspirate de  
viitorul împărat. Arta de a fi când îndrăzneț,  
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când foarte prudent, e arta de a reuși.  
 
 

4. Nec plus ultra: ultramarin 
 
De ce pictorii Renașterii foloseau doar ultramarinul 
când colorau veșmintele Fecioarei? De ce nu foloseau ei 
și alte culori la fel de frumoase, la fel de încărcate de 
simboluri? 
De ce așteptau ei în ateliere, cu sufletul la gură,  
pigmentul acela miraculos, scos cu trudă din minele  
Afganistanului, adus de comercianți abili  
în onoarea Fecioarei? Doar ultramarinul, dintre toate  
culorile de pe pământul ăsta, putea sugera  
puritatea, sfințenia și smerenia?  
Pictorii ăia, care habar n-aveau ce-s banii,  
că n-au pus niciodată preț pe ei, foloseau  
ultramarinul pentru că era  
cel mai scump albastru de pe pământul ăsta,  
ne-a șoptit, la urechea cea neputrezită,  
trezorierul Curții... 
 
 

5. Drumurile noastre toate... 
 
Orice scriitor își scrie, că vrea, că n-ar vrea, 
propria-i autobiografie. Orașul nostru din Vale  
începe și se termină cu un cimitir.  
Cimitirul cel vechi și Cimitirul cel nou.  
Oamenii nu pricep și nu înțeleg 
căci li s-au lipit ochii, ca să nu vadă,  
și inima, ca să nu înțeleagă... 
În primul cimitir, morții s-au urcat 
până au ajuns printre brazi, foarte aproape de cer.  
Celălalt cimitir pe malul unei ape  
cam repede trecătoare. Luntrașul a observat că morții  
nu mai vor să treacă Dincolo ci tânjesc să ajungă la 
izvoare. 
Între cele două cimitire cum s-au mai înghesuit,  
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Doamne, Viețile omului ... 
 

6. Femeia și cel de-al cincilea element  
 
Ți-am pus pământul la picioare și apa și aerul  
și focul dar tu, nesătula mea, ai vrut mai mult,  
tot mai mult, exagerat de mult. Mi-ai cerut să  
mă fac luntre și punte ca să-ți fac rost și  
de cel de-al cincilea element. Ți-am luat un bilet,  
one way ticket, prin agenția Călător în bascheți  
ca să ajungi la timp tocmai în îndepărtata Polonie.  
Acolo, însuși generalul Napoleon, viitorul împărat  
al francezilor, îți va așterne la picioarele tale diafane 
cel de-al cincilea element: Noroiul.  
Negru ca moroiul…  
 

7. Polivalența goarnei 
 
Când Recuperatorul l-a dezgropat pe Gornistul  
Regimentului, i-au găsit alături și faimoasa-i goarnă.  
Imediat au intrat pe fir cei îndreptățiți care au  
descoperit ce-a mai dat  omul, în timpul vieții, pe goarnă. 

- Ce rămâne după un om care moare?, au întrebat,  
curioși nevoie mare, nepoții gornistului.   

- Imaterialul, le-a șoptit popa.... 
 
 



Poezia tânără 

 

Sara GÂNSCĂ-NISTEA 
 
*** 
 

i-am văzut dinții cu voal 
în ziua nunții 
vopseaua avea mirosul tristeții strivite 

harfa cu leduri suna ca un stâlp din pene 
invitatul absent se apropia punctual de amiaza aceea 
moștenită 
cu o substanță profundă 
între degetele de la picioare 
 
***  
puterea este impermeabilă 
nici cuvintele 
nici pumnii mei 
nu o pot păta cu apa ruginită 
cuiul a fost întors pe dos 
peruca de piatră a muntelui a căzut de oboseală 
clinchetul entuziast s-a stins sub capacul politicos al 
borcanului de întrebări murate 
poșeta crocantă a fost aruncată în gura leilor 
buzele petrecărețe au dansat în iatac până la extenuare 
nici măcar timpul nu mai are timp de un concediu 
 
*** 
am crescut cu lucrurile în piept 
respirația-mi amintește de fiecare 
ciocănitoarea oarbă ce bate cu ciocul în stâlpul de metal 
cioburile de vitralii uitate pe stânca unde sunt frăguțe 
brândușele din spatele mausoleului 
aripile de scarabeu din cutia de ciocolată 
nucului ce ne acoperă scrisul 
pietrele albe 
capacele în formă de nasturi 
inelele cu lalele 
perdelele de dantelă ce tremură când dorm 
oalele de lut din care mâncam 

ț 
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vecina cu gâtul de cioară 
hinta roz apoi galbenă apoi din nou roz  
candelabrul răsturnat 
cooler-ul vecinului de sus 
suzeta fuzată de boxerul altei vecine  
părul ei mov ce m-a învățat cântecul despre batiste  
păsările din conuri de brad 
rostopasca ce răsărea din canal  
fata aceea cu părul până la tălpi care nu avea tată  
dinozaurii din plasă 
șarpele cu care am dormit opt ani 
pianul cu autocolante în loc de partituri 
scoica imensă care nu suna ca marea  
îmi aduc aminte de toate 
dar le țin în piept de un deceniu patru ani și șapte 
luni 
nu ai nevoie de idei ca să scrii  
ideile nici măcar nu îți vin când scrii  
le ai în tine 
de când te-ai născut 
trebuie doar să nu le cauți prea mult  
și să aștepți să te găsească 
 
*** 
O bufniță și-a pierdut inelul în râu 
îl caută sub aripi și pe gheare 
dar nu îl vede decât atunci când e întuneric 
și seamănă cu un cerc desenat de lumină  
își scufundă ciocul în apa rece și încearcă să-l smulgă 
inelul rămâne pe apă 
în fiecare noapte bufnița îl caută în mijlocul râului  
sau la mal 
în unele nopți e rupt în două sau e întreg  
nu va ajunge la el nici dacă va zbura un mileniu  
inelul e mai departe decât vârful celui mai înalt arbore 
mai departe decât privirea oamenilor 
dar e mai aproape dacă îl caută în același râu  
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*** 
am părăsit scrisorile acolo 
în plicuri pătate cu sânge de lup înfometat într-o iarnă 
toridă 
nimeni nu le-a deschis 
au rămas aceleași pagini goale pe care le-am mai scris cu 
mult timp înainte 
când inspirația era gratis 
au dispărut doar timbrele și scrisorile și-au pierdut 
destinația 
le-am dus acasă și le-am citit din nou 
nu a durat mult 
erau la fel de albe cum mi-am amintit 
au fost cele mai lungi scrisori pe care mi le-am scris 
nu m-am întrebat de ce ai furat timbrele 
scrisorile ți-au mulțumit 
iar timbrele gemeau când le lingeai 
 
*** 
lumea se învârte în jurul statuii tale doar ca să o 
zdrobească 
și să aștepte încă una 
poate de bronz sau de marmură 
ceva mai impunător 
ca să o sfarme din nou 
și apoi să îți mai ridici una cu mâinile tale 
poate din lut sau din aer 
ceva jalnic 
ca să o prăbușească iar tu să devii propria ta statuie 
 
*** 
Omul din spatele meu a prins un cocor 
și l-a închis în pieptul său 
după ce și-a găsit o peșteră acoperită de pleură 
cocorul a început să strige 
respirația omului a devenit respirația lui 
vorbele lui s-au transformat în urletul păsării 
m-a chemat într-o zi la el 
mi-a spus că nu mai poate să respire cu penele în piept 
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i-am zis să strige cu gura larg deschisă 
atunci cocorul a ieșit din pieptul lui cu aripile la fel de 
lungi ca înainte 
după ce a dispărut 
omul nu a mai vorbit limba oamenilor 
 
*** 
l-ați cunoscut pe omul care izbucnea în plâns când 
dispărea curcubeul? 
desena mereu cu degetele 
la capătul văzduhului 
chipuri în guri de păsări 
urlete în urechi de pământ 
ochi acoperiți de iarbă 
oase asemănătoare cu stele 
căuta o culoare 
în sunetul șarpelui înfometat 
în râsul corbilor ce zboară deasupra morții 
în vocea irisului acoperit de zăpadă 
dacă îl răneai nu rămânea nicio urmă de sânge 
din durerea lui ieșeau doar culori ce nu existau înainte 
acoperea rănile altora cu straturi groase de vopsea din 
rana lui 
pentru că rănile lor se vindecau doar prin culori 
dar nu și rana lui 
ea a rămas deschisă și proaspătă 
aștepta o pensulă care să ia din sângele ei și să picteze 
 
*** 
pagina asta e el 
pagina următoare e ea 
paginile răsfoite sunt ei 
paginile rupte sunteți voi 
tot ce scrii e adevărat 
toate paginile există 
departe aproape 
fără să știe că sunt scrise 
și că tu le citești 
cunoști fără să vezi auzi miroși 
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ele îți cunosc pupilele degetelor 
dacă scrisul înseamnă pagini scrise și citite 
încă nu ați învățat alfabetul celor ce scriu fără să scrie 
dacă vă holbați la cuvintele nescrise 
nu o cunoașteți ea nu vă cunoaște 
pagina aceea sunt eu 
 
Notă:  Sara Gânscă-Nistea este elevă în clasa a IX-a la Școala 
Privată Elf din Cluj-Napoca. A debutat cu poezie la vârsta 
de 9 ani. 
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Mihai ARDELEAN  
 
 
Ce sufletul nu poate spune și inima poate doar 

bănui sau cum am ajuns să gândesc cântat ca în 
manele 

(continuare din numărul anterior) 
 

latitudinea nr. 7, bună de reclamă patriotică 
Ignoranța dă farmec României, fiind un brand 
exotic de țară care merită apărat până-n pânzele 

albe.  
Ignoranța în România stăpânește peste tot: în 

administrație, în politică, în comerțul cu produse de 
proastă calitate, în școli, în sănătate și chiar și în felul în 
care vecinul și-a amenajat casa și curtea cu pitici de plastic. 
Și azi și ieri, tot de ignoranți venali ne împiedicăm când 
vrem să ieșim la liman. Sunt mereu acolo în funcții, în 
mânuirea banului public, în încurcarea legilor, în 
întreținerea confuziei generale. Și ne fac să credem că de ei 
depindem tot mai mult, cu cât trec anii. 

Excepția asiatică poate fi însușită și de țări aflate doar la 
o întindere cât Marea Neagră, de vecina noastră Asia. Nu cu 
voia Domnului, ci cu voia cetățeanului care, la început, de 
teama biciului, iar mai apoi prin siguranța drumului către 
câștig, se respectă pe sine și pe ceilalți! 

Aflați cum Singapore a scăpat o dată și pentru totdeauna 
de corupție și infractori! https://fasingur.info/ 

Am o preocupare repetitivă pe care nu vreau s-o tratez. 
Odată vindecată dorința de a stărui asupra ei, mi-aș șterge 
din copilărie amintirea unor zile, la fel de însemnate cât 
mai mulți ani laolaltă. Nu vreau să uit parfumul 
pătrunzător, ca al unui magiun care a dat în foc, al soțiilor 
de ofițeri ruși învelite în veșminte lungi de urson. Treceam  
în drumul meu spre școală, furișându-mă pe lângă mersul 
lor lăbărțat. Rusoaicele îmi  dădeau, astfel, impresia că în 
orașul ocupat de soții lor cu care-și împărțeau bunăstarea 
primită pe daiboj, au scăpat de grija de a nu da în cale peste 
vreo piedică umană. 

P 

https://fasingur.info/
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În altă postură, asociată în memorie cu mirosul de bere 
răsuflată, provenit de la restaurantul „Mircea”, de sub 
balconul de la „etajul doi” (sic)  al  locuinței repartizate de 
„Sfatul popular”, stăteam împreună cu ai mei într-o seară 
de toamnă și priveam cerul pe care curgeau șuvoaie de 
avioane cu un huruit  neliniștitor. „Sunt avioane rusești” 
îmi spunea tatăl meu. Era toamna anului 1956, la mai puțin 
de o săptămână după ce doamna K., fosta proprietară a 
restaurantului  de la parter, răspândise zvonul că tot ce se 
întâmplă în țara vecină va schimba granițele. Rușii erau 
aproape și atunci și acum. Doar că acum pot să le vorbesc 
direct apelându-i cu numele de țară, chiar dacă orice 
răspuns din partea continentelor, pe care se întind, este 
imposibil. 

 
Platitudinea nr. 8, deschisă zărilor prietenoase 
Rusia, Rusia, Maică Rusia de ce te ții de snoave, ce-

ți lipsește?  
De la Vladivostok la Tiraspol, de la Arhanghelsk la 

Sevastopol nu încapi tu, Rusie, și ți-ar mai trebui încă pe 
atâta. Nu-ți place să dai și altora, decât pe dolari, și, 
totodată, slăbindu-ți puterile creatoare nu-ți mai rămâne 
decât să-ți creezi dușmani și să răspândești dihonia între 
țările pe care le invidiezi, încercând să refaci umbra lui 
Stalin la fostele ei dimensiuni înfricoșătoare. Stalin a făcut 
ce a vrut cu naivul de Roosevelt, Churchill fiind doar un 
chibiț atent ca Anglia să nu-și piardă potul imperial, când 
se va termina partida de poker. Diplomație a fost aceea, ca 
doi occidentali să se lase dominați de un asasin gruzin, fără 
nicio urmă de umanitate în el? 

Țarii albi, totuna cu țarii roșii, muncindu-și poporul, s-
au învățat să-i trateze pe oamenii simpli ca pe vite, și tot 
așa și pe celelalte popoare din jur.  

Vă rog, nu-i mai bârfiți pe ruși! Atâta s-au războit cu 
turcii încât au învățat de la ei că: „Interesul poartă fesul”.  S-
au exersat pe otomanii considerați niște păgâni. Pe ei înșiși, 
rușii se vedeau eliberatori ai ortodocșilor, iar Moscova o  
preamăreau ca pe o a treia Romă. Cu Roma și Occidentul  
au socotit că trebuie să se concureze pentru supremație, iar 
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comuniștii după ce au preluat această politică au dat-o mai 
departe.  

Țarii nu cad ca poamele coapte, musai să fie cel puțin o 
zaveră, dacă nu chiar o revoluție bolșevică. După cum se 
știe că lacomul oricât de sătul ar fi, tot flămând rămâne, 
putem presupune că nici actualul Frate mai mare, după ce 
s-a îndestulat atâta, nu se va lăsa „împins” pe scări, fără să o 
decidă singur, și atunci doar dacă va fi în interesul lui, ceea 
ce pare imposibil să se întâmple.  

„Primele zile din săptămână, chiar după Paștele 
Ortodox, au adus probleme în creștere pentru Președintele 
Rusiei, Vladimir Putin [...]” 

Jilțul lui Putin, zgâlțâit serios: Țarul rus, împins afară pe 
scări de la Kremlin chiar înainte de încheierea mandatului, 
Iulian Chifu, adev.ro, 22 aprilie, 2020 

Să-i înțelegem pe ruși și din punctul de vedere al politicii 
reale, cu dedesubturile ei machiavelice. S-au plictisit de 
atâta stepă, de Siberia cu taigaua ei nemăsurată  și vor să 
vadă alte peisaje, în altă climă decât cea de acasă. 

Religiunea ortodoxă a Răsăritului aplică exagerat 
ortopraxia, înapoi spre timpurile când informația își lega 
invers șireturile. 

De ce se înfurie unii pe alții, diriguitorii ruși și decidenții 
mutării statuilor din capitale și state, foste prietene pe 
„vecie”? Nu era strigată și înscrisă pe lozinci veșnica 
prietenie între poporul rus și celelalte popoare, la defilările 
de 7 Noiembrie? Mai bine, actualii conducători s-ar 
reîmpăca la un pahar de votcă și i-ar ridica, în 
contrapartidă, o statuie lui Jan Palach la Moscova. Palach, 
studentul ceh care și-a dat foc în Piața Wenceslas din Praga 
pe 16 ianuarie 1969, în semn de protest față de ocupația 
militară a Cehoslovaciei la inițiativa URSS, condusă, în 
acele vremuri, de profitorul Leonid Brejnev, un sclerozat 
precoce. Brejnev este autorul motivației oximoronice de 
„suveranitate limitată”, folosită propagandistic la invadarea 
Cehoslovaciei și Afganistanului.  

Moscova, furioasă din nou pe Praga: anchetă și cuvinte 
grele aruncate după demontarea statuii unui mareșal 
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sovietic, Ion Gaidau, https://m.adevarul.ro/international/10 
aprilie, 2020. 

Fără atâtea flori s-ar putea confunda albul cu albastru și 
cerul cu piatra sculptată. Numai așa, oamenii știu cui să-i 
mulțumească, când de la copleșitorul perete de corole și 
petale își târâie privirea în căutarea vreunui conducător. Să-
i îndrume de acolo, de unde amintirea lui se înalță, din 
trecut și viitor, către un prezent absent din cauza celor mai 
sufocante și promițătoare amânări. 

Dar, să nu se uite că „Administrația rusă e cea care a 
făcut să apară «Le courier de Moldavie», considerat a fi 
primul ziar din spațiul românesc, apărut în 18 februarie 
1790, la Iași”. Rușii în vremea aceea erau o poartă spre 
cunoașterea și folosirea limbii franceze, limbă pe care o 
vorbea, la ei, pătura cultă. De exemplu cuvântul 
administrație, un cuvânt care ne-a dat întotdeauna dureri 
de cap, l-am preluat de la ruși. Aceștia, la rândul lor, îl 
împrumutaseră din limba franceză (l’administration) 

Biblioteca Academiei a sărbătorit printr-o expoziție cei 191 
de ani de presă românească, D.P., HotNews.ro, Joi, 13 
februarie 2020. 

Pentru  intelectualii români, supraviețuitori ai unui  
regim postbelic închinat Răsăritului, Franța stătea altfel 
cocoțată decât samavolnica Țară a unui Țar fără coroană și 
hlamidă. Și totuși, în Franța, după atâția ani, ca mai peste 
tot în lumea așa-zis corectă intelectual, politica scrie și 
rescrie istoria.  

Privind în trecutul mai mult sau mai puțin recent, 
mersul istoriei se pare că a fost așa cum se povestește, cu 
mici adausuri și contestări pretins științifice, care întăresc 
mai abitir spusele celor care au trăit istoria pe pielea lor. 

 
O platitudine suplimentară, de rezervă, dacă 

celelalte sunt pe terminate.  Musai să accepți și 
învățătura, cum că săracii pot fi la fel de lacomi ca 
bogații, dar pentru sărac lăcomia e mai scumpă și se 
tot scumpește în beneficiul lăcomiei bogaților. 
Rezultatul poate fi periculos.  

https://m.adevarul.ro/international/10
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Când lăcomiile ajung, ca epidemiile, la vârful crizei, 
cei ce nu mai răbdă pierderile se revoltă și aderă la 
programe de reîmpărțire a lăcomiei, inventând partide 
comuniste.  

Dacă nu a fost nici comunist, nici gaullist, istoria 
oficială a pus un strat gros de uitare peste memoria 
acestui erou neștiut:  

„La seule explication que l’on peut entrevoir est que la 
mémoire de Cavaillès n’a été « parrainée » par aucun des 
2 grands courants de pensée qui se sont partagés, voire 
disputés l’héritage politique et moral de la résistance 
après la seconde guerre mondiale : le mouvement gaul-
liste et le parti communiste [...]”  

Richard Guédon, Jean Cavaillès, fusillé par les 
Allemands, oublié par les Français, https://www. 
contrepoints.org, 06.04.2017   

 
Platitudinea nr. 10, de folosit la separarea bobului 

de pleavă. Mixtura de fals și adevăr este penetrantă 
ca un glonț în minte, luate separat sunt egale cu 
vorbele de clacă. 

O țară bogată în oameni excepționali prin gândurile și 
scrierile lor a ajuns, în câteva zeci de ani, în urma unor 
politici, la început impuse, iar mai apoi mimate, a ajuns 
sireaca pe mâna superstițioșilor și cumpărătorilor de 
promisiuni false la târgurile inaugurate de aceștia, acolo 
unde monedele de schimb sunt poftele greu de 
satisfăcut, în vrac sau la bucată. 

Pretendenții la un neaoșism fără replică sunt perdanți 
nu numai din cauza știrilor denaturate pe care le iau 
drept adevărate, ci și din cauza unor falsități în gândirea 
lor în care, adesea, motivațiile pentru acceptarea hoției 
din averea statului conlucrează nerușinat cu cele pentru 
afișarea unui patriotism de paradă. De aceea, vor să 
oficializeze minciuna, în timp ce fiecare se pregătește să-
și vadă de interesul propriu. Și acesta e numai începutul 
unor acțiuni ale întoarcerii lumii pe dos, în numele unor 
principii contradictorii între ele. 

 

https://www/
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Platitudinea nr. 11. Cu umorul nu facem nimic, nici 
măcar nu mai putem râde ca să mergem mai departe.  

Trăiască Clica și toți cei care frânează orice inițiativă de 
bun simț în această țară, în care din două pensii speciale 
plus un salariu de curtean constituțional (toate din 
bugetul statului) ar trăi un sat în curs de depopulare! 

După ei, tot ei, dar mai bogați ca ieri, iar noi tot cu gura 
a mirare, a supărare și cu buzele gata a fi țuguiate pentru 
puparea mâinilor tovarășilor cu funcții, care ne-au dus și 
ne vor duce întotdeauna pe culmi.  

Plângeți până vi se usucă lacrimile după sașii pe care 
nu-i mai avem. Sunt și scriitori sași, care ar trebui citiți ca 
să înțelegem ce am pierdut prin plecarea majorității 
etnicilor germani din România. Sunt de citit octogenarul 
pastor al Roșiei, din județul Sibiu, Eginald Schlatnner, și 
mai puțin cunoscut, nonagenarul Hans Bergel, amândoi 
trecuți prin închisorile politice ale României comuniste. L-
aș așeza alături de acești veterani ai scrisului pe Vasile 
Voiculescu, deținut și proscris politic, îndepărtat nefiresc 
din lumea timpului său, fiind încă în plină putere 
creatoare, precum ceilalți doi. Unde-i locul acestui martir 
iubitor de Dumnezeu, unde în altă parte decât în sufletul 
celor care-l cunosc pe Vasile Voiculescu nu numai prin ce 
a scris, ci și a vieții sale închinate alinării durerii și 
înțelepțirii semenilor?  Lupii înzestrați de autori cu 
trăsături umane sunt prezenți atât în romanul lui Hans 
Bergel „Întoarcerea lupilor”, cât și în povestirea lui  Vasile 
Voiculescu „În mijlocul lupilor”. La primul, în ipostaze de 
prevestitori ai lichidării oamenilor neagreați de slugile 
transformate în fiare ale puterii politice, iar la al doilea 
prin asemănarea dintre un personaj „Luparul”, un 
proscris, și lupii pe care-i stăpânește, mai puțin haini ca 
unele ființe umane.  

„Și omul huiduit și hulit care sta în fața mea îmi inspira 
nu atât milă pentru singurătatea și părăsirea în care fusese 
alungat de societatea cu care nu se împăca, cât un intens 
interes pentru dârzenia lui în lupta vieții și forța cu care 
biruise până atunci lumea dușmănoasă, oamenii care 
pentru el erau adevărate fiare”. 
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Vasile Voiculescu, În mijlocul lupilor, în vol. Lostrița, 
Antologie de proză fantastică, Ed. Art, 2013. 

Pe Sever Bocu l-au ridicat din locuința proprie, Castelul 
Misici, cumpărat în 1922. Profesorul meu de filosofie și 
socialism științific de la liceul „Moise Nicoară” (în vremea 
aceea „Ioan Slavici”) din Arad, Dezideriu Kelemen se lăuda 
cum a participat, din partea Județenei de Partid, la 
încărcarea bibliotecii lui Sever Bocu într-un camion, 
pentru a fi distrusă, și cum a salvat el Capitalul lui Marx, 
într-o ediție rară, îmbrăcat în piele, ascunzându-l la piept, 
sub haină. Nu regreta vandalizarea casei și a bibliotecii și 
nici îngrămădirea familiei terorizate într-un colț. Era chiar 
mândru că a participat la eliminarea unor dușmani de 
clasă. Poate îi părea rău că nu a putut lua mai multe 
amintiri. De asemenea, nu se mira cum un intelectual și 
om politic burghez citise biblia lui, Capitalul lui Marx. 

Un fost comunist îmbogățit a împăiat un lup cu gura 
larg deschisă, să i se vadă colții de aur pe care 
taxidermistul i-a împlântat în botul sălbăticiunii. Lucrarea 
stomatologică este sfidător de strălucitoare în jocurile de 
lumină ale lustrei de cristal din sufragerie. Pe postamentul 
de mahon al trofeului de vânătoare, proprietarul a 
inscripționat cu cinismul unui as al înșelăciunilor : „Fiară 
ai fost, decor de lux ai devenit!” Despre toate, proprietarul 
cu veleități artistice vorbește cu superioritatea unui 
crucișător printre bărcuțe și vase comerciale, doar despre 
invidia și insolența cu care a stat la timona vieții nu ne 
spune nimic. De atâta bunăstare, în mediul pe care și l-a 
ticluit, kitsch-ul  devine tot mai obraznic și obez, 
îndemnându-te la reflecții de mic burghez.  

 
Platitudinea nr. 12, în căutarea inocenței  
O, sfântă nevinovăție a valahilor! 
Oare s-ar putea să fie așa cum scriu în ceea ce 

urmează? 
E incredibil cum fariseii le neagă celor asasinați de 

Securitate activitățile anticomuniste. Scrisorile către 
Europa Liberă, jurnalul, felul în care critica regimul nu 
sunt de ajuns pentru a dovedi disidența lui Gheorghe 
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Ursu. În argumentația făcută publică de judecătoarea care 
i-a achitat pe asasini se face o lungă analiză, în termeni 
generali, a persoanelor care călătoreau în străinătate. 
Numai că nu aceasta era cauza pentru care au ajuns 
asasinii la tribunal. Nu se recunoaște azi cum se dădeau 
ordinele de tortură de către șefii cei mari: „fără nimic 
scris”. Era legea lor, să-i termine pe cei bănuiți de 
infidelitate față de regim. Pentru asta erau recrutați, școliți 
și plătiți. S-a uitat? 

Virgil Burlă, Cum s-a ajuns la achitarea torționarilor lui 
Gheorghe Ursu. Judecătoarea afirmă că nu ar fi fost 
disident, ci privilegiat al regimului. Radio Europa Liberă, 
„Actualitatea Românească”, 22 ianuarie, 2020 

 
Platitudinea nr. 13, referitoare la două rarități 

românești 
Recunoștința în România e ca aurul din Apuseni, 

nu se știe al cui e aurul și pentru cine? 
 În preajma martirilor se vorbește în șoaptă, mărturiile 

singure se așază ca treptele și, acolo sus, aproape de cer, 
rămân ca o dovadă care spune mai mult decât se știe 
îndeobște despre sacrificiul lor.  

 
Cea mai mare pierdere de timp, în ultima vreme, este 

să-i asculți pe politicieni, cu intenția de a afla ceva nou, de 
la ei, despre viața în lumea din care faci parte sau despre 
ce te așteaptă, pe tine și pe toți ceilalți care le mai 
comentează vorbele goale. Mai bine ascultă orice om cu 
care te întâlnești, dacă nu este politician de meserie, 
pentru că vei fi nu numai mai informat, dar și mai împlinit 
sufletește și mai mulțumit că omenia se află încă acolo 
unde nu te mai aștepți. Mi-e dor întotdeauna de luna mai 
și de aceea am împănat fraza anterioară cu morfemele 
cuvântului „mai” câte au încăput, ca să nu pară că m-am 
îndrăgostit „mai” mult decât se poate de vorbele goale.  

 
Ce a mai rămas, în aceste zile, dintr-o industrie despre 

care nici nu știam că exista sub denumirea de HoReCa? 
Este acronimul în circulație pentru desemnarea locurilor 
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unde se comercializează ospitalitatea - Hoteluri, 
Restaurante, Café -, folosit în principal în Scandinavia, 
Benelux și Franța. La noi, la români, ospitalitatea nu a fost 
industrializată complet, mai sunt locuri în care totul se 
pune pe masă, fără note de plată, doar pentru că i-ai 
trecut gazdei pragul,  ca de pildă în Bucovina - de o parte 
și de alta a graniței -, Basarabia și altele pe care va urma să 
le descoperim. Numai deportații și morții din provinciile 
captive nu sunt ospețiți. Sunt uitați, definitiv uitați, 
condamnați a doua oară la tortură, moarte, deportare prin 
uitare! 

Poftă bună! Cine nu era în pușcării politice și se simțea 
ca acasă în comunism avea unde să se dedea la delicatese, 
la finalul anilor ’50, la Capșa, Cercul Militar, în Bucureștiul 
lui Dej, iar în anii ’60 - ’70, deja ceaușiști, la Nestor, Casa 
Oamenilor de Știință, Casa Scriitorilor, Casa 
Universitarilor, înainte de toate cutremurele, ale 
pământului și ale societății. 

 
De la bula de socializare, din timpul comunismului, în 

care toți cei care ne cunoșteam între noi ne zâmbeam și 
participam, fără să știm sigur, la jocul, „cine-i turnătorul?”, 
la bula de azi, în care fără să ne cunoaștem, participăm la 
jocul de pe Internet „cine nu gândește ca mine e un 
retardat”. Poate de aceea românul l-a inventat, pentru 
eternitate, pe Bulă. 

  
Platitudinea nr. 14 sugerează elemente de 

fiziologie și anatomie socială 
Imaginarul este scheletul din umbră al socialului.  
Dacă nu ne dezvoltam funcțiile imaginarului, 

rămâneam doar primatele de dinainte adoptării poziției 
bipede. 

Se dovedește cum un Pui din rasa Cristi, dacă a crescut 
și a devenit Puiu, adeverind presupunerile de bun augur 
făcute cu ocazia realizării filmului „Moartea domnului 
Lăzărescu”, a ajuns astăzi să fie cel mai bun, față de un 
Jude strâmb și un Porumb scălâmb. Puiu place publicului 
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față de ceilalți doi care sunt doar pâinea cu muștar a 
criticilor. 

 
Platitudinea nr. 15, de luat în seamă la trecerea 

prin locuri prăpăstioase 
Întoarcerea la fanatism, un drum fără capăt spre 

fantomele trecutului.  
De la satele fantomă, cu asta s-a început căutarea post-

adevărului în campusurile universitare,  la orașele fantomă 
spre țările fantomă și așa mai departe, cine știe cum se va 
vedea Terra în timp, dacă va fi cine s-o mai vadă? Dar 
înaintea acestor timpuri, le-au fost date oamenilor și alte 
încercări. Așadar, în aceste zile, sunt zone în lume în care 
a fi creștin este un risc și o dovadă de curaj, uneori, 
nebunesc. În astfel de zone, tot mai întinse, suferințele 
creștinilor sunt ori trecute sub tăcere ori șterse din 
memorie, cât mai repede, pentru a menaja fanatismul și 
susceptibilitățile celor care prind tot mai multă putere 
politică și religioasă. Remediul propus tacit în fostele 
leagăne ale creștinismului este ateismul de sorginte 
neomarxistă. 

Destinul colectiv, privit ca o pasăre haină, ciugulește 
viețile acelora care n-au habar că se află printre grăunțele 
alese. 

 
Platitudinea nr. 16 a fost rostită în locul unei 

scurte binecuvântării papale 
Acest „niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva”, 

care se repetă atât de des în aceste zile de 
contagiune, a ajuns să umple numai cu emoții piața 
goală din fața Bazilicii Sf. Petru, la Vatican! 

Pesimiștii domină piața ideilor. Unde ne sunt 
optimiștii? La Moscova, la Beijing, la Washington, pentru 
că la București în niciun caz? 

Educați să fie cât mai liberi în gândire și în exprimarea 
a ceea ce le trece prin cap, se dovedește că niște copii de 11 
ani au apucături criminale împotriva celor care nu 
gândesc ca ei. Nu se spune ce religie au agresorii, desigur, 
pentru a nu deranja pe cei de diferite alte credințe. 
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Paris : un collégien chrétien violemment agressé parce 
qu’il portait une croix au cou, Christianophobie en France, 
Cartes des événements, 19 ianuarie 2020 

Gândirea între extremele unor ipoteze pune la zid 
creștinismul ca distrugător al lumii antice, dar exclude 
tăvălugul hoardelor care au pârjolit totul în calea lor, de la 
huni la ceilalți călăreți veniți din direcția munților Urali. 
Exclude, de asemenea, puterea de uniune a mulțimilor 
amorfe în aceeași credință a creștinismului. A culege date 
din istorie doar într-o singură direcție e facil; se poate 
demonstra și una și alta în funcție de ideea și sentimentele 
celor care rescriu istoria. Ce-i mai jalnic e pornirea 
anticreștină încurajată în Europa actuală, creștinismul 
fiind considerat vinovat, printre alte reproșuri aduse 
fețelor palide, de trecutul și de prezentul de pe toate 
continentele. A fost îmbrățișat, răspândit sau impus, cu 
avantajul uitat al schimbărilor în bine pe care le-a adus și 
pe care suntem îndemnați să nu le mai recunoaștem 
deloc. 

 
Platitudinea nr.17, din perspectiva unor 

concomitențe contemporane, fără nimic de adăugat 
Să fie oare sincrone vremurile suspiciunilor cu 

vremurile rugăciunilor? 
 Iată cum acel „a trăi din plin” ca o observație că cineva 

s-a bucurat de o viață bogată în experiențe – a trăit din 
plin -, s-a schimbat. Astăzi trăim din plin suferința altora 
și groaza vecinătății cu aceasta. TV, Internetul și zvonurile 
augmentează toate astea. 

Orice plin dă, însă, pe din afară, așa că s-ar putea 
spune: 

„Învierea speranțelor poate începe în orice zi în care 
credința  creștinilor recunoaște Învierea lui Hristos, Fiul 
Domnului”. 

  De ce unui om cu cât bolește mai tare, i se 
comandă de către cei sănătoși să rabde. Aceștia se dau 
exemplu pe ei, fără ca între spusele lor și cele ale 
bolnavului să existe vreo asemănare. Asta se întâmplă 
poate pentru că despre durerea cărnii nu se învață, nu se 
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fac pregătiri de împăcare cu un trup chinuit, să se 
lămurească cum să-i fie mutată durerea mai în afară, cât 
mai departe de un sine vătămat. Când ajungi să-ți umpli 
timpul cu gesturi mici, reduse la teritoriul unui pat-
cămăruță, mai aștepți vreun rost de la viață ? Da, așa se 
pare, pentru ca tot amâni adevărul și crezi că mai urmează 
ceva care să schimbe conținutul evenimentelor din 
minutele, orele, zilele cu care se măsoară, cică, timpul. 
Singura obligație a bolnavului dictată de către cei sănătoși 
e să se lepede de depresie și anxietate, de miorlăială - să se 
lepede, ca de niște otrepe, parcă nu ar fi comune tuturor 
oamenilor. Bolnavului, în primul rând, i se impune să 
aștepte, ca unui exilat din viața în care, de abia, se 
obișnuise să locuiască, ca la el acasă. 

 
Platitudinea nr. 18,  a se lua aminte! 
Sfinții nu știu ce-i așteaptă decât după ce trec la 

cele sfinte. 
Unui înțelept întru Domnul, precum părintele Arsenie 

Boca, nu i s-ar fi părut în spiritul credinței în Hristos să fie 
numit Profet. 

Oamenii nu trebuie judecați din poziții extreme, numai 
în culorile alb și negru. Muzicienii înțeleg mai bine 
problema,  știind câte nuanțe sunt între extremele vocii 
umane. Păcat că nu se desfășoară pe muzică, de preferință 
pe muzică clasică, și politica, și războaiele ideologice! 

„Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri”, 
din Letopisețulǔ Țărîi Moldovei de la Aaron-Vodă încoace, 
de unde este părăsitǔ de Uréche Vornicul de Țara de 
Giosǔ, scosǔ de Miron Costinǔ[...]. 

 
Platitudinea nr. 19, ori cum o întrebare poate să 

nu-și găsească pe loc, uneori, chiar deloc răspunsul 
Cât de lung și de neștiut Ți-e drumul Tău pentru mine, 

Doamne?  
De la neglijabila greutate a pruncului, de a fi purtat în 

brațe, până la jenanta și repudiata greutate de a fi purtat 
pe brațe, ale cârjelor sau ale altora, accept cu răbdare să 
mă văd odată ajuns la destinație. Dacă pe drum aș cugeta 
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la semnificația acestuia, ar mai fi de adăugat,: călătoria e 
doar e rostul, nu destinația.  

Dacă „pe drum nu se mănâncă”, în lipsa alimentelor 
jinduite, cum se glumea pe seama lozincilor comuniste, se 
pot schimba mesaje, astăzi scrise din mers, cu ochii la 
telefoane mobile. Un  prieten cu suflet de poet, în rolul 
psihologului fără răgaz, mișcat de întrebarea mea, rătăcită 
pe internet, la adresa unei divinități omniprezente, mi-a 
scris: 

„Îmi amintesc de o întâmplare legată de o zi extrem de 
grea cu foarte multe solicitări de la oamenii care, ca de 
obicei, se jucau cu noi și sufletul lor de-a v-ați ascunselea. 
Tot în acea zi, ați navigat ca mine pe apele adânci ale 
problemelor omenești și păreați încă proaspăt. Diferența 
era că eu eram epuizat, iar dumneavoastră erați în aceeași 
formă de bună dispoziție, ca la începutul programului de 
lucru. La sfârșitul zilei v-am privit și v-am spus:  

-Eu sunt terminat de oboseală!  
M-ați privit, ați zâmbit profesional și mi-ați răspuns:  
-Cred că minerilor le este mai greu decât ne este nouă 

acum!  
Sa știți, că din acel moment, de fiecare dată când sunt 

extrem de obosit îmi aduc aminte de acele cuvinte. Și asta 
mă ajută să continui”.  

Solidar cu  ideea că tot ce a fost era mai roz, dar că nu 
ne stă bine să ne luăm în serios ideile conformiste, i-am 
răspuns la mesaj, ca un internaut cu lecția făcută: 

„Îți mulțumesc! Erau vremuri în care faptele minerilor 
intervenționiști dincolo de abataje erau deosebit de 
provocatoare  pentru meseria noastră umilă de cârpaci de 
suflete. Azi, când minerii sunt în curs de dispariție, într-o 
țară rămasă numai la suprafață, aș înlocui aportul social al 
purtătorilor de lămpașe cu cel al profesioniștilor sau 
profesionistelor șoselelor: șoferi de Tiruri, drumari și alte 
ființe lucrătoare cu trupul lor scos la vânzare.”    

 
Genoveză e amintirea, franțuzească era dăruirea pentru 

iubita de la marginea mării, dar mintea organizatoare era 
armenească. Din toate acestea adunate, lumina Farului de 
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piatră, timp de cinci decenii, și-a făcut datoria de a nu 
permite o acostare periculoasă la țărmul ispititoarelor 
nisipuri constănțene. 

Contrastele sunt cele mai preferabile ochiului și 
sufletului, la Constanța și în alte porturi ale unei lumi 
înfricoșate de pustietatea, nu se va ști când, de nestăvilit a 
apelor. La Milano e imposibilă izolarea de albastru și de 
cupolele în soare, risipite de-a lungul veacurilor, să 
preamărească necunoscutul. Îți rămâne ție, suflet al oricui 
ai fi, doar umbra. 

Peisaj urban cu pomi în floare într-o noapte cu două, 
trei luni electrice, atâtea câte poți să numeri de-a lungul 
unei străzi, câștigătoare la concursul „Pustietatea pe 
asfalt”. Am lăsat și rama să nu se confunde, la prima 
vedere, cu realitatea. 

Nici Veneția nu mai e vie și adevărată așa cum o 
stăpâneau localnicii ei odată și odată. Devine tot mai mult 
o vitrină și o tarabă doar pentru turiști. 

Nu e ca pe vremuri, când până și iubirea de arginți, 
Pirandello, cu geniu și ironie caldă, o transformase în milă 
creștinească. Un joc al minții, propus de autor în 
povestirea „Norocoșii”. 

 Când nimic nu mai are ce să piardă decât zăpușeala 
siciliană, unei mame cerșetoare, nimic altceva decât un  
evantai târguit cu ultimii ei bănuți, îi dăruiește iluzia că 
viața nu este trăită totuși în van. Mai multe personaje 
portretizate în cuvinte puține se intersectează întâmplător 
în prejma mamei vitregite de soartă, care refuză tentația 
de a se sinucide și alege „să râdă și să privească, 
îndrăzneață, cu ochii strălucitori, provocatori, sfidători, 
spre soldații care treceau”, în nuveleta „Evantaiul”. 

Tot în volumul „Nuvele pentru un an”, tradus de Laszlo 
Alexandru, în bijuteria nuvelistică „Liliacul” regăsim vechea 
preocupare a lui Luigi Pirandello de a demonstra cum realul 
și adevărul se îmbină și se concurează într-o piesă de teatru, 
demonstrând că nu a primit de-a surda premiul Nobel 
pentru dramaturgie. nuvelepirandello.wordpress. 

A scrie pentru sine ca și pentru alții, întru 
recunoașterea, adesea târzie, din partea umanității, vine 
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dintr-un har ce nu se poate determina statistic. Minunea 
cu harul are loc într-o  așteptare  universală, nu se știe 
când și din Grația cui. Așa a pățit-o binecuvântat de o 
înzestrare excepțională, prea mult urâtul, repudiatul, dar, 
în taină, admiratul, formidabilul Paul Goma! Nedreaptă a 
fost soarta cu Paul Goma, de la pribegia din Basarabia, la 
prigoana din România comunistă. Cu ciuma roșie învățase 
să se lupte, să nu-l răpună mișelește de-a lungul anilor, 
dar recent l-a învins vrajba cu pocitania coronavirală. 

 „Scriitorul și disidentul Paul Goma (84 de ani) a murit 
din cauza infecției cu coronavirus, într-un spital parizian”, 
a anunțat biografa acestuia, Mariana Sipoș, într-un 
comunicat transmis G4 Media. "În urma unui mesaj primit 
din Franța, cu regret si mare durere anunț plecarea dintre 
noi a marelui scriitor și disident Paul Goma, în noaptea 
din 24 spre 25 martie 2020. Paul Goma era internat din 18 
martie la spitalul La Pitié Salpêtrière, în urma constatării 
infectării cu virusul ucigaș. Conform informațiilor 
transmise de echipa medicală care l-a îngrijit, Paul Goma 
a plecat senin, fără durere și cu sufletul împăcat", a 
transmis biografa lui Paul Goma.  

Redacția, https://m.hotnews.ro/stire, 25 martie, 2020.  
 
Ce ușor li se lipește nebunia unora pe viață, ca după 

moarte să fie înveliți în lințoliul cuvintelor frumoase, spre 
satisfacția psihiatriei care atâta așteaptă, să-și împlinească, 
așa-zisa, menire. Ezra Pound, „considerat a fi nebun, a fost 
închis într-un azil timp de 12 ani”. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound 

Visele sunt locuite, pentru ca odată cu trezirea să poată 
interveni, într-un mod salvator, ori nu, Uitarea! 

În timp ce Lady Godiva călărea goală prin Coventry, 
pentru a-și determina soțul să scadă taxele exagerate 
impuse locuitorilor orașului, croitorul Tom nu s-a putut 
împotrivi interdicției să arunce o privire goliciunii nobilei 
doamne. O forță supranaturală a intervenit pentru a-l orbi 
pe păcătos. Bărbatul a devenit cunoscut sub numele de 
Peeping Tom. Această tensiune între exhibiționismul 
Godivei și voaieurismul lui Tom a fost preluată de către 

https://m.hotnews.ro/stire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound
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Sigmund Freud ca unul din punctele de susținere a 
teoriilor sale despre psihologia umană. Timp de ani buni, 
Lady Godiva și Peeping Tom au fost conectate în mod 
inextricabil în cultura populară.  În limba engleză, 
expresia colocvială „Peeping Tom” se folosește pentru a 
face referiri la cineva - bărbat sau femeie – care, în 
căutarea plăcerii erotice, trage cu ochiul la nuditatea 
oamenilor și  la variatele moduri de exprimare a 
sexualității acestora. Pentru a-și completa anumite 
supoziții asupra sexualității umane, Freud s-a inspirat din 
mitul Godivei pe aceleași căi ale subconștientului ca 
diverși pictori, sculptori, compozitori atrași de subiectul 
voaieurismului. Dacă i-ar fi fost la îndemână, Freud i-ar fi 
psihanalizat pe toți, cu o curiozitate  de entomolog.  Cu 
toate talentele sale scriitoricești recunoscute din timpul 
vieții,  răsplătite cu  cea mai prestigioasă distincție 
germană pentru literatură (premiul Goethe, 1930), Freud 
nu a dat atenție frumuseții sufletului feminin care i-a fost 
numai subiect de psihanaliză.  

Frumusețea și compasiunea feminină pot învinge orice 
obstacol, inclusiv confuzia din mințile bărbaților care sunt 
cei mai panicați de  amenințările câte unui virus 
pandemic, precum cel pe seama cui se răspândesc, în 
prezent, cele mai multe fakenews în mass-media, 
dominată și ea de gândirea masculină. 

 
Noua cenzură îmbinată cu autocritica de tip comunist, 

ștergerea trecutului aidoma proletcultismului bolșevic, 
rescrierea istoriei ca în romanul 1984 al lui Orwell pune 
bazele unei noi revoluții culturale care urmărește să 
anihileze umanismul și gândirea occidentală. 

Matei Vişniec, Eseist francez despre evacuarea 
umanismului occidental în universitățile americane, RFI, 11 
februarie, 2020. 

 
 
Mirosul, gustul dispar, le mai rămân bătrânilor celelalte 

simțuri ca să vadă și să audă o lume fără savoare, pipăibilă 
în duritatea ei, de aproape. Ne-au pregătit-o, celor de 
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vârsta a III-a. Mai întâi ne-au făcut publicitate negativă, 
cum c-am zburda prin parcuri și ne-am juca în cârdășie 
șah la soare. Mai apoi, s-a dat comanda: Zuhause, Zuhause 
allein!  Pe lângă vârstă, junghiuri și câteva boli cronice am 
fost dăruiți, de curând, și cu teama de a fi strânși într-un 
fel de lazarete. În astfel de locuri, sperăm că îngrijirea va fi 
precum iubirea declamată de sistem. Și eu care îmi 
doream ca plecarea finală să-mi fie de pe patul de acasă, 
înconjurat de cărți, și nu de pe cel de spital. Nimic nu s-a 
inventat mai chinuitor ca patul de spital. Patul familiar, 
proiectat ca o stație terminus, îl visam ca pe un peron de 
unde să mai pot face cu mâna și trimite bezele celor 
apropiați. Nu vreau să pierd drumul spre regăsirea de sine 
a povestitorului de vise tăinuite. Aștept să ne reauzim 
între noi, perdanții, după ce se vor întredeschide ușile 
subsolurilor destinate extracorporalizării noastre, cu 
promisiunea unei salvări ulterioare. Taina la care nu 
aveam acces era cine le va transforma în uși batante. Asta-
i culmea satisfacției în viață, să dai ocolișuri morții în 
hohote de râs. Mă bucur să râd de intențiile elitelor 
politice incompatibile cu starea de fapt actuală. Stăpâne 
temporar pe plăcile turnante ale politicii, elitele sunt și ele 
interșanjabile și muritoare, după cât le e timpul de 
așteptare. 

Necăjiți și păgubiții, necăjiți și conțopiștii proceselor 
verbale azvârlite de-a valma din cancelarii până la 
văgăunele rurale. În țara asta cine mai merge senin și 
zâmbitor pe stradă? Galbenul dă savoare de pișcot unei 
străzi mai veche decât sărăcia. 

 
Platitudinea nr. 20, cunoscută de o lume întreagă  
Birocrația bate omenia, supraviețuind chiar și 

apocalipsei 
  Logica și bunul simț devin neputincioase în fața 

unor protocoale ticluite, posibil, cu contribuția 
flușturatică a savantului  Filotimus Burcel? Cazuri 
cutremurătoare, știri care provoacă emoții negative. 
Comparațiile între oameni cad inutil ca ploaia de cenușă 
înainte de o erupție vulcanică. Ieșim din istorie pe ușa din 
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dos și învățam, vrând-nevrând, că tehnologia noii ere 
informatice e singura scăpare. Aparate de citit datele 
despre cine, unde și când este contact, purtător sau 
suspect, iar peste toate astea se prevede că vor domni 
roboții programați să le facă pe toate. De la o tehnologie 
flexibil ajustată se așteaptă și găsirea remediilor 
salvatoare. Supravegherea este componenta de care 
depinde cumințenia celor care mai fac umbră pământului 
pentru a se rupe lanțul întâmplărilor nefaste. În acest fel, 
istoria trecutului va deveni inutilă, dovedindu-se că 
prezentul nu poate fi trăit decât pentru supraviețuire 
colectivă. În sfârșit, omul va ști să renunțe la ceea ce nu a 
crezut că va fi în stare, să dea din ce în ce mai mult de la el 
pentru alții. 

Dacă nimic nu e sigur în viitor, de ce dăm importanță 
unui prezent cu viitorul incert? Varianta contrară: dacă 
prezentul e amputat prin imprevizibilitate schimbărilor, 
de ce să dăm importanță unui viitor care își poate oricând 
nega trecutul din cauza urmărilor sale? Mintea e 
programată să aleagă fără oprire între aceste interogații la 
examenele de maturitate ale conștiinței. Dacă nu le 
absolvă, mintea își va acorda calificativul de „insuficient” 
și dreptul de a fi fericit de jucăușă. 

O cale oarecare spre o cetate nu prea mare, potrivită 
pentru plimbarea de la amiază. Ce vremuri de neînțeles, 
atunci când libertatea ți-e luată ca  o scamă de pe haină! 
Azi îmi pare rău că nu am admirat, pe îndelete, pietrele de 
râu tocite pe care pășeam neîmpiedicat, să le am în minte, 
în perioadele de izolare, așa cum mă așteptau înfășurate 
pe mosorul vieții. Îmi aduc aminte cum ajuns în umbra 
rece-violetă a gangului de la intrare, mi s-a părut prea 
sobru, așa cum arăta părăsit de trecători. Mă invita totuși 
ca un tunel al păcatelor, în cetate. Și mi-am șoptit mie 
însumi: mergem? 

  
În ultimul timp, asistăm neputincioși la dezvoltarea, în 

paralel, a două fenomene: creșterea presiunilor socio-
economice și răspândirea excesivă a previziunilor 
apocaliptice. Fie că sunt avertismente despre dezastre 
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ecologice, bazate pe evenimente nefaste recente, fie că 
sunt speculații pe seama apariției unor boli virale 
necunoscute și netratabile, fie că au cauze cosmice sau 
omenești, predicțiile sfârșitului lumii par să fie adânc 
înrădăcinate în psihologia umană. Profețiilor biblice 
despre sfârșitul lumii, cu sorginte în Apocalipsa Sfântului 
Ioan, prezente din Evul Mediu timpuriu în lumea creștină, 
sau celor de așteptare a împlinirii mesianice, comune 
culturii iudeo-creștine, li s-au adăugat în lumea 
globalizată de azi, predicții și din alte culturi. 

Într-o accepțiune psihosociologică, aceste predicții fac 
parte din imaginarul uman, în care se integrează atât 
componente ale lumii subiective (sentimente, emoții, 
iluzii, fantasme etc.), cât și componente ale lumii 
obiective. Gradul de apropiere sau de depărtare a 
imaginarului față de realitate poate să explice discrepanța 
dintre concepțiile celor care cred sau nu cred în profețiile 
despre sfârșitul lumii. Oamenii care idealizează lumea 
promisă de revelațiile sacre au decupat, la modul 
fantasmatic, răul din toată firea și l-au atribuit acelora, din 
vina cărora, pe acest tărâm al păcatelor, nu se mai poate 
trăi. Pentru aceștia, împărtășirea credinței în previziunile 
apocaliptice, poate fi o reacție de apărare în fața angoasei 
pe care le-o produce nesiguranța zilei de mâine. 
Fenomenul pregătirii pentru un „sfârșit inevitabil”, 
imaginat în cadrul unui scenariu, actualizat continuu de 
profețiile circulante, permite păstrarea speranței în 
schimbarea lumii. Înlocuită de una mai bună, poate chiar 
mesianică, ori de ce nu, una aparținând unui alt ciclu 
planetar, conform unei predicții mayașe. 

În cazul  prevestirii altor sfârșituri catastrofice ale 
omenirii, prognozate ca fiind urmarea unor comploturi și 
jocuri de interese, mecanismul psihic implicat este 
proiecția. Prin acest mecanism sunt proiectate asupra 
altora diferitele variante ale nemulțumirii de sine, de la 
dezamăgire până la îndușmănirea față de propria 
persoană. Insatisfacțiile ascunse în subconștient sunt 
nerecunoscute și neacceptate de către Eul celor care cred 
că descoperă, permanent, semnele oculte ale unor mai 
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vechi și mai noi conspirații mondiale. Pentru cei interesați 
de astfel de descoperiri, internetul li se potrivește ca o 
mănușă, servindu-le și ca o sursă inepuizabilă de dovezi 
virtuale. 

 
Platitudinea nr. 21 sună ca într-un joc de cărți din 

vremuri de mult trecute  
Vom ajunge să jinduim după viața părinților noștri 

pe care i-am compătimit pentru lipsurile, sacrificiile 
și vexațiunile impuse de comuniști. 

Păcat că încă nu am devenit chinezi, pentru că in 
tradiția lor bătrânii sunt respectați. Singura scăpare o vom 
avea de la neveste, fiice, vecine, deoarece femeile, fiind 
mai realiste, vor ști să lupte și pentru noi, neluând în 
serios toate ucazurile date de diriguitori. 

Ce se întâmplă cu țara asta, unde nu mai funcționează 
nici pilele, nici presiunea străzii și nici măcar imaginea de 
arhanghel al medicinei? 

Admirați-l pe Filotimus Burcel pentru că e fotogenic, are 
papagal și are păreri pe care le schimbă după cum bate 
vântul. Joacă bine, convingător și față de alți colegi se urcă 
mai lejer pe scara onorurilor. Chiar și gafele îi vin în ajutor 
datorită repeziciunii cu care se adaptează la orice schimbare 
în moda științifică, pentru că azi și știința e mai 
schimbătoare ca vremea. 

Situația îmbolnăvirilor cu Covid 19, înregistrată diferit, pe 
harta lumii demonstrează persistența națiunilor. Pentru  
gândirea politică corectă, națiunile sunt un produs al unui 
imaginar desuet, specific secolelor XVIII, XIX. Conceptele de 
etnie și populație se insistă că ar fi mai adecvate exprimărilor 
despre diversitatea oamenilor. Dar, ceea ce au reușit 
germanii la un loc, ca națiune, nu reușesc alții între alte 
hotare, cu alte determinări colective. Coreea de Sud, 
Taiwanul, Islanda sunt aidoma Germaniei țări în care 
pandemia cu Covid19 a fost ținută sub control prin unitatea 
populațională, dacă ne referim la spiritul de turmă, și prin 
unitatea națională dacă punem pe prim plan scopul și 
comportamentele comune. Atunci, cum rămâne altfel, decât 
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la alegere, folosirea conceptului de națiune, condamnat la 
perimare, cu și fără drept de liberare verbală condiționată? 

12 lecții de la guvernele care au reușit să gestioneze cel mai 
bine epidemia de coronavirus, Editor: I. I., https://www 
.digi24.ro/   știri/externe, 16 aprilie, 2020. 

 
Ultima platitudine. Prin repetiție, platitudinile se 

distrug de la sine.  

https://www/
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Iisus Hristos, prietenul nebunilor  

 

ricât de enervanți, păguboși și dezastruoși ar fi 
proștii, lumea îi acceptă ca pe un fel de 
normalitate, ca pe un rău necesar. Ei sunt chiar 

folositori; căci, dacă n-ar exista proștii, cum ar mai străluci 
deștepții? Ei sunt un fel de îngrășământ din care se 
hrănesc deștepții și un fel de ambient care relaxează, 
distrează și evidențiază. 

Dar gluma cu proștii se poate îngroșa și devine 
insuportabilă. Prostia e un fel de slăbiciune, boală sau 
degradare normală, dar dacă se agravează devine 
anormalitate: proștii devin nebuni. Clasa nebunilor este 
inacceptabilă pentru că pare a fi cu totul inumană: oricât 
de slabi sau degradați, proștii mai fac parte din specia 
umană, pe când nebunii par a fi ieșit din ea. Prostia poate 
fi distractivă și chiar folositoare, pe când nebunia e 
totdeauna dizgrațioasă și chiar înfricoșătoare. Dacă 
prostia e o slăbiciune, o boală sau o degradare relativă, 
care-l menține pe om încă funcțional și util în societate, 
nebunia pare să-l facă total degradat și nefuncțional, un 
simplu rebut care trebuie eliminat, chiar dacă e scos 
numai din societate și nu din viață. 

Lumea se împacă ușor cu existența proștilor, dar nu 
acceptă nicidecum pe cea a nebunilor. Oricât ar fi de 
neplăcuți, proștii sunt un pericol relativ, pe când nebunii 
pun specia umană sub semnul întrebării. Și totuși, oricât 
ar fi de anormală și am respinge nebunia, nu putem 
minimaliza faptul că „în lume sunt actualmente peste 500 
milioane de bolnavi psihic” 1. Dacă e adevărat că nebunia e 
o boală psihică, rezultă atunci indubitabil că mare parte a 
                                                 
 Din volumul Iisus Hristos, Iubirea trădată, vol. 3, Editura 
Paideia, 2020. 
1 Cf. Dmitri Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici, Editura Sophia, 
Editura Cartea Ortodoxă, București, 2011, p. 14. 

O 
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omenirii e afectată de ea, că normalitatea nu mai e chiar 
așa de normală sau nebunia de anormală. Deși fiecare se 
consideră normal și crede că poate deosebi nebunia și pe 
nebun, totuși specialiștii atrag atenția că „nu există în 
epoca noastră o noțiune mai controversată decât nebunia, 
nici instituție mai contestată și ponegrită decât azilul 
psihiatric” 2. Cauza acestei controverse poate fi neplăcerea 
de a da ochi cu nebunia, iar ocolirea ei poate însemna 
speranța de a-i da un nume mai acceptabil și mai plăcut. 

Dar nu e vorba numai de teamă sau de neplăcere, ci 
chiar de neclaritatea sau dificultatea identificării nebuniei. 
De fapt, granița dintre normalitate și nebunie este extrem 
de fină, delicată și greu de precizat. Nimeni nu acceptă că 
e nebun și, în orice dispută, preferă să creadă că ceilalți 
sunt mai mult sau mai puțin săriți de pe fix. Și, de fapt, 
cine știe exact ce înseamnă „normal”, cine poate pune 
degetul pe limita lui? Întrucât pe pământ nimeni nu e 
deplin sănătos, probabil că nimeni nu e „normal”. Deși 
sunt binecunoscute, precizate și tratate boli psihice clare, 
totuși nimic nu e mai prostesc și mai ridicol decât să-i 
împarți pe oameni în „normali” și „anormali”; căci, oricât 
ar fi de anormali unii, totuși rămân în regnul uman. 
Nefiind perfect, orice om „normal” are și anormalități, 
precum orice „anormal” sau „nebun” rămâne totdeauna 
om, adică rămâne și cu ceva „normal”. 

În general, nebunia este socotită boală psihică, ale cărei 
simptome se exprimă prin astenie, anxietate sau depresie, 
iar nebunia propriu-zisă se concretizează în boli precum 
bi-polaritatea, schizofrenia sau paranoia. Dintre 
simptomele psihice prime, cea mai cunoscută și 
răspândită pare a fi depresia, care înseamnă „dispoziția 
sufletească abătută, însoțită de apatie, vlăguire, evaluare 
descurajat-pesimistă a ceea ce se întâmplă” 3. Ca să 
conștientizăm amploarea, diversitatea și pericolul 
depresiilor, e bine să știm că specialiștii le clasifică în 3 

                                                 
2 Michel Evdokimov, Pelerini ruși și vagabonzi mistici, Pandora, 
Târgoviște, 1999, p. 52. 
3 D. Avdeev, op.cit., p. 159. 
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tipuri: 1) psihogene, adică apărute pe fond nervos, 2) 
somatogene, adică apărute ca rezultat al bolilor trupești și 
3) endogene, condiționate de factori constituționali 4. Deși 
pare printre cele mai simple boli psihice, depresia poate fi 
foarte periculoasă, dacă avem în vedere că „în jurul a 45-
60% din toate sinuciderile de pe planetă sunt comise de 
către persoane care suferă de depresie” 5. 

Majoritatea psihiatrilor cred că motivele sau cauzele 
depresiei sunt strict psihice. Această idee este considerată 
reductivă și simplistă de către psihiatrii creștini, pe baza 
cercetărilor unor specialiști care au constat că „printre 
numeroșii pacienți în vârstă de 35 ani și peste, nu a fost 
niciunul a cărui problemă să nu se reducă, în ultimă 
instanță, la căutarea viziunii religioase asupra vieții” 6. Cu 
alte cuvinte, întrucât omul este o diversitate și o unitate 
somato-psihico-spirituală, atunci și cauza bolilor sale 
trebuie căutată diferit, specific, pe rând și nu unilateral: 
întâi somatic, apoi psihic și apoi spiritual sau duhovnicesc. 
Așa cum „normalitatea personalității este văzută în 
unitatea manifestărilor duhovnicești, sufletești și trupești” 
7, tot astfel trebuie căutată și cauza bolii, în specificul 
fiecăreia din cele 3 dimensiuni ale omului, fără a le 
confunda și fără a le separa. Iar mai presus de toate, 
psihiatrul creștin atrage atenția că aceste dimensiuni nu 
sunt de aceeași valoare și importanță, astfel că echilibrul, 
normalitatea sau unitatea lor „este atinsă doar cu condiția 
ca influența sferei duhului să precumpănească” 8. Deși 
depresia apare totdeauna ca o întunecare și un 
dezechilibru psihic, totuși psihiatrul are datoria să 
identifice exact cauzele și remediile bolii și să nu le 
confunde. Așa după cum nu e suficient să tratezi psihic o 
boală duhovnicească, tot astfel psihiatrul creștin 
recunoaște și el că numai boala „care are o cauză 

                                                 
4 Ibidem, p. 167. 
5 Ibidem, p. 161. 
6 D. Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici, ed.cit., p. 204. 
7 Ibidem, p. 8. 
8 Ibidem. 
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duhovnicească nemijlocită se pretează la un tratament 
duhovnicesc” 9, iar „a trata asemenea maladii (psihice, 
n.n.) prin mijloace exclusiv ascetice nu este întotdeauna 
justificat” 10. Anormalitatea nu este simplă și liniară, 
pentru că nici bolile nu sunt simple și egale. Așa după 
cum omul nu poate fi redus exclusiv la spiritualitate sau la 
materialitate, tot astfel bolile sau anormalitățile omului nu 
pot fi reduse exclusiv la psihic, material sau spiritual, ci 
trebuie interpretate atât prin specificul fiecărei 
dimensiuni cât și prin unitatea personalității omului.  

Dar nebunii sunt nebuni nu numai pentru că arată sau 
se fac nebuni, ci mai ales pentru că sunt văzuți și făcuți 
nebuni, de către ceilalți. Orice om este rezultatul voinței 
sale, dar depinde și de ceilalți; și el se face, dar și ceilalți îl 
fac. De multe ori, oamenii văd în tine nu ceea ce ești și 
vrei să fii, ci ceea ce vor ei să vadă și să fii, chiar în chip 
criminal. Numai așa se înțelege concluzia îngrozitoare a 
unor medici psihiatri că „ne aduc oameni sănătoși ca să-i 
facem nebuni” 11, și că „odinioară toți cei care absolveau 
Facultatea de Psihologie erau șomeri. Astăzi toți sunt 
bogați … psihiatrii au agenda plină” 12. 

Fiecare vede ce vrea și, apoi, ce poate să vadă. Dacă 
1000 oameni privesc un nebun, fiecare îl vede și-l înțelege 
altfel. De obicei, oamenii văd în nebunie și în nebun 
numai o degradare, numai ceva rău; nici prin minte nu le 
dă că ar putea exista acolo și ceva demn de prețuire și, 
poate, chiar frumos, bun și valoros. Căci nebunia nu e 
numai degradare, urâțenie și mizerie. Ea poate fi chiar o 
noblețe și un privilegiu. Anticii vedeau în epilepsie o boală 
divină iar în epileptic un însemnat și un trimis divin; așa s-
a vorbit, de exemplu, despre Caesar. Artiștii au fost 
considerați totdeauna ca niște suflete situate deasupra 
rațiunii comune, ca niște atinși de aripa unei „sfinte 

                                                 
9 Ibidem, p. 90. 
10 Ibidem, p. 10. 
11 Monahia Porfiria, Cu taxiul pe străzile orașului, Editura 
Evangelismos, București, 2015, p. 11. 
12 Ibidem, p. 17. 
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nebunii”. Lumea artei e lumea unei anume „nebunii”, în 
care centrul e „capul meu albastru și nebun” (Ion 
Alexandru „Via dolorosa”), al poetului „pe gânduri dus / 
Sub plopii-nnebuniți în zare” (I. Alexandru, „Poezia”). 
Artiștii se deosebesc de lumea comună tocmai pentru că 
sunt „nebuni”. Ca și profetul, artistul este „De râsul lumii 
și de arătat ajuns / Cu degetul, nebunule, pe drumuri / 
Umbli ca ciuhele-n vârtej / Flux și reflux zbătându-te de-a 
pururi” (I. Alexandru, „Cântare de toamnă”). El „Cântă 
atât de tare că n-auzim nimic / Doar înghețăm pe drum de 
bucurie / Cad scorburi mari de aur peste noi / Și bolovani 
greoi de nebunie” (I. Alexandru, „Trisagion”). „Nebunia” 
artiștilor este de fapt misiune divină, „La lupta veșnică să 
fie mărturie / Din sinea lor ieșind biruitori / Îi lași nebuni în 
lume să-ntârzie” (I. Alexandru, „Noapte”). „Nebunia” lor 
este sacralitate, încât nu e impropriu și nu e ridicol să 
spunem că, asemenea profeților, „Capul lor miroase rupt 
din rai / Și picioarele a nebunie sfântă” (I. Alexandru, 
„Țăranii”). Numai „nebunia” aduce sacrul în artă, numai 
nebunia lui Hölderlin și a lui Eminescu a putut marca 
supremul poeziei germane, respectiv al celei române. 

Dar nu numai în artă, ci și în știință și filosofie 
„nebunia” s-a dovedit un privilegiu și o noblețe. Practic, 
descoperirile științifice au fost posibile numai prin „saltul 
de pe fix”, printr-o gândire „nebună”, iar descoperitorii au 
părut totdeauna cel puțin ciudați, dacă nu cumva chiar 
nebuni. Valoarea acestei „nebunii” se verifică și în 
filosofie. Nu filosofia rațională, calculată, logică și 
cuminte, ci numai cea „nebună” a demascat falsitatea și 
impostura creștinismului apusean în secolul XIX, prin 
lucrarea „Știința voioasă” a filosofului german Fr. 
Nietzsche (el însuși sfârșind nebun), în care un nebun, 
ziua în amiaza mare, strigă: „Unde a plecat Dumnezeu? … 
Noi l-am ucis, voi și eu! Noi toți suntem ucigașii lui” 13. 
Oricât ar fi de tragică, nebunia lui Hölderlin, Nietzsche și 

                                                 
13 Fr. Nietzsche, Știința voioasă, III, 125, Editura Humanitas, 
București, 1994, p. 130. 
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Eminescu este și un sublim: nu oricine are privilegiul și 
noblețea nebuniei lor. 

Dar nu numai știința, arta și filosofia cunosc nebunia 
sfântă, ci și teologia. E adevărat că, în privința nebuniei ca 
degradare psihică și realitate medicală, teologia are o 
explicație umanitară și simplă: „există suflete atât de 
fragile, încât lovindu-se de grosolănia și cruzimea lumii 
înconjurătoare s-ar sfărâma – și Domnul îngăduie ca între 
ele și lume să se lase vălul bolii psihice, pentru a despărți 
sufletele acestea de ceea ce le-ar putea strica integritatea” 
14. Dar există și o asumare teologică a nebuniei, mai înaltă 
și mai sacră. 

Nu e destul să-i acceptăm și să-i compătimim pe 
nebuni numai pentru că intră și ei sub pronia lui 
Dumnezeu, pentru că sunt feriți de răutate, au o naivitate 
și o nevinovăție în faptele lor. E vorba nu numai de 
acceptarea nebunilor, ci și de pătrunderea dincolo de fața, 
suprafața sau masca nebuniei. În general, definim nebunia 
ca anormalitate, ca ieșire din rațiune, din ceea ce este și 
face omul rațional. Dar ce e logic din ceea ce face omul 
rațional? În definitiv, nu omul logic e normal; normal nu-i 
decât omul care-i iubește pe oameni, își cere iertare și se 
pocăiește în fața lui Dumnezeu. Există o lume întreagă 
care calculează logic și se arată rațională, dar e nebună 
prin greșelile și răutățile ei. Și, tot astfel, există și o 
categorie cu totul aparte de oameni care și-a luat masca 
nebuniei, ca smerenie, pocăință totală și scut împotriva 
nebuniei lumii care amenință umanitatea omului. Un 
astfel de caz excepțional, pomenit în „Patericul Egiptean”, 
este cel al Avvei Ammonà, care se prefăcea nebun și, fiind 
pe cale de a fi descoperit de cineva, i-a reproșat: „Câte 
osteneli am făcut în pustie ca să dobândesc această 
nebunie, și din pricina ta sunt în primejdie să o pierd astăzi” 
15. 

                                                 
14 D. Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici, ed.cit., p. 87. 
15 Patericul Egiptean, „Avva Ammoná”, Editura Episcopiei 
Ortodoxe, Alba Iulia, 1990, p. 31. 
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Purtările măștii nebuniei pot fi sintetizate în două 
feluri, în funcție de motive: 1) sociale, 2) religioase. A 
existat o mască a nebuniei pur socială, precum 
sărbătoarea „Saturnaliilor” din Roma antică, în care sclavii 
îi maimuțăreau și sfidau pe stăpâni, sau precum 
„Sărbătoarea nebunilor” din 2 ianuarie în Occidentul 
medieval, în care săracii îi imitau sau parodiau pe mai-
marii lor – episcopi, nobili etc. – ca protest împotriva 
nedreptăților sociale. 

 Dar masca cea mai profundă și mai semnificativă a 
nebuniei este cea cu sens religios. Această nebunie aparte, 
cu totul deosebită, unică și maximă, este cea a „nebunilor” 
mistici sau a „nebunilor întru Hristos”. Se poate spune că 
ea a fost prefigurată de către profeții din Vechiul 
Testament, care își asumau cu libertate totală o 
condamnare vehementă a rânduielii obișnuite (adică 
„normale”) a lumii, nedreaptă și de fapt anormală din 
punct de vedere social, moral și religios. Profeția 
Vechiului Testament era o ieșire brutală, expresă și 
radicală din ordinea sau „normalitatea” lumii, și ea a părut 
celor legaliști (inclusiv teologilor formaliști) o nebunie. Ea 
a fost „nebunia” sacră a Vechiului Testament, singura 
capabilă să vadă și să anunțe schimbarea ordinii „normale” 
prin venirea lui Mesia. Căci profeții nu anunțau de fapt un 
Mesia conformist și legalist, ci unul împotriva 
„normalității” lumii. De aceea, deși au fost avertizați, 
iudeii n-au putut crede și accepta un Mesia umilit, chinuit 
și omorât, adică un Mesia „anormal”. De altfel, nu numai 
ei ci chiar și adepții lui Iisus Hristos au recunoscut că, 
într-adevăr, credința în El este o „nebunie” sau „nebunia 
crucii” (I Cor. 1,18). 

„Nebunii” religioși au existat în multe religii, dar 
adevărații „nebuni” mistici sunt cei creștini sau „nebunii 
întru Hristos”. Rostul, scopul sau mesajul lor are 3 direcții: 
social, moral și mistic. Acest scop întreit este foarte 
important, pentru că primele două direcții sunt 
identificabile și la „nebunii” altor religii, dar scopul 
religios sau mistic există numai la „nebunii întru Hristos”. 
Primul scop era sfidarea și condamnarea ordinii, adică a 
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nedreptății sociale, și era cel mai vizibil. „Nebunul” 
religios nu se încadrează ci sfidează încadrările și limitele 
sociale, pentru că de fapt condamnă nedreptatea și 
falsitatea lor. În al doilea rând, el trece peste regulile 
moralei formale sau legaliste, tocmai pentru a condamna 
și combate fățărnicia și ticăloșia „moralilor” formaliști. Dar 
adevăratul lui scop este cel mistic, adică smerirea pentru 
Hristos, pentru a arăta că numai smerenia sau pocăința 
este normalitatea, pentru a impune adevărul că singura 
normalitate este smerenia iubirii „nebune” a lui Iisus 
Hristos și conformarea totală la ea. „Nebunia întru 
Hristos” este atât smerire personală, cât și declarație de 
iubire pentru Hristos și aderare la chipul smereniei Lui. 
Intenția „nebunilor” este nu numai smerenia, ci și 
participarea la Hristos, la suferința și iubirea Lui. 

Fără îndoială, orice considerare a acestei „nebunii” 
trebuie să aibă în vedere în primul rând riscul ei. Oricine 
se poate gândi că, făcând pe nebunul, riști să rămâi așa. 
De aceea, trebuie să știm că acești uriași ai credinței n-au 
fost niște temerari nesăbuiți, sfidători sau tupeiști. Ei au 
fost conștienți de risc, dar nu s-au angajat dintr-o ambiție, 
ci numai de dragul smereniei și al iubirii lui Hristos. De 
aceea, putem înțelege de ce „au făcut pe nebunii” dar n-au 
devenit nebuni, ci au rămas deplin conștienți și chiar 
performeri spirituali excepționali: pentru că i-a păzit atât 
smerenia lor cât și puterea lui Hristos, care i-a întărit ca 
răsplată pentru iubirea lor. Dar cum ar putea cineva să 
deosebească în ei iraționalul de rațional și să argumenteze 
că nu erau nebuni ci mimau nebunia? Cercetătorul onest 
și riguros poate face această distincție. Astfel, poți observa 
că în cazul unei asemenea persoane deseori „sunt vorbe 
iraționale. Și din noianul de vorbe fără rost te izbește ceva, 
un cuvânt anume, o frază care ți se adresează direct, ca un 
deget pus pe o rană” 16. Dovadă că ideea nebuniei lor reale 
e falsă este diferența imensă, profunzimea și sublimul 
ideii, pronunțată exact când trebuia și unde trebuia: „Ce 

                                                 
16 Ciprian Voicilă, Sfinții de lângă noi, Editura Areopag, 
București, 2014, p. 125. 
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stai pe gânduri / ca baba pe scânduri” 17, sau „Moarte sfântă 
unde ești? / mereu mă ocolești” 18. Posibilitatea ca aceste 
profunzimi să fie întâmplătoare este precum aceea a 
nașterii universului rațional din iraționalitate, adică nulă.  

De altfel, cercetătorul harnic poate găsi confirmarea 
calității înalte a acestor persoane prin milostenia 
consecventă, prin destule fapte miraculoase și mai ales 
prin fața – nu subumană ci supraumană – din momentele 
de intimitate, pe care unii reușesc să le-o pătrundă: „ochi 
mângâietori, precum cei ai câinilor credincioși … ochi 
limpezi, precum cei ai unui copil .. ochi care privesc prin 
tine dincolo de tine … ochi care văd demonii și îngerii” 19. 
Poate că dovada supremă este atitudinea acestora în 
timpul rugăciunii. Întrucât atunci nu mai îndrăznesc să 
simuleze, în rugăciune ei își dezvăluie adevărata față: cine 
i-a văzut în rugăciune se încredințează că aceștia nu sunt 
mai prejos, ci mai presus de „normalitatea” comună. 

„Nebunii întru Hristos” nu pot fi înțeleși decât dacă 
este înțeleasă anormalitatea lumii în raport cu smerenia și 
iubirea lui Hristos. Diferența între progresul tehnic și 
dezumanizare – adică dintre rațiune și înțelegere – 
dezvăluie anormalitatea lumii ca nebunie curată, față de 
care smerenia și iubirea lui Hristos se dovedesc singura 
soluție sau umanizare. Această diferență arată că 
„înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui 
Dumnezeu” (I Cor. 3,19). Cui pe cui se scoate; față de 
nebunia lumii, soluția este „nebunia” smereniei, iubirii și 
credinței: „Unde-s nebunii, unde ni-s nebunii? / E, Doamne, 
lumea plină de cuminți, / … / Scâncesc cuminții-n chingile 
durerii / Și, sângerând din răni adânci blândețe, / Lângă 
neveste mor de bătrânețe, / Necutezând să tragă spada 
vrerii” (Demostene Andronescu, „Unde ni-s nebunii?”). 
                                                 
17 Ibidem, p. 126. Vezi și Pr. Dorin Opriș, Monica Opriș, Cuviosul 
Gherontie, cel nebun pentru Hristos, vol. I-II, Editura Episcopiei, 
Deva, 2019. 
18 Ibidem, p. 125. 
19 Irina Goraïnov, Les fols en Christ, Paris, DDB, 1983, p. 183, 
apud Michel Evdokimov, „Pelerini ruși și vagabonzi mistici”, 
Pandora, Târgoviște, 1999, p. 64. 
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În toate religiile, nebunii sunt compătimiți și se cere 
compasiune și ajutor pentru ei. Dar într-o singură religie 
aceștia sunt asumați de însuși Dumnezeu. Singurul 
Dumnezeu care a asumat nebunia lumii și pe toți nebunii 
ei este Iisus Hristos. El, singura persoană din lume în care 
s-a văzut Adevărul și Lumina în carne și în oase, nu numai 
că i-a primit pe toți bolnavii și nebunii dar chiar a preluat 
condiția și suferința lor, El însuși fiind socotit că „și-a ieșit 
din fire” (Marcu 3,21) și că „are demon și este nebun” (Ioan 
10,20). Toți întemeietorii de religie au căutat să schimbe 
rânduiala sau logica lumii de atunci, dar niciunul n-a fost 
acuzat de nebunie și nu a asumat sacrificial boala și 
anormalitatea lumii, precum Iisus Hristos. Toți cei 
suferinzi psihic – cu voia sau fără voia lor – sunt singuri cu 
suferința nebuniei lor, căci cei apropiați nu pot pătrunde 
în întunericul acelei suferințe, n-o pot înțelege, asuma și 
lumina. Singurul Dumnezeu care a asumat nebunia lumii 
și singurul Om care a preluat-o în carnea și oasele Lui este 
Iisus Hristos. Numai El o înțelege deplin, pentru că numai 
El a asumat-o, pentru că numai El este Marele „Nebun” al 
lumii, Dumnezeul nebun de iubire, „Cel mai cumplit decât 
noi toți / Nebunul blând, lumină din lumină” (I. Alexandru, 
„Nebunul blând”).  
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Măscăriciul rege 

(Richard al III-lea - FITS, 2020) 
 

 monta în zilele noastre un Richard al III-lea 
presupune un efort deosebit care să adreseze multe 
nivele de abordare a unui text atât de vehiculat în 

lumea teatrului. Devine tot mai dificil de evaluat dacă o 
producție este superioară alteia, dacă aduce sau nu ceva 
nou. Un singur text e confruntat cu tot mai mulți 
interpreți. Oricât ar fi de dens textul shakespearian, oricât 
de criptic, oricât de puternică metafora limbii, oare nu se 
epuizează niciodată? Răsucit, răstălmăcit, adaptat, 
selectat, îmbogățit, tradus (deci rescris, reînțeles) în toate 
limbile pământului, textul e tot mai mult eclipsat sau 
ascuns de zgomotul scenografic. Până la urmă, o 
producție devine interesantă cu cât e mai depărtată de 
prototipul ei clasic. Nu în sensul adaptării la un anume 
context, ci al rescrierii unei povești noi care să rămână în 
spațiul moral sau exemplar al celei originale. Ne gândim la 
filmul  „Tronul însângerat” al lui Akira Kurosawa, inspirat 
de Macbeth. Mai există și aspectul cultural al înțelegerii 
unui anumit tip de spiritualitate. Pentru asta forma, limba 
și poate și demersul epic trebuie ajustate categoriilor 
abisale  fiecărei culturi. „Un tron însângerat” în Japonia 
trebuie să arate altfel decât unul saxon. Și Kurosawa 
reușește această transfigurare. 

De ce nu asistăm la același fenomen (sau nu de 
asemenea amploare ) vizavi de  dramaturgia cehoviană? 
Pentru că Cehov aduce un teatru de atmosferă, la 
temperaturi înalte, peste care sufletul rus trebuie să 
plutească. Un Cehov hiper modernizat, rescris, adaptat la 
un alt tip de spiritualitate (departe de spiritul slav)  sau 
înecat în decibeli, își va pierde toată substanța. Materia 
pieselor shakespeariene este rece și mercuriană sau 
proteică. Precum ghețurile de la pol nu se topește 
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niciodată dar poate lua în același timp orice formă, atâta 
timp cât substanța ei e prezervată. Și întocmai metafora 
limbii – cu sclipirea ei rece de diamant - este esența 
acestei materii. 

Montarea piesei Richard al III-lea cu Teatrul 
Metropolitan din Tokyo, în limba japoneză, cu actori 
japonezi, aparținând lui Silviu Purcărete nu poate fi decât 
un demers îndrăzneț, la care imaginația debordantă a 
regizorului contribuie cu prisosință. Regizorul pare să lase 
pe seama actorilor și a stilului lor interpretativ - ce nu 
poate fi desprins de contextul etnic - problema integrării 
abisale a acestei capodopere universale. El urmărește cu 
meticulozitate scenele esențiale ale piesei, alături de 
replicile emblematice, realizând acea materie moleculară 
care curge (, adică ceea ce nu se vede). Pentru că dincolo 
de forma sofisticată, epatantă, deformată sau 
transfigurată, spectatorul încearcă să lege sau să conecteze 
ceea ce vede cu modelul arhetipal al personajului sau al 
funcției lui în contextul epic.  

Prima scenă desfășoară un banchet cu muzică și dans; 
toate personajele sunt prezente, inclusiv Clarence cu 
cătușe (de fapt, încarcerat în turn). Linia muzicală 
minimalistă - cu iz de carnaval și ritm  tărăgănat de 
fanfară - aparține inspiratului compozitor Vasile Șirli. El 
susține fondul muzical, de-a lungul întregii piese, ce se 
mișcă între tonalitatea stranie și melancolică cu inflexiuni 
de Nino Rota și ritmuri de sarabandă cu tonalități baroce. 
Discursul lui Richard, care-și face portretul în fața 
audienței, auto-persiflându-se, se finalizează în condiția sa 
de clovn. Ca un Iosefini, scoate din geamantanul magic 
nasul roșu de gogoașă și peruca de clovn, restul recuzitei 
împărțind-o cu acoliții săi. Condiția bufonului atribuită lui 
Richard nu este neapărat originală; și alte montări au 
sugerat-o prin jocul ludic, temperamental, șarjat, de 
măscărici al interpretului, poate chiar mai mult decât 
producția de față. Purcărete, însă, o explicitează în câteva 
scene în care eroul îmbracă ad litteram recuzita de clovn. 
Buckingham o va prelua și el alături de Richard, pentru a-i 
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amuza și a-i amăgi pe copiii Elisabetei înainte de-ai 
închide în turn.  

Un rezoner, ce arareori vorbește, îl însoțește în 
momentele dificile, oferindu-i indicații ce țin de 
soluționarea dramei, alteori pur scenografice. După forma 
calviției și a gulerului alb și generos îl putem identifica cu 
Shakespeare. Rezonerul îi întinde o carte deschisă, 
probabil, la piesa în desfășurare, de unde Richard citește 
cu voce tare despre iminența morții lui Clarence. Un 
teatru în teatru. Coborând în scenă, regizorul se identifică 
cu autorul, pentru că orice interpretare este o nouă 
creație. 

O scenografie uniformă și simplă, aparținând lui 
Dragoș Buhagiar, servește întregii montări. O perdea cu 
textură geometrică de piatră îmbracă pereții scenei, 
reprezentând zidurile Turnului Londrei; din tavan atârnă 
o lampă uriașă ca o veioză din care lumina curge ca printr-
o sită. Perdelele se ridică parțial deschizând spațiul unor 
uși, încăperi sau al temnițelor turnului. Băiatul Elisabetei, 
Edward V,  este adus într-un fel de lectică, ce va servi, 
ulterior, drept temniță prințului și frățiorului lui, ducele 
de York. O formă triunghiulară - el stă ascuns sub un voal 
alb într-o poziție yoga ca un mic buda într-un altar. 
Postura sa meditativă vorbește de înțelepciunea prințului 
ce decurge din dialogul cu unchiul său Richard, iar 
giulgiul alb ce-l acoperă în întregime anunță  viitoarea sa 
execuție.    

Scena cuceririi Anei începe cu un cortegiu funerar de 
scaune și pălării negre ce se leagănă hieratic în zgomot de 
alămuri și clopote dogite. Intră o targă de spital pe roți, 
împinsă de Anna care-și deplânge cu o voce groasă, 
bărbătească, soarta. Scoate din poșetă o sticluță de 
cerneală roșie pe care o varsă peste giulgiu, vorbind de 
„rănile deschise” ale lui Edward (de Westminster). Mortul 
se mișcă convulsiv și de sub cadavru se desprinde ca un 
incub, un Richard scâlciat îmbrăcat în trenci, cu coleretă 
și un corset roz, de damă, pe dedesubt.  Erotismul 
pregnant al scenei în care Anna aproape că-l seduce ea pe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_V_of_England
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Richard, inversând rolurile, se desfășoară pe un fond 
muzical plin de senzualitate. 

Diformitatea trupului e iluzorie, ea este o emanație a 
stării interioare, spiritul este cel cu adevărat ciopârțit. Un 
Richard macho, la bustul gol și pantaloni mulați de piele, 
ce își îmbracă din când în când însemnele infirmității, 
după necesități, este punctul de plecare al acestei viziuni. 
Infirmitatea fizică a eroului e o fantoșă, o reprezentare 
relativă a ceea ce e rău și pervers. Pentru cei care-i văd 
adevărata față – a sufletului – Richard își adaugă 
însemnele urâțirii trupului. Pe lângă cocoașă și piciorul 
scălămbăiat ce poartă un pantof de damă cu toc, pentru a-
l egala în înălțime pe cel în gheată, Richard mai adaugă, 
pe alocuri, o burtă de femeie însărcinată. Burta face aluzie 
la viitori prunci  regești pe care-i va dărui fiicei Elisabetei – 
la a cărei mână aspiră - în schimbul frățiorilor ei executați. 
Ȋn cea mai hidoasă postură, Richard apare în ochii reginei 
mamă  ce-l blestemă cu o voce adâncă de ventriloc și  
inflexiunile  unui interpret Nô. Richard se târâie prin fața 
ei ca o insectă strivită, îndoit în două. Ȋn aceeași postură 
grotescă este receptat de Elisabeta, dar își reia poziția 
verticală și atletică  printre supușii lui loiali Buckingham și 
Hastings. Proclamarea regelui e anunțată la megafon de o 
voce monotonă, lătrătoare și răstită ce anunță – aluziv - 
începutul dictaturii.  

Scena de accedere a tronului atinge un apogeu al 
grotescului.  Richard pătrunde de jos în sus – subversiv – 
pe sub folia transparentă de plastic ce îmbracă tronul și se 
ghemuiește în el ca un vierme, ca și cum s-ar integra în 
materia lui. După ce-și așază coroana, urlă mut, în extaz 
ca o fiară  încolțită – imagine ce aduce cu celebrul tablou 
al lui Munch, Strigătul. Apoi, pornește și sunetul, 
întârziat, ca un tunet, care-l cheamă pe Buckingham la 
acțiune. Ȋn posesia coroanei, Richard pune la cale fără 
întârziere crimele necesare. Ambalajul de plastic ce 
învelește tronul ca pe-o mumie este un simbol al morții. 
Cel ce o poartă este damnat. Ca un fel de ectoplasmă a 
spiritului, îl îmbracă pe Clarence înainte de-a fi întemnițat 
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și de aceeași folie de plastic se dezbracă Hastings, când 
este eliberat din Turn. 

 Vestimentația e compozită, cuprinde costume de 
epocă și moda actuală, amestecate în același cadru: regina 
Elisabeta pare desprinsă din 1001 de nopți, în timp ce 
Margareta își recită blestemele într-un trenci larg de 
detectiv, în căutarea sorții personajelor.  Ea prezidează 
între cele  două grupuri plasate în stânga scenei - Elisabeta 
cu suita ei  - și în dreapta - Richard cu Buckingham și 
Hastings. Toți supușii, de ambele părți, poartă uniformă 
cu joben, gulerașe și manșete de clovn. Stau cu toții pe 
scaune cu urechile astupate, soarta e nu numai oarbă, dar 
și surdă. 

Ȋn viziunea lui Purcărete, Richard ocupă intermitent 
întregul spațiu al montării, este respirația ei grea și 
înecăcioasă.  Este omniprezent în toate scenele de 
execuție într-o dispoziție pansivă, reflectând la crimele 
sale. Este o apariție sincronă în celula lui Clarence. Ȋn timp 
ce acesta vorbește de promisiunea de ajutor a lui Richard, 
executorul îndeamnă victima să-și privească adevăratul 
călău care-i face pervers cu mâna. Moartea aleasă pentru 
Clarence este prin înecare, cu capul scufundat într-o 
chiuvetă, ca un botez oficiat de cel „ce-l slobozește spre 
bucurii cerești”, atunci când face un semn cu mâna în jos, 
adresat călăilor. După fiecare crimă, podeaua se spală cu 
tot mai multă migală  și insistență, ca și cum ar fi 
conștiința tot mai întinată a lui Richard. Ȋn aceeași 
manieră, Richard e prezent la uciderea în somn a copiilor 
Elisabetei, fojgăind în patru labe, ca o insectă prin folia de 
plastic, în fața temniței.  

Rezonerul cu înfățișarea lui Shakespeare reapare  și ne 
dă detalii despre cum s-a desfășurat cea mai abominabilă 
crimă. Sosesc cele trei regine și deplâng soarta prinților ca 
niște bocitoare. Apoi se transformă în niște erinii care 
bântuie deasupra lui Richard - prăbușit sub greutatea 
crimei și  înveșmântat în roba transparentă a morții - și-l 
condamnă pentru faptele sale. 

Scena coșmarului lui Richard vine cu o coregrafie 
morbidă, plină de vervă. Perdeaua ce  simbolizează 
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zidurile Turnului se ridică și toți morții năvălesc din 
încăperile lor întunecate - ca niște sicrie verticale. Fiecare 
se mișcă cu vahana lui ce reprezintă instrumentul torturii, 
precum sfinții prezenți în icoane alături de obiectele 
martirajului lor. Clarence sosește în cadă, copii vin cu 
lectica, Hastings cu drujba care i-a retezat capul. Se 
încinge un dans nebun în care morții petrec și cântă în 
delir, copiii călăresc pe spatele lui Richard, la fel ca în ziua 
în care-i închide în turn. Leit-motivul muzical este „mori 
în scrâșnet!  

Ȋl ultima scenă, îl găsim pe Richard singur pe  câmpul 
de luptă –  strigând „Un cal!”.  Cuvintele „pentru un regat” 
din emblematica sintagmă lipsesc în versiunea lui 
Purcărete.  Calul sosește pe rotile sub forma unui tron – 
devenit un scaun pentru invalizi. Richard se întoarce 
pentru o clipă spre credință. Ȋn timp ce-și deplânge în 
hohote singurătatea, sosește rezonerul. Ȋi dă o țigară, un 
revolver și îi pune nasul roșu de clovn. Depășind 
momentul lamentabil al căinței, Richard revine la 
adevărata sa natură, plânsul se transformă sarcastic în râs, 
cortina coboară în timp ce se aude o împușcătură.   

Cu fiecare nouă montare, întrebarea care se pune este 
cu ce îmbogățește sau schimbă noua formă de 
reprezentare înțelegerea personajului sau sensul acțiunilor 
sale. Și răspunsul este mereu  altul -  în funcție de cine 
întreabă. Dar oare sensul unei astfel de producții de 
factură experimentală este redirecționarea spectatorului 
către soluționarea unor dileme sau doar angajarea lui mai 
atentă în procesul creației?  
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Motto: „Astăzi, vorbind pentru toți/                                                                                         
El nu are chip și nu are nume - poetul”                                                                                                            

(Lucian Blaga, Poetul) 
 

n a sa Fiziologie a poeziei, Nichita Stănescu stabilește 
într-un stil cu totul aparte, discrepanța dintre frumosul 
artistic și cel natural: „Pentru ochiul uman un vultur în 

zbor poate fi un vultur în zbor, iar un vultur sculptat 
poate fi și un vultur în zbor, dar și sentimentul zborului. 
Un vultur sculptat poate exercita o influență mai mare 
asupra ideii de zbor decât un vultur propriu-zis, în zbor. Și 
în aceasta se vădește puterea de neelucidat și de neînvins 
a artei” (1). Referindu-se la „sentimentul zborului”, nu se 
putea ca, scriind cele de mai sus, autorul Necuvintelor să fi 
fost străin de poemul Pasărea sfântă a lui Blaga – una 
dintre cele mai convingătoare arte poetice ale 
modernității lirice românești, un veritabil laudatio dedicat 
de marele poet, sculpturii brâncușiene, Pasărea în spațiu, 
descins, ca dintr-un izbuc, din „largii fiori de sfânt mister” 
ai poeziei-program, Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii. În măsura în care poetul orfic este o punte între 
două tărâmuri distincte, această primă artă poetică 
blagiană aduce noul în lirica românească, între altele, 
printr-o originală identificare a subiectului cu obiectul, 
proclamând iubirea ca modalitate de cunoaștere 
catabasică, prin sporirea tainelor, termenul fiind unul 
dintre cuvintele-cheie cu bătaie lungă, regăsit în întreaga 
lirică a poetului din Lancrăm, semnificând cel puțin „un 
tulburător «nu știu ce»”, ca să-l parafrazăm din nou pe 
Nichita Stănescu (2), dacă nu, alături de alți termeni-

Î 
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cheie, un prim demers spre un ambiguu „dincolo” 
circumscris sferei nedescifrării. „Poetul - opinează criticul 
și istoricul literar, Zenovie Cârlugea în studiul domniei 
sale, Poezia lui Lucian Blaga (3)  - nu are de descifrat 
mistere, dimpotrivă, în sensul programatic al poemului 
«Eu nu strivesc corola de minuni a lumii», poezia se 
circumscrie misterului, tainei. Obiectele lumii terestre 
poartă o identitate pierdută, «runificată»”. Altfel spus, 
metaforele revelatorii din finalul poemului: „flori, ochi, 
buze și morminte” - patru la număr, asemenea celor patru 
elemente primordiale din care este alcătuit universul, aici, 
adevărate cifruri de decriptare a tuturor căilor de acces în 
universul artistic blagian - fie că reiterează gândirea mitică 
indiană, pentru care orice lucru din jur poartă un suflet, 
fie că amintesc de intuiționismul bergsonian, pentru care 
artistul „înlătură, cu ajutorul intuiției, bariera pe care 
spațiul o interpune între el și model” (4). Cei patru 
termeni, veritabile trepte ritmice ale coborârii eului liric, 
parcă, într-un con dantesc, sferă a unei inițieri întru 
cunoaștere prin iubire, și a extazei, își găsesc mereu 
corespondentele în următoarele vârste lirice ale autorului 
Pietrelor pentru templul meu, ele fiind exprimate, când 
prin termeni aflați în sinonimie cel puțin parțială, cum ar 
fi stele, căi lactee: „și știu că și eu port/ în suflet stele 
multe, multe/ și căi lactee, minunile-ntunericului” (Mi-
aștept amurgul); „s-a-ntors ah în lume o stea/ Mi-s mânile 
arse de ea” (Vrajă și blestem); „Omule, ți-aș spune mai 
mult,/ dar e-n zadar, -/ și-afară de-aceea stele răsar/ și-mi 
fac semn să tac/ și-mi fac semn să tac” (Taina inițiatului), 
stropi de pace: „și stropi de pace - cad necontenit/ din cer/ 
și împietresc în mine” (Stalactita) sau minunea: „Legi 
răsturnând și vădite tipare/ minunea țâșnește ca macu-n 
secară./ Cocoși dunăreni își vestesc de pe garduri/ 
dumineca lungă și fără de seară” (Satul minunilor) sau 
chiar prin polisemanticul taine: „Sporim nesfârșirea/ cu-
un cântec, c-o taină” (Cântăreți bolnavi); „S-ar da înapoi 
când unda-l ajunge,/ dar taina cu pinteni de-argint îl 
străpunge (...) Se-nalță de spaimă-paragini/ când taina se 
sfarmă la margini”- (Unicornul și oceanul);  „Din văzduhul 
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boltitelor tale amiezi/ ghicești în adâncuri toate misterele” 
(Pasărea sfântă); „Sorbim nesfârșirea/ c-un cântec, c-o 
taină”- Cântăreți bolnavi, „Durerile se cer/ spre taina joasă 
a țărânii” - Heraclit lângă lac, ș.a.m.d. 

Primul termen dintre cei patru, „flori”, care în gândirea 
indiană semnifică perfecțiunea, cu rolul de a amplifica 
„corola de minuni a lumii”,  își găsește ecoul în toate 
vârstele poetice de mai târziu, cum ar fi: „muntele cu 
crini” al simțirii umane din Biografie sau mâinile iubitei, 
comparate cu florile în Frumoase mâni: „Visez:/ frumoase 
mâni, când buze calde-mi vor sufla/ în vânt cenușa,/ ce-o 
țineți în pălmi ca-ntr-un potir,/ veți fi ca niște flori,/ din 
care boare-mprăștie polenul”. „Flori” ca simbol al sacrului 
în Gândurile unui mort: „Un stânjen doar deasupra mea-i 
lumină./ Flori cu sâni de lapte îmi apasă lutul./ Să pot/ eu 
m-aș întinde mâna și le-aș strânge-ntr-un mănunchi/ să le 
cobor în mine,/ dar pământul poate nu mai are flori” sau 
ca mari secrete ale vieții în Rune: „Făpturile toate, știute și 
neștiute,/ poart-o semnătură-cine s-o-nfrunte?/ Crinii 
muntelui-subtlunari-/și-o duc neajunsă pe creștet,/ Subt 
ceruri mumele-o poartă pe frunte”), pare a servi totodată, 
și ca punct de plecare spre acel „tărâm al arhetipurilor”. 
Pentru omul arhaic „un lucru sau un act nu au 
semnificație – precizează Mircea Eliade - decât în măsura 
în care participă la un prototip, sau în măsura în care 
repetă un act primordial (bunăoară Creația)” (5). Astfel, 
„flori”, alături de celelalte taine, sporite prin iubire, 
primesc botezul lumii realului, deoarece forma lor, fie că 
„acuză un simbolism”, fie că ele „comemorează un act 
mitic” (6).  

Cel de-al doilea termen din seria celor patru aflați în 
finalul poeziei-program al volumului Poemele luminii, 
„ochi”, reprezintă, în genere, oglinda sufletului și totodată 
percepția duală a lumii, un ochi surprinzând lumea 
concretă, efemeră, angajată tot timpul pe calea 
autodepășirii, fără a ajunge însă la perfecțiune, în timp ce 
un alt ochi pare a „vedea” cu simțirea și înțelege cu un 
„auz” atipic, peste fire, abstracțiunile. Fie intuiește nămeții 
de neființă care par a fortifica ființa, ideea pornind tocmai 



Lucian Blaga și exegeții săi 

Discobolul/2020 

 

284 

din gândirea lui Platon: „În orice ființă există cel puțin tot 
atâta neființă”, fie meditează la nietzshe-eana problemă a 
ființării primordiale a „nelimitatului” care, pentru a exista, 
îmbracă învelișul labil al „limitatului”. Poetul orfic 
intuiește eventual, că în orice cuvânt există cel puțin tot 
atâta cantitate de necuvânt. Această metaforă revelatorie 
(„ochi”) deschide, printre altele, și întreaga lirică blagiană 
a scindării. Cea a asumării măștii orfice și a separării 
poetului de sine și de ceilalți, prefigurată, printre altele, în 
Pax magna, în Lumina raiului sau în Melancolie și 
exprimată în tușe sigure, în Biografie: „De vânturi și 
isprăvi visate îmi sunt ochii plini,/ de umblat umblu ca 
fiecare:/ când vinovat pe coperișele iadului,/ când fără 
păcat pe muntele cu crini” – ca o presupusă aluzie pe 
marginea unui simplu crochiu, la Infernul și Paradisul ale 
lui Dante Alighieri. Mai mult decât atât, ochiul intern al 
omului orfic, întunecând cele existente, pare a percepe cu 
ajutorului oglinzii din adâncurile sufletului (similar rilke-
anului „Soare Negru din adâncuri” din Elegia a opta), ce se 
află dincolo de alcătuirea materială a lumii, de învelișul 
aparent al acesteia: „Nu știu nici azi de ce m-ai trimis în 
lumină. Numai să umblu printre lucruri/ și să le fac 
dreptate, spunându-le/ care-i mai adevărat și care-i mai 
frumos?/ Mâna se oprește: e prea puțin./ Gândul se stinge: 
e prea puțin” și pare a intui adâncurile de întuneric ale 
haosului de dinaintea ființării sau îmbătrânirea, ca rilke-
ană neoprire în loc („Căci nicăiri nu-i oprire”- Elegia întâi), 
în negura unde se întâlnesc contrariile: balaurul care „a-
nveninat fântânile omului” cu ucigașul lui, „răul înlănțuit” 
cu vulturul, înaltul cu adâncul, apa cu focul, lumina cu 
întunericul: „Sosit de undeva, din dimineață,/ se bate-
acum la blestemata gârlă./ Cum seamănă în șea, luptând 
cu brațul,/ el însuși, Sfântul Gheorghe, c-o șopârlă” 
(Postumă), șarpele putându-i deschide ochii „spre 
înțelepciunea de dincolo”.  

 Cel de-al treilea termen, „buze”, sugerează în primul 
rând, cum bine se știe, exprimarea gândirii prin cuvânt, 
atât ca putere creatoare, cât și ca putere distructivă, fie că 
omul orfic se lasă cuprins, fie că nu se lasă cuprins de 
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aceasta: „Câteodată spun vorbe cari nu mă cuprind,/ 
Câteodată iubesc lucruri cari nu-mi răspund” (Biografie), 
și care, depășind „arta găunoasă” a limbajului comun, dă 
undă verde nevoii de a cânta „marea trecere/ somnul 
lumii, îngerii de ceară”, adică viața însăși, lipsa de 
spiritualitate a omului, pe care le oferă imaginarul artistic 
al timpului său. Mai mult decât atât, ca ființă-punte, 
poetul beneficiază de „privilegiul orfic al numirii”, al 
cuvântului – cum precizează criticul clujean, Ștefan 
Borbely: „Omul are privilegiul de a transforma văzutul în 
nevăzut, fiindcă el deține puterea cuvântului: astfel spus, 
deține forța de a mânui o realitate care este și nu este 
simultan: este, prin faptul că se manifestă ca matrice 
(fiindcă numește ceva ce există) și nu este, prin faptul că 
există doar ca semn, doar ca reflex spectral, convențional 
al celor ce există. Cuvântul e prag: viață și moarte 
simultan” (7). Cuvântul este „pârghia prin care făptuirea 
universului se pune în mișcare”. Este sintagma prin care 
„se declanșează marele mecanism incantatoriu” al 
universului și se concretizează acea relație „osmotică” (8) 
dintre acesta eul liric: „căci eu iubesc/ și flori și ochi și 
buze și morminte” (Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii). 

În sfârșit, al patrulea termen, „morminte”, deschide 
drum larg percepției nevoii de întregire a firescului ființei 
umane, dincolo de geana lumii fenomenale: „Închis în 
cercul aceleiași vetre/ fac schimb de taine cu strămoșii,/ 
norodul spălat de ape subt pietre...” (Biografie). Tot ce face 
omul în limitele acestei logici, e dual, având la suprafață 
„fapta personală, ireductibilă”, iar în profunzime, fiind 
totodată, și „pârghia și prin care făptuirea universului se 
pune în mișcare” – opinează același profesor clujean. Eul 
liric se simte locuit de altcineva, el devenind, cum spune 
poetul și criticul Dumitru Chioaru, „scena imaginară a 
unui eu colectiv alcătuit din viețile strămoșilor care vin 
din trecut, mânați de dorul de a exista, să-și împlinească 
viața netrăită în prezent” (9): „Se spune, că strămoși, cari 
au murit fără de vreme,/ cu sânge tânăr încă-n vine,/ cu 
patimi mari în sânge,/ cu soare viu în patimi,/ vin,/ vin să-
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și trăiască mai departe/ în noi/ viața netrăită” (Liniște) sau 
amintind și de rilke-anul „acel zeu ascuns, vinovat Zeu-
fluviu al sângelui”, prezent parcă în poveștile propriului 
sânge, din Biografie: „Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult/ 
în mine cum se tot revarsă/ poveștile sângelui uitat de 
mult”, făcând, prin somn, legătura orfică a trăirii iubirii 
prin absență, dintre lumea viilor și cea a morților în 
poemul Somn: „În somn sângele meu ca un val/ se trage în 
mine/ înapoi în părinți” sau în Pasărea sfântă: „Dăinuind 
în tenebre ca în povești/ cu fluier părelnic de vânt/ cânți 
celor ce somnul și-l beau/ din macii de subt pământ”. Și 
aici, ca de altfel în multe alte poeme, cei trei termeni: 
„sângele”, „strămoșii”, „povestea”, resorbiți într-un tot 
unitar, au o puternică încărcătură emoțională, conturând 
câmpul semantic al ființării, identitatea însăși a firii 
umane, dincolo de perdeaua conștientului, în marea și 
eterna poveste a lumii. Aceeași primă artă poetică 
blagiană vizează deschiderea poetului orfic „înspre propria 
lăuntricitate”, el fiind „ființa care, neocolind exteriorul, 
face legătura dintre conturul formelor din afara sa și lipsa 
de contur a substanței din propria sa lăuntricitate” (10). 
Versurile „așa îmbogățesc și eu întunecata zare/ cu largi 
fiori de sfânt mister...” din poezia-program, conduc spre 
inedita confesiune din Biografie „Străin zâmbind, vrăjit 
suind/ în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare” și punctează 
o altă latură a percepției inedite a lumii, aceea de a 
ascunde „profunzimile plăsmuitoare ale lumii” prin 
sporirea misterelor acesteia (minus-cunoașterea). Verbe 
ca „nu strivesc” și „nu ucid”, din discursul liric citat, 
anticipează, printre altele, poezia blagiană a tainei din 
același prim poem al volumului Lauda somnului: „Cu 
cuvinte stinse în gură/ am cântat și mai cânt marea 
trecere, somnul lumii, îngerii de ceară” (Biografie) sau din 
alte poeme: „Înalță-te fără sfârșit/ dar să nu ne descoperi 
niciodată ce vezi.” (Pasărea sfântă); „În chip de rune, de 
veacuri uitate,/ poart-o semnătură făpturile toate./ 
Slăvitele păsări subt aripi o poartă/ `n liturgice zboruri 
prelungi ca viața./ În slujba luminii, urnă fără de toartă,/ 
luna ți-o ține ascunsă pe fața/vrăjită să nu se întoarcă” 
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(Rune). Interogațiile din finalul poemului Rune, sugerează 
imposibilitatea minții umane de a pătrunde în sfera 
secretizată a acelei „signatura rerum” cu care sunt 
însemnate toate făpturile: „Rune, pretutindeni rune,/ cine 
vă-nseamnă? Cine vă pune?/ Făpturile toate, știute și 
neștiute,/ poart-o semnătură - cine s-o-nfrunte?/ Crinii 
muntelui-subtlunari-/ și-o duc neajunsă pe creștet,/ Subt 
ceruri mumele-o poartă pe frunte”. Poeții din Cântăreții 
leproși sunt, în volumul scindării din care face parte, 
„cântăreți” cu dublă față, una îndreptată „spre lumea 
convenționalizată”, în care „singurătatea ne omoară”, o 
lume cu „porțile închise” și cu „cerul zăvorât”: „Mistuiți de 
răni lăuntrice ne trecem prin veac (...) Noi ne aplecăm 
capetele în și mai mare tristețe./ Pentru noi cerul e 
zăvorât și zăvorâte sunt și cetățile”. Prezența lor 
binecuvântă, asemenea Orionului, o lume a 
decrepitudinii, a degradării, a golirii de sacru a sufletului 
uman, parcă pentru a o mântui. Dar chiar dacă sunt 
numai „purtători de cântec/ la porți închise”, cântăreții 
leproși nu vor fi văduviți totuși, de binecuvântarea celui 
mai prețios rod al lumii: „fiicele noastre vor mai naște pe 
Dumnezeu/ unde astăzi singurătatea ne omoară” 
(Cântăreții leproși). Referindu-se cel puțin la un 
Dumnezeu strict estetic, versul citat anticipează, cum am 
precizat mai sus, acel nemaipomenit „laudatio”- unic în 
lirica românească, dedicat operei de artă a lui Constantin 
Brâncuși, Pasărea în spațiu. Fiicele care „vor naște pe 
Dumnezeu” amintesc de binecuvântarea Orionului 
„lăcrimându-și deasupra ta/ geometria înaltă și sfântă” 
(Pasărea sfântă) amintesc de ființarea omului prin artă, în 
arhetip, dincolo de „marea trecere”. „Un obiect sau o 
acțiune – opinează Mircea Eliade referindu-se la gândirea 
mitică a omului arhaic -  dobândesc o valoare și devin în 
același timp reale numai pentru că participă, într-un fel 
sau altul, la o anumită realitate care le transcende. Printre 
atâtea alte pietre, o piatră devine sacră - și în consecință se 
îmbibă de ființă – fie pentru că ea constituie o hierofanie 
sau conține mana, fie pentru că forma ei acuză un anumit 
simbolism sau comemorează un act mitic, etc.”. Obiectul 
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apare ca un receptacul al unei forțe exterioare care îl 
diferențiază de mediul său și îi conferă sens și valoare”- 
adaugă marele istoric al religiilor (11). Ea, pasărea sfântă, 
asemenea tuturor metaforelor revelatorii, este „ca un 
receptacul al unei forțe exterioare”, conferind „sens și 
valoare”. Reluând motivul „pasărilor ce zboară /Deasupra 
valurilor”, trecând „peste nemărginirea timpului”, din 
Numai poetul a lui Eminescu, prin simpla adresare în două 
propoziții interogative sugerând uimirea: „Pasăre ești? Sau 
un clopot prin lume purtat?”, la care se adaugă alte trei 
versuri formate din două propoziții, dintre care una este 
eliptică de predicat: „Făptură ți-am zice, potir fără toarte,/ 
cântec de aur rotind/ peste spaima noastră de enigme 
moarte” – autorul Mirabilei semințe încropește o inedită 
definiție a artei, termenii „pasăre”, „clopot”, „făptură”, 
„potir”, „cântec” având aici rolul de a da contur puterii 
acesteia de a transcende lumea evanescentă. Pasărea care 
în Rune, poartă „subt aripi” semnătura runelor, „`n 
liturgice zboruri prelungi ca viața”, aici sugerează 
sentimentul zborului. Toate cele cinci metafore se vor a fi 
principale caracteristici ale operei de artă – în ideea că 
aceasta îi redă omului, ritmul mitic al traiului ființării 
într-un dincolo, îi conferă euharistia imuabilului,  prin 
miraculoasa refacere a aripilor pierdute în momentul 
izgonirii din paradis, pentru a putea „roti” peste „spaima 
noastră de enigme moarte”. Pasărea sfântă reprezintă 
imortalizarea ființei care cântă fără încetare nemurirea 
sufletului uman: „cânți celor ce somnul și-l beau/ din 
macii negri de subt pământ”, fiindcă „unește eterul cu 
pământescul, orizontala cu verticala...”(12). Relevant este, 
în acest sens, însuși comentariul autorului Măiastrei: „O 
pasăre a intrat, odată, prin fereastra Atelierului meu. Şi 
încerca să iasă bătînd în geam şi nu găsea ieşirea - căci se 
lovea mereu de sticlă. S-a aşezat apoi să se odihnească. Şi 
a încercat din nou şi a ieşit. Sculptura este la fel: dacă 
găseşti acel geam (acea ieşire), te ridici înspre cer, intri în 
împărăţia cerurilor…” Cu siguranță, prin Pasărea sfântă, 
autorul Laudei somnului facilitează cititorului 
experimentat, calea spre găsirea „geamului”,  pentru a se 
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ridica în înălțimi și pentru a accede la „împărăția 
cerurilor”. Altfel spus, poetul, „desprins” din tagma 
„cântăreților leproși”, dar, cum am constatat, purtători de 
cântec (ai harului) la „porți închise”, deplânge în același 
volum de versuri, situația omului aflat în degradare 
sufletească, a omului deposedat de sacru. Entitățile 
sufletești ale acestuia: „portarul”, „heruvimi”, „serafimi”, 
„porumbelul Sfântului Duh”, „arhangheli”, etc., din 
Paradis în destrămare, aflate, „apocaliptic” vorbind, în 
desuetudine, sugerează lipsa de apărare a omului modern 
în fața nimicniciei. Mitul, acel ceva dintre om și nimic, 
cum spune Mircea Eliade, a secat: „țărâna va seca 
poveștile/ din trupul trist”. Apa vie a sufletului au umplut-
o „păianjeni mulți” – morbul morții, imagine ce amintește 
de tabloul lui Van Gogh, Lan de grâu cu corbi, în care 
negrul corbilor (morbul morții) contrastează înfiorător, cu 
aurul lanului de grâu (simbolul vieții). Poemul Paradis în 
destrămare, unic în felul său, este, în mod intenționat, 
structurat în două secvențe inegale: una constatativă, cu 
verbe la prezent indicativ („ține”, „nu se luptă”, „se simte”, 
„însetează”, „refuză”, etc.), și o alta consecutivă, cu verbe 
la viitor („vor putrezi”, „va seca”), prefigurând ce se va 
întâmpla după intrarea în disoluție a „paradisului” 
sufletesc al omului. Versurile-punte: „Vai, mie, vai ție/ 
păianjeni mulți au umplut apa vie”, focalizând în jurul a 
două interjecții și a unui verb la perfect compus, 
constituie linia de demarcație a celor două secvențe, 
mărcile lexico-gramaticale ale pronumelor personale de 
persoana I și a II- a sugerând profetic cota înaltă a arderii 
sufletești a eului liric și exprimând totodată, nemăsurata-i 
durere. Versurile anticipează finalul care, decriptat, pare a 
fi un posibil răspuns modern, peste decenii, la întrebările 
cruciale ale omului, bântuit de angoase, într-un mod 
original de gândire, cel „apocaliptic”, despre care Lucian 
Blaga spune: „Se crede că sunt cu putință numai două 
feluri de a concepe lucrurile: logicul și ilogicul. Eu cred 
într-o a treia posibilitate: apocalipticul. Realitatea e de 
natură apocaliptică, adică: realitatea se desfășoară în 
revelații de-o absurditate divină, în care fulgerător ghicești 
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un înțeles superior pe care nu-l poți prinde” (13). Poemul 
poate fi și un răspuns la eminesciana definiție a poeziei: 
„Strai de purpură și aur peste țărâna cea grea”. Versurile 
autorului Trilogiei culturii însă, fac în mod intenționat, 
aluzie nu tocmai la valența transcendentală a artei, în 
manieră romantică, ci, ostentativ, la reversul acesteia: 
„trans-descentalitatea”, absența sacrului atrăgând parcă, 
după sine proliferarea profanului – un mod cu totul inedit 
de transcendere în fața unui „cer zăvorât. În ultimele două 
versuri, „țărâna va seca poveștile/ din trupul trist”, îngerii, 
adică metaforele care înaripează poezia, „vor putrezi” sub 
glia „artei găunoase a limbajului comun”, propriu „luminii 
altora”. Ca ființă orfică, poetul este, înainte de toate, cel 
„în care se întâlnesc, resorbindu-se reciproc, plinul și 
golul, cuvântul și tăcerea” (14). În lirica lui Lucian Blaga, 
cuvântul este rostire și își are locul în zona limitrofă a 
tăcerii, ca punct de plecare în „rezolvarea” problemei 
cunoașterii într-un sens programatic: „Această ecuație 
problematic existențială dezvoltă – cum pe bună dreptate 
opinează criticul Zenovie Cârlugea - concomitent mult 
asumata temă a tăcerii deloc gratuite, ci semnificative, 
conținutistice („muțenia” poetului este, altfel zis, 
vorbitoare), încă o dată un elogiu programatic adus 
misterului” (15):  „Și ca un ucigaș ce-astupă cu năframa/ o 
gură învinsă,/ închid cu pumnul toate izvoarele,/ pentru 
totdeauna să tacă,/ să tacă” (În marea trecere); „...și 
liniștea/ ce voi gusta-o între scândurile lui, / o simt 
pesemne de acum. O simt cum  frunza ta mi-o picură în 
suflet - și mut/ ascult cum crește-n trupul tău sicriul,/ 
sicriul meu,/cu fiecare clipă care trece,/ gorunule din 
margine de codru” (Gorunul). Conștiința tăcerii, generând 
muțenia: „Pentru câteva clipe cădeam şi eu în tăcerile cele 
mai de jos, ca să găsesc un răspuns”(16) (Hronicul şi 
cântecul vârstelor), amplifică un auz special, un „stră-auz”, 
cum îl numește Harald Bloom, care permite „scoaterea din 
ascundere a noi imagini şi înţelesuri” (17): „Pe lespezi dacă 
te-apleci/ auzi scarabei sărutând părinteştile luturi”(...) Pe 
lespezi urechea de-o pui, aude-se viermii” (În preajma 
strămoşilor). Scoate din ascundere tălmăcirea semnelor: 
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„Steaua te-atinge cu genele/ Mut tălmăceşti toate 
semnele/Asfinţit marin/ din verde molatic s-aude copita,/ 
adânc, păduratic,/apari ca ispita”(Îndemn de poveste); 
„Prin cosmos/ auzi-s-ar atuncea măreții mei pași...” (Dați-
mi un trup voi munților), revelarea necuvintelor:  
„Ascultând revelații fără cuvinte/ subt iarba cerului zborul 
ți-l pierzi” (Pasărea sfântă), revelarea pustiului: „Ascult. 
Adâncul tău ce-amar și ce pustiu, / cât de fierbinte, dulce, 
trebuie să fie” (Oedip în fața Sfinxului), a cântecului: „Aud 
muntărițe cântând din tulnic, / tăiat, în vis, din corn de 
inorog” (Drum de toamnă) sau chiar a cadenței pașilor, o 
nouă perspectivă a cunoașterii lumii prin impulsurile 
ritmului coborât în urechea interioară: „de aceea - lăsați-
mă/ să umblu mut printre voi/ să vă ies în cale cu ochii 
închiși” (Către cititori), etc. Emoția care-l încearcă pe poet 
tânguindu-se în fața spectacolului „marii treceri”, chiar și 
în viziunea cu totul nouă din Nebănuitele trepte, când 
iubirea, generatoare de răni, sporește cântarea: „Domniță 
din țară bârsană,/ lumină sunt, inimă, rană,//Trimite-ți-aș 
veste să știi/ veninul cu ce bucurii//pe masă-mi s-
amestec-n cană,/ Domniță din țară bârsană” (Încântare), 
amintește, fie de eminesciana „îndulcind cu dor de 
moarte”, fie de acel „iubind murim” din Elegia I a lui Rilke: 
„sunătorul cristal, chiar de sunet zdrobit”. Astfel, dincolo 
de cuvinte („Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi 
voit/ așa de mult să plângă și n-au putut”- Către cititori), 
tăcerea („Poeții „tac ca roua. Ca sămânța. Ca un dor./ Ca 
apele ei tac, ce umblă sub ogor” - Poeții) pare a consfinți 
dubla consubstanțialitate poezie-cântec și poet-cântare, 
Lucian Blaga conferindu-le percepției tuturor lucrurilor, 
de multe ori, un contur exclusiv auditiv: „Toate cântă 
pentru semeni./ Toate își răspund prin liniști./ Orice glas 
ascultă glas,/ numai greierul prin ceas/ stă de vorbă cu 
tăcerea./ Parcă n-are-n lume semeni,/ doar în liniști cele 
liniști”, ca în sonetele lui Rilke, în care tăcerea este parte 
integrantă din cântul lui Orfeu („O, cântă, Orfeu! Și toate 
tac”; „tu le-ai nălțat un templu în auz” – Sonete către Orfeu 
I). Asumându-și masca orfică, autorul Corăbiilor cu cenușă 
dă de înțeles, asemeni poetului austriac în Sonetele către 
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Orfeu, că însuși Orfeu pare a fi cel care moare și învie 
neîncetat, în toți cei care iubesc: „Cineva într-o zi te-a 
luat, Euridike, de mână/ ducându-te foarte departe/ prin 
negura care desparte./ În întunericul meu locuiești/ de-
atunci ca o stea în fântână./ Când nicăiri nu mai ești,/ ești 
în mine. Ești, iată, Aducere-Aminte,/ singur triumf al 
vieții/ asupra morții și ceții” – Epitaf pentru Euridike). Dă 
de înțeles că Orfeu pare a șovăi odată cu șovăirea eului 
liric, că el pare a se înspăimânta odată cu înspăimântarea 
acestuia. Face cunoscut că el rămâne uimit odată cu 
uimirea eului liric, că se lasă dezamăgit odată cu 
dezamăgirea acestuia și că însuși Orfeu pare a fi însuși 
cuvântul plămădit și din tăcerile dintâi: „Cuvântul unde-i 
ca nimb/ să te ridice peste timp/” (Ardere); „cântă-n mine-
un dor, ce nu-i al meu”. Evident, bucuria căderii, văzută 
din perspectiva celui care se „apleacă peste margine”, spre 
a-și auzi sufletul căzut „în adânc/ alunecând ca un inel/ 
dintr-un deget slăbit ca de boală”, odată cu ritmul apei 
care „bate-ntr-un țărm” (Un om s-apleacă peste margine), 
pare a fi tot a lui Orfeu, așa cum este și cântecul care 
conduce, spre deosebire de cuvânt (drum al risipirii și al 
morții, ca în Elegia a II-a a lui Rilke) din viață în moarte și 
din moarte în viață: „Un zeu de cântă, cum se-ntâmplă 
câte-odat’,/ N-atinge doar cu degetele-o liră,/ El își 
destramă-n vânt ființa toată” (Unde un cântec este); „Apoi 
ca frunza cobori. Și țărna/ ți-o tragi peste ochi/ ca o gravă 
pleoapă./ Mumele sfintele -/ luminile mii,/ mume sub glii/ 
îți iau în primire cuvintele./ Încă o dată te adapă” – 
Epitaf).  

 În timp ce cuvântul orfic conduce din moarte în viață, 
poetul însuși, printr-o „transmutare a propriei ființe fragil 
umane (...) ca limită mitică a sa” (18), devine cântare: 
„Undeva un cântec se pătrunde/ de chemări de veci” (Fum 
căzut). Astfel, prin arta sa, poetul, chiar dacă „nu are chip 
și nu are nume” (Poetul) reușește „să ne izbăvească de 
sufocarea, de chinurile vorbirii”, aducându-ne „pentru o 
clipă mântuirea” (19). 
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Poezie EMIA), în 2009, la Deva - Petroșani-Petrila -Tg.Jiu și 
în 2016, la Deva - Timișoara - București - Bolintin Vale – 
Florești-Stoenești – Timișoara. De asemenea, a organizat în 
Franța, la Paris și la Narbonne, evenimente literare la care 
a invitat poeți și artiști plastici români. 

 

 
 

Trenurile copilăriei mele 

 
Verile mele albastre 

călătoresc 
imobile 

pe peronul 

L 
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unei copilării pierdute 
în care 
aleargă 

mai departe 
decât 

orizontul 
locuit de vânt 

orbitoarele 
linii ale șinelor 

unde 
nimic 
nici 

nimeni 
niciodată 

nu-mi va opri visele… 
 

Verile mele albastre 
îmbarcă 
imobile 

în 
vagoanele de lemn 

ale unei copilării pierdute 
în care 
lunecă 

în 
fumul 

mângâiat de cer 
somnurile mele 

liniștite 
în care 
nimic 
nici 

nimeni 
niciodată 

nu-mi va opri lacrimile … 
 

Verile mele albastre 
revin 

imobile 
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pe banca 
unei gări uitate 

în care 
aleargă 

toate cuvintele 
unui poem pierdut 

pe pietrele 
drumurilor 

nopții 
în care 
nimic 
nici 

nimeni 
niciodată, 

nu-mi va opri cântecul 
 
 
 

Avânt 
 
 

Condu-mă spre lacul albastru, 
zeu al muntelui: 

eu am plecat singură și nu mă tem. 
Vocea mea 

merge mai departe decât aripile iubirilor moarte. 
Zeu al muntelui, 

sunt mai puternică decât tine. 
Numai eu cunosc parola. 
Lupii tăi ți-o vor spune. 

 
În așteptare eu beau la izvor. 

Îmi văd în adânc, 
în apă, speranțele. 

 
O poartă albastră s-a deschis 

și soarele a intrat, 
senin ca un adevăr. 
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Trompetele au explodat de bucurie. 
 

Un fluture prizonier, 
un fluture de foc s-a făcut nevăzut în cer, 

--du-te unde merg eu, Magnificule, du-te, du-te, du-te – 
cu o singură bătaie de aripi. 

 
Tu nu știi nimic. 

 
Eu îmi voi regăsi sandalele și brățările 

la ușă, 
voi împinge luna albastră și voi ieși. 
Această lună nu răsare decât o dată 
și ușa se închide pentru totdeauna. 
Când îmi voi fi găsit lacul albastru, 

când îmi voi fi reluat secretul, 
ce-mi va păsa de tine, zeu al muntelui. 

 
Nu e departe ziua când voi pleca. 

 
din vol. « Cu inima șchiopătândă » , 

Marele Premiu al Muzelor 
 

13 pași pe nisip 

 
Copil cu corp de scântei, 

cuvintele care sunt pe drum, pe drumurile cerului, 
caută un azil în sufletul tău - lumină, 

şi spre partea aceasta, îţi vei întoarce ochii... 
 

Tu faci din iubirea mea un cântec închis 
în noaptea verii, în apa frunzelor verzi, 

nu mai ştiu dacă vântul 
păstrător al memoriei mele, voia să râdă sau să plângă… 

 
Copilul meu necunoscut, povesteşte-mi mâine, 

despre cărările visului, secretele dimineţilor, 



Traduttore/ Traditore?  

Discobolul/ 2020 
 

298 

noi vom fi mereu dezgoliţi, 
în exilul liniştii, eu, nu mai ştiu nimic… 

 
De mult timp merg, 

mă duc unde se duce norul, mă duc unde este soarele, 
vreau să păstrez firul de umbră, în căuşul drumului 

împestriţat cu călătorii, unde, poate, tu eşti… 
 

Lasă vântul să se piardă prin nisipul cuvintelor, 
minusculul meu copil, marinarul meu de apă limpede, 

patul tău este în căuşul valurilor, 
eu inventez cântece care fac să danseze marea … 

 
Mâna ta ca o pasăre, pusă pe umărul meu, 
şi noaptea, şi noaptea, tocmai ca un răsărit 

la ţărmul orizontului, 
la cotitura de azi, o furtună de vară… 

 
Pe pleoapele mele, frigul albastru al unei flori, 

eu am adormit şi mi-am văzut copilul, 
faţa sa de zână, 

şi viaţa ce-şi ia zborul, el nu mai rămâne… 
 

De la nor la nor, şi de la stea la stea, 
un fir întins balansează, sub picioarele goale ale cerului, 

poate un cântec, 
un improbabil vis, şi paşii verii… 

 
Aud ecoul fragil care face eternitatea, 

dorm în lumina ta, care ne-a făcut viaţa, 
nimic mai mult între ea şi noi, 

copilul meu singur şi gol, noi suntem eterni … 
 

Pe cărările vântului, unde nu vom merge niciodată, 
pe plajele goale unde cântă soarele 

şi plâng copiii, 
solitudinea verde a închisorilor liniştii… 

 
Tu, înveşmântat în hohote de-a lungul lungului zilelor, 
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în suspinele timpului, adevăratele cuvinte sunt mute, 
mică solitudine între solitudini, 

copilul meu, e cald, şi totuşi ţi-e frig… 
 

O mângâiere de noapte, un strigăt, o lamentare, 
eu voiam doar să desenez lumina 

în căuşul mâinii tale, 
sau un curcubeu, şi să vorbesc păsărilor… 

 
 
 
 

prezentare și traducere în lb. română:  
Elisabeta Bogățan 
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Poeme de Ioan Hădărig 
 
(Tălmăcite în limba franceză de Marcela Hădărig) 
 
 
1. 
*** 
pe scara de lemn 
soarele îşi amanetase locul într-o pânză de păianjen 
 
pasul meu tremurând 
înnopta 
în fiecare cui de lemn şi de aer 
al scării 
pe care îl lăsam pradă drumeţilor 
 
mă căţăram pe scara  
de ape 
ca pe trupul însângerat al unei plante carnivore 
ochii de gâză vicleană atingeau strălucirea 
la fiecare atingere a soarelui 
 
soarele de ape 
îşi oglindea pânza de păianjen în singurătatea cerului 
călcând zgomotos pe stele. 
 
*** 
sur l'escalier en bois 
le soleil avait prêté sa place dans une toile d'arraignée 
 
mon pas vaccillant 
s’endormait 
dans chaque clou de bois et d'air 
de l'escalier 
que je laissais en proie aux voyageurs 
 
je grimpais sur l'escalier 
d'eau 
comme sur le corps saignant d'une 
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plante carnivore 
les yeux d'insecte perfide atteignaient 
la lueur 
à chaque atteinte du soleil 
 
le soleil d'eau 
mirait sa toile d'arraignée dans 
la solitude du ciel 
marchant bruyamment sur les étoiles. 
 
 
2. 
 
*** 
timpul se aşează peste tăcerile clopotniţei, 
copacul aşterne zgomotele unei tobe din aripi de timp 
peste satul ghemuit între apele unui pârâu 
alături de bătrânii aşezaţi pe prispa bisericii, 
 
bătrânii mei sunt cruci de aer şi ape 
cuvinte adunate în rugăciunea şi în palmele bătătorite ale 
izvorului, 
 
lângă fântână ochii animalelor par zidiţi în tâmpla cerului 
cumpănă 
 
*** 
le temps se pose sur les silences 
du clocher, 
l'arbre pose les bruits d'un tambour 
des ailles du temps 
sur le village accroupi entre les eaux d'une rivière 
à côté des vieux assis sur le porche 
de l'église, 
 
mes vieux sont des croix d'air et d'eau 
paroles amassées dans la prière et dans 
les paumes tarries de la source, 
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près de la fontaine les yeux des animaux semblent 
bâtis dans la tempe du ciel 
bras de fontaine. 
 
3. 
 
*** 
lângă casa bunicii 
în lumina ascunsă a uliţei 
frăgarul cioplit în colbul unei zile 
îşi rostogolea crengile uscate în rugăciunea 
drumeţilor însetaţi 
trişti şi tăcuţi 
alungaţi din grădina unui timp trecut,  
acolo unde trupurile noastre tinere se întâlneau cu semnul 
iubirii 
şi cu gustul ierbii necosite, 
acolo trupurile se arcuiau precum crengile bătrânului dud 
aşa cum îl strigau cei de dincolo de deal - 
în arderea primelor trăiri 
şi a primelor adieri de aripi, 
neînţelese zvâcniri 
ale ochilor cuminţi 
 
în alungarea animalului de seară 
şi a mâinilor şi a trupului 
tăcere cât odihna timpului. 
 
*** 
à côté de la maison de grand-mère 
dans la lumière cachée de la rue 
le cerisier sculpté dans la poussière d'un jour 
roulait ses branches sèches dans 
la prière 
des voyageurs assoiffés 
tristes et silencieux 
chassés du jardin d'un temps passé, 
là où nos corps jeunes 
rencontraient le signe de l'amour 
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et le goût de l'herbe non-fauchée, 
là les corps se tordaient comme 
les branches du vieux cerisier 
- comme l'appelaient ceux 
d'au-delà de la colline - 
dans le brûlement des premiers sentiments 
et des premiers batements d'ailes, 
incomprehensibles spasmes 
des yeux sages 
 
dans la chasse de l'animal du soir 
et des mains et du corps 
silence autant que le repos du temps. 
 
4. 
 
*** 
casa bunicii avea două ochiuri prăfuite de sticlă 
prin care lumina se îngrămădea 
în trupul meu 
ca o umbră se închidea lumina în casa bunicii 
afară trăirile prindeau contur de lumină 
 
în camera mea 
fereastra mea 
are un ochi de sticlă 
cât licărirea unui strop de apă 
sau de cer 
 
atunci peste camera mea 
au construit o altă cameră 
cu ferestre uriaşe 
 
acum lumina intră în mine cu paşi grei 
 
acum am trei ochiuri de lumină. 
 
*** 
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la maison de grand-mère avait deux carreaux  poussiéreux 
en verre 
à travers lesquels la lumière  
s’entassait  
dans mon corps 
comme une ombre  la lumière s’enfermait dans la maison 
de grand-mère 
 
dehors les sentiments prenaient contour de lumière 
 
dans ma chambre  
ma fenêtre 
a un carreau en verre comme 
l’éclat d’une goutte d’eau 
ou de ciel. 
 
alors sur ma chambre ils ont bâti une autre chambre 
avec des fenêtres géantes 
 
maintenant la lumière me pénètre à pas lourds 
 
maintenant  j’ai trois carreaux de lumière.) 
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Louis-Philippe HÉBERT 

 

 

Spectacolul morții  
(fragment de roman) 

 
3 martie 2016 
 

oarte dragul și atât de îndepărtatul meu prieten. Unii 
scriitori sunt cunoscători, erudiți. Aceștia fac cercetări 
savante; se deplasează, chiar, în locurile pe care vor să 

le descrie; se documentează și, atunci când scriu, o fac cu 
acea frumoasă siguranță că își pun personajele să spună 
adevărul, cu o grijă reală de a le vedea integrându-se în 
decor. Eu aș fi, mai degrabă, un scriitor al neliniștii. Și al 
insomniei. Mărturisesc acest lucru. Al lipsei. Și al trădării. 

Eu trădez realitatea. 
Realitatea. Am extras un gând dintr-un ghid turistic 

mumificat ce zăcea într-o cameră în locul destinat Bibliei 
de pe noptiere. „Transilvania este un ținut magnific, iar 
legenda lui Dracula este în mare parte o invenție literară ce 
maschează o cu totul altă realitate”. O frază. Care ar putea 
fi începutul unui roman. Incipitul, după cum îl definesc 

S 

F 
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universitarii. Sau moto-ul. De determinat mai târziu 
modul exact de utilizare. Exergă. Epigraf. Am o grijă 
maniacă de a verifica sensul fiecărui cuvânt. Când voi reuși 
să mă reconectez la internet... Rețeaua e în pană. Dar oare 
ce-o vrea să spună asta? „Dracula este în mare parte o in-
venție”. De ce „în mare parte”? 

Un detaliu neașteptat și cam ridicol, gândește-te: cear-
șafurile nu mi-au fost schimbate de când am sosit. Sunt 
îmbibate de umezeală și de o sudoare galbenă pe care nu 
îndrăznesc să mi-o atribui. Tot încerc să am o explicație cu 
camerista. Când o zăresc în celălalt capăt al culoarului, fug 
după ea și îi vorbesc în engleză, franceză, latină, greacă 
veche și puțină spaniolă. Nu funcționează! 

Nimic nu pare să vrea să meargă. Pe măsură ce mă 
apropii, mă simte agitându-mă în spatele ei, cu gura și 
ochii larg deschiși, se panichează și se enervează. Strânge 
pumnii. Eu încerc să o calmez. Luând-o cu binișorul. Ea e 
tare ca piatra. Nu strig. Explic cu blândețe. Aștept ca până 
la urmă să se destindă, dar chipul ei rămâne crispat. Pare să 
fi îmbătrânit cu douăzeci de ani. Se ghemuiește. Se 
scofâlcește ca pentru a se face mai mică. Ca și cum ar vrea 
să scape de mine dispărând cu totul. Sau să se năpustească 
asupra mea cu prețul unui imposibil stânga-mprejur. 

Adulmec la ea, dincolo de mirosul acru al fricii, efluviile 
unui parfum subtil și, fără îndoială, foarte oneros. Ceea ce 
uimește la o femeie ce practică o meserie atât de prost 
plătită în general. 

Când mi-am împreunat mâinile, cu degetele întinse și 
cu palmele alipite ca în rugăciune și când le-am dus la 
urechea dreaptă (cea stricată la naștere, cu care nu aud 
deloc), lăsându-mi, apoi, ușor capul pe umăr... pentru un 
moment... ea trebuie să fi luat maimuțărelile mele drept 
cele ale unui călugăr budist. Fii de acord cu mine: aceasta 
e, totuși, modul cel mai universal de a mima o persoană ce 
se duce la culcare. Chiar dacă este și cel mai copilăresc. 

Sărmana femeie se îndepărtează bombănind; împinge 
căruțul în care cară tot felul de mici tuburi de loțiuni pro-
tejându-le cu mare grijă. Dacă mă țin după ea, îl întoarce și 
se adăpostește în dosul lui, plasând obiectul cu rotile între 
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mine și ea. Acoperindu-și cu brațele avuția. Acum face corp 
comun cu el. 

Sunt convins că n-a înțeles nimic, că nu-mi va schimba 
niciodată lenjeria de pat... și nici prosoapele. Trebuie să fi 
dedus din comportamentul meu bizar că vreau să dorm și 
că nu trebuie să mă deranjeze în niciun chip. Aruncă înspre 
mine un cartonaș, roșu pe o parte, negru pe cealaltă. Și, în 
timp ce eu examinez obiectul ca să știu cum naiba poate fi 
atârnat de clanță, ea pleacă, de-a-ndăratelea de data 
aceasta de parcă s-ar fi temut să-mi întoarcă spatele; își 
face drum spre ușa ascensorului; aceasta se deschide 
miraculos tocmai în momentul în care era pe punctul de a 
o lovi cu omoplații, iar eu nu reușesc să-mi scot din minte 
faptul că femeia nu va mai vrea să pună piciorul în camera 
mea și, poate, nici măcar la acel etaj.  

M-am plâns la recepție de atitudinea ei. Tipul a părut că 
se joacă cu hârtiile, apoi a ridicat capul spre mine părând 
surprins să mă vadă încă acolo... ca și cum ar fi uitat de 
prezența mea. Mi-a dat, cu o privire severă, această 
frumoasă explicație: „Nu vă bateți capul cu ea. E străină. 
Vine din Delphi. E grecoaică... Nu înțelege prea bine limba 
noastră”. Limba noastră? Prosoape, cearșafuri, șampon, 
săpunuri mici, baie curată? Oare ce limbă trebuie să 
vorbești în țara asta ca să te faci înțeles? 

Sunt considerații foarte prozaice, vei obiecta dumneata, 
dar a călători constă tocmai în rezolvarea a mii de mici 
probleme domestice care la tine acasă ar avea statutul de 
banalități. 

Să mănânci, să ai un adăpost, să dormi, să păstrezi o 
igienă corporală acceptabilă, să știi cât e ceasul, să eviți 
infracțiunile minore, să te orientezi... constituie în călăto-
rie tot atâtea provocări trebuincioase. Acasă, nici măcar nu 
te gândești la ele. Deseori tocmai în infimele tracasări 
rezidă singurul exotism de întâlnit într-o lume unde totul 
este pretutindeni la fel. 

Te las cu aceste reflecții, chiar dacă nu călătorești, 
sperând că vei primi mesajele mele și, dacă e cazul, țin să te 
informez că ale dumitale nu apar niciodată în inbox-ul 
meu ci, într-un mod din ce în ce mai fragmentat, printre 
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spam-uri. Aceasta nefiind, în mod evident, soarta pe care 
le-o rezerv eu. Deoarece ai toată considerația mea. 

Cu prietenie, 
LPH 
 
4 martie 2016 
 
Scump și mereu atât de puțin vizibil prieten, 
 
Gata! Zărisem de la spate pe cineva care-i semăna. Am 

recunoscut-o. O femeie, evident! Cunoști obsesia mea 
pentru femeile cu care am trăit. Femeia asta cu mersul ei. 
Având ceva din gesturile ei. De data asta, am văzut-o clar. 
Sunt sigur că ea e. Ariane. Dar ea, aici, la Alba? 

Am zărit-o la hotel, la micul dejun. Părul întins cu fierul 
încălzit, de un blond de negăsit în natură, ochii albaștri și 
nasul acela atât de ciudat care o caracterizează, dându-i un 
aer ștrengăresc... Încă de când eram împreună mă izbise 
faptul că toate elementele ce corespund, în opinia mea, 
celei mai juste expresii a frumuseții ei o fac să dispere atât 
de mult, încât se străduiește din răsputeri să le șteargă. 

De fapt, îndepărtând lentilele de contact care îi întu-
necă ochii, acele sticle flexibile vopsite într-un negru 
intens pe când pupilele ei sunt albastre ca marea, accep-
tând ironia acelui nas cârn la fel cum fiecare din noi își 
asumă forma propriilor urechilor (cum fac și eu cu urechea 
mea dreaptă care este atât de deformată încât nu pomenesc 
niciodată de ea, fiindcă am învățat să fac abstracție de 
forma ei fetală și cauciucată), lăsând părului culoarea sa 
originală, cu riscul de a vedea apărând puțin cenușiu fără a 
încerca mascarea lui cu blond și, mai ales!, permițându-i 
să-și etaleze buclele pe care părul ei are tendința de a le 
produce atât de generos, mereu gata să se desfășoare în 
valuri, împotriva cărora această femeie atât de frumoasă se 
încăpățânează să vâslească cu piepteni și perii, dar nu 
izbutește nimic, așa cum nici șalupa nu poate face nimic 
împotriva suprafeței unui lac tulburat de vânturi potriv-
nice, atunci, doar atunci, dacă s-ar abandona, dacă s-ar lăsa 
în voia ei înseși, ar regăsi ea frumusețea naturală care m-a 
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atras atât. Dar această transformare n-a avut loc. Sau, 
poate, ar trebui să nuanțez... „n-a avut încă loc”. Căci am 
avut impresia că femeia asta era atât de puțin diferită de cea 
pe care o părăsisem, acum câțiva ani, că le-aș fi putut 
confunda, dat fiind că erau una și aceeași persoană. 

A trecut pe lângă de mine. Nu m-a privit. Și ea, aidoma 
celor care frecventează această sală de mese, pare oarbă. Să 
nu fii conștientă de prezența celorlalți. Dar eu, cum aș fi 
putut să n-o văd? Mi-a amintit de cartea pe care am 
publicat-o în anul întâlnirii noastre, unde era descrisă o 
obsesie asemănătoare cu a mea, aceea de a recunoaște, cam 
peste tot și dincolo de timp, iubirea pierdută – la un 
personaj de roman, asta poate să meargă, dar în viața ade-
vărată, există o barieră mentală... 

Sunt surprins să o regăsesc aici. Da. Nu sunt uimit că 
fuge de mine, totuși. Ariane... Relația noastră s-a sfârșit 
mai curând prost. N-am dezvoltat obișnuința despărțirilor, 
în ciuda succesiunii lor destul de rapide de-a lungul 
existenței mele. 

Apariția ei aici mă aruncă în cele mai nebunești 
construcții mentale. Evident, îmi dau bine seama că toate 
astea – efectele acestei întâlniri mai curând decât întâlnirea 
în sine – dau la iveală ceea ce un specialist ar clasa la 
rubrica speculațiilor îndrăznețe și a dominației lor exer-
citate asupra creierului. 

Elucubrații, dacă vrei, derivate al căror liber curs este 
cauzat de absența contactelor veritabile cu alte ființe 
omenești, căci acestea nu depășesc cadrul câtorva cuvinte 
schimbate în limba țării, cum ar fi mulțumesc sau la 
revedere ori puțin1 care înseamnă merci, au revoir și un 
petit peu (cu un atașament deosebit pentru ultimul cuvânt, 
pentru simplul motiv că e pronunțat așa cum se scrie, 
amintind, prin asociere, de singura mâncare din bucătăria 
noastră cunoscută în străinătate, poutine2, o mâncare dezo-
norantă ce mi s-a părut întotdeauna de nemâncat, dar a 

                                                 
1În limba română, în original. (n. trad.) 
2Fel de mâncare tradițional în Québec alcătuit din cartofi prăjiți, 
brânză și sos brun. (n. trad.) 
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cărei amintire cel puțin ar putea părea, dintr-o dată, deli-
cioasă). Acest fel de mâncare corespunde limbii vorbite la 
noi, un fel de păsărească, o franceză de bucătărie unde 
tronează expresia unei gândiri a cărei spontaneitate n-o 
putem nici măcar aplauda..., căci este alambicată de inte-
lectualii care nu-și recunosc vinovăția; nu are nici măcar 
meritul de a imita limba populară, fiind doar o glumă al 
cărei umor majoritatea oamenilor din popor nu îl observă. 
Dar cine să vrea să înțeleagă incriminările unui bătrân 
scriitor ce refuză să folosească lădița cu scule a unei culturi 
aflate cu un picior în groapă... pentru a exprima ce, dacă nu 
tulburarea morală profundă în fața propriei sale dispariții? 
Căpitanul moare și are impresia că vaporul se scufundă 
odată cu el. Dacă vrei să știi, eu urăsc această mâncare și 
jargonul ei, dar amândouă îmi lipsesc, o constat cu 
amărăciune. Dorința imperioasă de a găsi ceva cunoscut, 
iată de unde vine confuzia mea. Voi rămâne la această 
explicație. Am să te las să râzi. Pe săturate! 

Și îmi voi ține explicațiile culinare pentru mine. Dacă 
nu pot să mă deschid în fața dumitale, cum aș putea să o 
fac față de cineva de aici? Unde străinul e privit cu o ne-
încredere foarte naturală. Închipuiește-ți-l pe exilatul care 
sunt eu cu toate intoleranțele sale alimentare! 

În mod incidental, orice referire la un alt loc pare să fie 
izgonită. Oamenii închid ochii când menționez de unde 
vin, de parcă aș contraveni prin ceva codului de bune 
maniere. Trebuie spus că, în limba țării, îmi pierd orice 
încredere în mine. Mă bâlbâi. Gândirea mi-e deja destul de 
încurcată. Frazele îmi sunt îngreunate de o mulțime de 
ezitări; mă pierd în perifraze și, când vine clipa de a pune 
laolaltă două-trei cuvinte, mă tem să nu fac o prostie. Mă 
poticnesc. Singurătatea mă conduce aici. Și opusul este 
adevărat. Complic totul. Eu aș fi prima victimă a propriilor 
mele speculații. Și nu m-ar mira. 

Căci faptul de a fi mereu singur cedează în întregime 
locul unui monolog interior despre care nu știu dacă vrea 
să mă lege de lumea înconjurătoare sau dacă nu cumva 
contribuie mai degrabă la detașarea mea de ea într-o ma-
nieră aproape definitivă. Într-un capitol al ghidului turistic 
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găsit în camera mea, câteva pagini îngălbenite sunt dedi-
cate originii limbii române. Este o limbă care s-a constituit 
pornind de la cuvinte latine – vorbesc aici de o latină 
clasică aidoma celei învățate de mine la colegiu, căci latina 
despre care e vorba datează de pe vremea legionarilor 
romani instalați în posturile cele mai avansate ale 
Imperiului în epoca Cezarilor – cărora i s-au adăugat 
accente slave. Cele două, limba romanilor și limba barba-
rilor, s-au grefat pentru a forma un „corpus lingvistic” pe 
care ar trebui să îl înțeleg. În orice caz, este ceea ar aștepta 
de la mine omul de pe stradă. Nu trăim noi o fuziune 
asemănătoare cu engleza și cu franceza?... 

Am să văd la cină dacă voi putea citi cel puțin meniul. 
Plec de la masă. Am mâncat ce mi s-a servit și nu vreau 

să știu dacă este ceea ce am comandat. Sunt prea posedat 
de prezența ei. Sau, mai corect, de absența ei. Căci, de data 
aceasta, vechea mea iubită nu era acolo. Am scris, mai 
devreme, „speculații” referindu-mă la aceste viziuni. Îmi 
dau seama că ar fi trebuit să rămân la „halucinații”. Pure 
halucinații provocate de deshidratare, căci nu reușesc, în 
ciuda setei mele, să mă hotărăsc să beau din această apă 
ușor sălcie ce curge la robinet și că, în rozariul temerilor, 
foarte puține mici și multe mari pe care le identific, pe 
rând, de-a lungul existenței mele, îmi închipui că este 
îmbuteliată ca atare, apoi sigilată cu o picătură de clei 
pentru a ne fi servită în sala de mese. Alte consecințe ale 
voinței mele de a evita apa: vedeniile mele referitoare la 
Ariane și la ubicuitatea ei ar putea proveni dintr-un delir 
hepatic cauzat de abundența vinului de țară consumat fără 
prea multă moderație, pentru că gustul lui dulceag nu-i 
anunță gradele de alcool – spre deosebire de asprimea 
vinurilor franțuzești cu care etilismul meu s-a obișnuit de 
atâta vreme. 

Încuiat în cameră mi-am băgat în cap această idee 
precum că moartea ar începe prin învățarea unei alte limbi, 
a unei alte culturi – a unui alt fel de a trăi, să o spunem pe 
șleau. Știi, ca pe orice scriitor, paradoxurile mă fascinează. 
Le cultiv. Mi-am petrecut cu ele noaptea. La început, acest 
gând mi-a apărut ca o metaforă, ca un mod de a explica 
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efectul dezrădăcinării călătorului. Mai întâi, prin analogie. 
Trebuie să mori pentru ceva ca să călătorești, nu-i așa? Asta 
vrea dictonul. 

Situația în care mă găseam era și ea, să o spunem, 
„anormală”, un rezultat al propriei sale contradicții: eram 
prea amorțit de oboseală pentru a mă scula și a scrie și, în 
mod bizar, prea excitat pentru a lăsa să plece această idee 
neașteptată și ușor ridicolă, pentru a-i da drumul, cum se 
zice în manualele de psihologie populară, și a mă lăsa, în 
sfârșit, să alunec într-un somn de multă vreme respins. 

Moartea ar fi o relocare! 
Mă gândeam. Mă gândeam la tot ce întărea această 

afirmație. Evident, cum era vorba ruperea legăturilor în 
mod definitiv cu o viață precedentă, era nevoie de îmblân-
zirea minților inflexibile – vreau să spun a capetelor tari ai 
căror posesori s-ar încăpățâna în fața unei realități schim-
bătoare. În mod previzibil, unii s-ar putea răzvrăti. Ar 
refuza să se lase păcăliți. Ar dori în mod real să dispară. Iar 
cei mai înclinați să denunțe șmecheria, cei mai susceptibili 
de a veni înapoi ar trebui să fie deplasați spre regiunile cele 
mai îndepărtate, complet exotice. Această măsură – luată 
de cine și în ce fel rămânea de stabilit și în ce alt scop decât 
acela de a-i face să se rătăcească pe cei mai încăpățânați – 
s-ar explica prin paradoxul următor: de fiecare dată când 
mă deplasam în străinătate, pe măsură ce înaintam în 
vârstă zăream, din ce în ce mai mult, cunoștințe și prieteni 
dispăruți, chiar rude..., iar străzile din propriul meu oraș 
erau din ce în ce mai depopulate de ei. 

Puteam acum redacta conferința pentru care venisem 
până aici. Cum să spun? Ea germina sub țeasta mea ca o 
floare pe un mormânt. 

Aveam o pistă, iar încăpățânarea mea singulară de a nu 
vrea să o abandonez constituia dovada că era întemeiată. 
La fel ca prietenii și rudele mele, nu las ușor să-mi scape 
bucata din gură. De unde... Și am adormit fără să scriu un 
rând. 

M-am trezit puțin după miezul nopții, furios pe mine 
însumi. Pentru că mă lăsasem amăgit de o idee falsă sau 
pentru că o lăsasem să-mi scape din slăbiciune? Am să-ți 
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pasez mingea zicându-ți: „Ghicește!”. Tu, care ești scriitor, 
știi că nu există un răspuns bun la această întrebare. Nu e, 
de altfel, o ghicitoare; eram invadat de primul membru al 
frazei, ca și cel de al doilea. Aceasta vine, îmi vei spune, din 
obișnuința pe care o avem de a cupla lumile imaginare și pe 
cele ale realității.  

Acufenele îmi reveniseră ca să-mi complice migrena. 
Auzeam iar, din camera mea, fluieratul șefilor de tren. Și 
eram bântuit de sentimentul unei catastrofe iminente. O 
catastrofă inevitabilă, deoarece decurgea logic din „specu-
lațiile mele hazardate”. 

Această consecință avea în vedere decesul Arianei. Îmi 
venea greu să mă hotărăsc să accept un astfel de eve-
niment, vezi dumneata. Să fi murit fără ca eu să știu? De 
câțiva ani, de la mine de-acasă, și ca să-ți spun tot, în baie, 
examinam minuțios, fără să ratez o zi, anunțurile mor-
tuare. Clătinând din cap. Reprimându-mi un oh de surpri-
ză, apoi un ah de resemnare. 

Compar datele de naștere și sunt surprins să văd 
dispărând oameni cu zece ani mai tineri decât mine. Poate 
sinucideri sau obiceiuri proaste de viață, care sunt și ele 
sinucideri deghizate, nu-i așa? Am această înclinație natu-
rală, supărătoare, de a-i considera pe morți responsabili 
pentru starea lor. Trebuie să spun că i-am văzut în ultima 
vreme dispărând pe atâția dintre prietenii mei. Ce vrei... 
Intrăm în epoca bolilor, fără a părăsi, în ciuda acestui 
lucru, epoca accidentelor. Vei fi de acord, dragul meu 
prieten, dumneata și cu mine suntem invitați, în ultimele 
momente ale vieții noastre, aproape în fiecare zi, să asistăm 
la spectacolul morții. 

Ne supunem fără a opune rezistență mascaradei puse în 
scenă în capelele funerare de către fricoși în haine de 
duminică... care știu că suferința noastră nu este 
întemeiată pe nicio realitate, dar nu pot să dezvăluie nimic. 
Ei sunt complicii infirmierilor, ai doctorilor, ai 
ambulanțierilor. Dar sunt ei, oare, într-adevăr complici?... 
Dacă sunt, ca dumneata și ca mine, abuzați? 

„Putea să fie o sosie a Arianei”. Construiam, construiam. 
Iar ipotezele mi se încurcau. Mă străduiam din răsputeri 
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să-mi ordonez gândurile. Credeam că aștept lămuriri, dar 
cărțile eu eram cel care le amesteca. Aceste slăbiciuni din 
partea mea erau ele voluntare? De fapt, mă temeam de 
concluziile la care aș fi putut ajunge. Ieșeam cu greu din 
amorțeala mea. Pot coexista sosii de o parte și de alta a 
globului? Și, dacă era vorba de un dublu mai tânăr, trebuia, 
în mod obligatoriu, ca primul să fie eliminat pentru ca al 
doilea să existe? Altfel spus, unul îl alungă pe celălalt? Cum 
face fiica cu mama. Cum îl alungă pe tată fiul. Așa trebuia. 
Trebuia cu adevărat? După toate aparențele, caracterul 
exponențial al teoriei mele o invalida. Am revenit la un 
postulat mai cartezian: cei vii nu sunt morți, cei morți nu 
sunt vii. O realitate matematică. Un fel de „gândesc deci 
exist”, pe care îl confirmă în mod amplu cimitirele. 

Această evidență a sfârșit prin a coborî în mine, prin a se 
pierde, iar contrariul său, prin a se impune: Ariane trecuse 
de partea morților. Traversase Styxul. Pliniu cel Bătrân nu 
credea în existența acestui fluviu. Nici eu nu reușeam să 
cred. Ariane, moartă? Ei, aș fi aflat. Mi-ar fi spus. Dar cine? 
Prietenii mei, firește. Dispărusem de atât de multă vreme... 
Eram de neatins, din propria mea voință. 

Moartă? Nu puteam respinge din capul locului această 
ipoteză. Și totuși, e aici. Vie sau moartă. Atunci, de ce nu 
m-o fi recunoscut? Fără îndoială, memoria îi era alterată, 
dar nu, cum am putea crede, printr-o deteriorare, dat fiind 
că memoria se oprește imediat – prin ce procedeu? – și 
chiar, cu timpul, am putea, poate, concepe că se produce o 
anumită formă de întinerire; pierderea anumitor amintiri 
ar proveni din ceea ce se numește restart în termeni 
informatici, sau, mai obișnuit, resetare. Noi vieți erau 
redistribuite unor persoane care, în schimb, erau nevoite să 
accepte – voluntar, involuntar? – învățarea unei alte limbi, 
să se conformeze unor noi obiceiuri, unor noi tradiții, să 
renunțe la orice contact cu obiceiurile și tradițiile lor... Să 
învețe un nou trecut la care sunt obligate să subscrie, la 
care vor fi nevoite să se refere. Faimosul trecut nesigur... 
Deci din acest motiv Ariane s-ar fi prefăcut că nu mă 
cunoaște. Iată speculațiile mele, amplitudinea lor, și iată 
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izolarea în care mă conduc ele. Culeg pe deplin roadele 
propriei mele prostii. 

Am cerut să mi se aducă în cameră o sticlă de Corcova. 
Două! Vinul autohton îmi va face cel mai mare bine. Îmi va 
îngădui să merg mai departe. 

În conferința mea, nu mă voi putea împiedica de a 
stabili apropieri cu regimurile sovietice care credeau să 
poată modifica gândirea cetățenilor lor obliterând chipuri 
în fotografii, suprimând nume și cuvinte în dicționare, 
inserând cu forța expresii. Sovieticii își rebotezaseră orașe-
le. Sankt Petersburg devenise Leningrad. Iar frontierele 
țărilor fuseseră retrasate. 

Era o chestiune de vocabular: la Revoluția Franceză, 
cuvântul „cetățean” înlocuise cuvântul „domn”, la Revoluția 
din Octombrie cuvântul „tovarăș” înlocuise cuvântul 
„mujic”. După cum știm, și dumneata și eu, sclavii își 
schimbă numele, dar rămân tot sclavi. Oare Revoluția 
Franceză, sigură că avea dreptul, nu a reinventat calen-
darul, nu a redenumit sărbătorile religioase dându-le nume 
păgâne, nu a introdus în calendar acel frumos cuvânt ven-
démiaire – care pare să spună tot – pentru un anotimp... 
Această creativitate lingvistică n-ar fi fost decât o 
manifestare a unui adevăr mai puțin superficial decât ar fi 
putut părea. Revoluționarii de toate soiurile erau călăuziți 
de o aceeași intuiție profundă: ei prefigurau trecerea, prin 
intermediul limbii, spre o altă formă de existență, una ca 
aceea cu care mă confruntam eu acum. „Moartea este o 
relocare”, îmi repetam fără încetare. Iată, pe scurt, invenția 
mea ce urma să devină, după cum ți-am mărturisit, tema 
conferinței mele. N-avem, oare, noi, scriitorii, și unii și 
ceilalți, o ultimă iluzie de a schimba viața printr-o carte?... 
De ce nu și moartea? 

Am reușit să adorm din nou în noaptea aceea, pentru a 
vedea în vis, circulând în orașe părăsite, cu clădiri 
asemănătoare muzeelor, ființe în haine de duminică pur-
tându-și în brațe propriile capete însângerate. Și nu era un 
coșmar. Era chiar ceva liniștitor. Mai înțelege dacă poți! 

Dragă prietene, te las să cugeți la aceste teme. Îmi spun 
că totul sfârșește prin a i se explica celui care, ca dumneata 
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și ca mine, își pune la lucru imaginația. Explicabilul ca și 
inexplicabilul. Mai ales inexplicabilul. Este un avantaj de a 
fi scriitor în această lume, un avantaj plătit scump uneori. 

Rămân fidelul dumitale corespondent, chiar dacă nu 
mai primesc nimic de la dumneata. M-am plâns la recepție 
de imposibilitatea reală de a mă folosi, cât de cât, de un 
internet atât de capricios. Am fost privit cu ochi mari. 

Te rog să-mi scrii curând; să știi că este singura speranță 
ce mă animă în seara asta. 

Al dumitale,  
LOUIS 
 

Traducere și prezentare de Christian Tămaș 
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rin anii 1970 și cei care au urmat Editura  Științifică 
din București a inițiat o serie monografică dedicată 
unor culturi și civilizații din istoria universală, puse 

sub genericul Viața cotidiană a unor popoare din Europa, 
Orient, America precolumbiană etc. analizate de istorici, 
etnologi, arheologi etc. ce au participat direct la 
cercetările din zonele respective, cei mai mulți fiind autori 
ai unor interesante volume stiințifice ce stîrnesc și astăzi 
interesul. Fără să intrăm în detalii ne-ar trebui doar prin 
simpla enumerare a titlurilor acestor tomuri, traduse la 
noi, cîteva zeci de pagini. Să amintim Lumea hitiților, R. 
Riemschneider, popor de origine indoeuropeană trăitor în 
Asia Mică, recunoscut la scara istoriei prin exploatarea 
minelor și prelucrarea aramei, bronzului și mai ales 
fierului, apoi Etruscii, R. Bloch, vechi locuitori ai Etruriei, 
considerați a fi fost civilizatorii Italiei, a căror cultură 
avansată s-a întins din jurul anului 1000 î. Chr. pînă în 
secolul III î.Chr. în Pen. Italică, fiind asimilați de romani 
pe care i-au învățat alfabetul. Rămînînd doar la Italia nu 
trebuie omis Jerome Carcopino, 1881-1970, membru al 
Academiei franceze autor, între altele, al Vieții cotidiene 
în apogeul imperiului, tradus în 1979 (subliniem că 
J.C.este cel care reducînd cifrele exagerate transmise de 
medicul lui Traian despre tezaurul dacilor, a  adus aceste 
cifre aproape de adevărul istoric ). 

În fine, ajungem la Robert Etienne, 1921-2009 de la 
Universitatea din Bordeaux, cercetător al lumii romane 
din Gallia, Hispania, Nordul Africii. Am avut onoarea să-l 
cunosc personal în orașul nostru, unde l-am condus prin 
muzeu, ori la săpăturile de la poarta castrului roman și la 
cele de la Partoș. 
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Domnia sa, inclus în colectivul de cercetare al vechiului 
for din capitala provinciei Dacia, 1989-1994, cunoștea bine 
istoria provinciei nord-dunărene. După modelul prof. 
Carcopino, R.Etienne a scris în 1966 Viața cotidiană la 
Pompei, asupra conținutului căreia vom stărui în rîndurile 
ce urmează. 

Călătoria în timp începe cu discuția asupra celei mai 
mari erupții a vulcanului Vezuviu, petrecută la 24 august 
79, după ce anterior centrul urbn din Campania 
cunoscuse alte cataclisme naturale. Autorul menționează 
mai multe erupții, una din 5 februarie 62 d. Chr. ce a 
provocat numeroase pagube care, prin măsurile 
excepționale ce au urmat au fost înlăturate parțial sau 
total. 

Marea erupție din 79 a durat trei zile acoperind cu lava 
incandescentă nu numai orașul dar și alte localități din 
jur. 

Martor ocular al dezastrului a fost Plinius cel Tînăr care 
în două epistole către istoricul Cornelius Tacitus 
pomenește despre sfîrșitul unchiului său Plinius cel 
Bătrîn, Maior, comandantul flotei romane din portul 
Misenum, surprins de lava fierbinte ce ieșea din craterul 
Vezuviului, nenorocire prevestită de mai multe cutremure 
de pămînt, fenomene naturale obișnuite de cei ce viețuiau 
în bogata regiune campaniană. 

Începuse imediat o adevărată vînătoare de comori 
strînse în edificiile particulare și publice, ce s-a prelungit 
pînă în 1860, agonia oamenilor și a animalelor fusese 
dureroasă, casele neputînd să ofere nici un adăpost. 
Mularea corpurilor găsite în diferite poziții a început în 
anul 1863 după doi ani de la alte erupții, cea cu numărul 
27 repezentînd debutul cercetărilor mai mult sau mai 
puțin științifice, ce continuă și în zilele noastre, 
rezultatele aducînd descoperirea  mai multor locuințe din 
care s-au recuperat felurite artefacte utilizate în viața 
cotidiană sau în cea religioasă a celor 15 000 de locuitori 
surprinși de catastrofa petrecută în vremea împăratului 
Titus. 
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În continuarea trecerii în revistă a istoriei orașului și a 
populațiilor care s-au perindat aici de-a lungul timpului se 
discută despre Pompeiul grec înainte de sec. VI î.Chr. , 
urmat de cel etrusc, samnit, anii 424-83, cînd s-au pus 
temeliile a trei sisteme de întărituri din piatră cu ziduri și 
turnuri de apărare, drumuri intramurane și cîteva edificii 
publice, for, basilica, teatrul, templele lui Jupiter, Apollo, 
Isis și în sfîrșit locuințele populației ridicate din tuf 
vulcanic. Cucerit de romanii conduși de Sylla, orașul 
beneficiază de numitul ager pompeianus, o cîmpie plată 
favorabilă agriculturii și viticulturii. 

Descoperirile de natură epigrafică și numeroasele statui 
imperiale găsite în temple și piețe publice fac dovada 
loialității cetățenilor față de împărați și cultul acestora.  
Unul dintre cei mai populari caesari a fost Nero și 
consoarta lui Poppaea  a cărei familii deținea mai multe 
proprietăți, soția împăratului stăruind pe lîngă acesta să 
sprijine urbea după dezastrul din anul 62. Aceleași onoruri 
le-a avut Vespasian și cei doi fii ai săi. 

Ridicat pe cele două trepte a orașelor romane, 
municipia și colonia, urbea pompeiană avea în fruntea 
administrației inițial quatorviri și apoi duumviri, 
funcționari ca aediles și quaestores ce formau adunarea 
numită ordo decurionum , care trebuiau să își aducă 
dovezi de moralitate, fiindnd interzise în timpul 
campaniilor electorale defăimările și injuriile!!! 
Propaganda electorală se ținea în taverne unde se făceau și 
se desfăceceau alianțele, existînd în preajma alegerilor o 
vigilență sporită. 

Ca și în celelalte centre urbane inima politică a cetății 
era forul unde se discutau toate problemele interne, apoi 
curia ce adăpostea birourile administrative și basilica locul 
de desfășurare a proceselor. 

Lumea afacerilor era controlată de anumiți proprietari 
angrenați în agricultură și producția viticolă cu mai multe 
soiuri de vin. Producția de uleiuri de măsline, cultivarea 
cerealelor și creșterea animalelor completa tabloul vieții 
economice. 
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Industria avea în prim plan morile pentru măcinat, 
brutăriile, felurite condimente, garum, apoi îndeletnicirile 
casnice ale industriei textile, prelucrarea lutului pentru 
vase ceramice și materiale tegulare. Comerțul se baza pe 
exporturi și importuri. Nu trebuie trecută cu vederea nici 
lumea bancherilor, cel mai cunoscut fiind C.Caecilius 
Jucundus cu arhiva sa găsită în 1875 constînd din tăblițe 
cerate, ca cele de la ALBURNUS Maior din Dacia, diptice 
și triptice ce cuprind felurite îndemnuri: salve lucrum, 
trăiască cîștigul sau lucrum gaudium, cîștigul să fie 
bucuria ta.  

Colonia de veterani de la Pompei și nu numai a fost 
fondată de Sylla, cel ce a cucerit regiunea ce cuprindea 
etrusci, greci, samniți, orientali, frigieni și evrei, cei din 
urmă recunoscuți după antroponimele Iudaikos, 
Kar….Iisus ce figurează pe ștampilele de pe amfore. 

Ca și în alte părți ale lumii dominate de romani, religia 
ocupa un loc special, cultele se adresau triadei capitoline 
ce apare și din punct de vedere iconografic, după cum 
același lucru s-a întîmplat cu triada titulară a orașului 
Hercule-Bacchus-Venus sau cu cea isiacă- Isis-Serapis-
Anubis cu sacerdoți și enoriași numiți isiaci. Cel mai 
timpuriu templu, cel grec din sec. VI î. Chr. era dedicat lui 
Hercule considerat a fi fost întemeietorul legendar al 
urbei. Venus cu epitetul Fisica sau Venus Fisica pompeiana 
era patroana lui Sylla avînd un templu sanctuar din care s-au 
păstrat doar ruine. La Pompei nu există dovezi despre 
creștinism; se crede că cei care au îmbrățișat această religie 
își ascundeau cultul prin felurite critograme –a se vedea 
vestitul pătrat magic găsit în 1936 de Matteo de la Corte: 
ROTAS /OPERA/TENET/AREPO/SATOR ce împodobea 
coloanele marii palestre. 

Din perspectiva arhitecturii casei pompeiene aceasta 
dispunea de mai multe încăperi –vestibul-atrium-
compluvium-impluvium-tablinium-grădină-triclinum-
oecus-exedra. 

Locuințele celor avuți, Casa lui Menandru sau Vila 
Misterelor spre exemplu erau completate de grădini și 
fîntîni pentru care erau necesare lucrări de captare a apei.  
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Un capitol aparte al vieții cotidiene îl constituia pictura 
pompeiană, respectiv decorațiunile murale. În privința 
coloritului se remarcă numitul roșu pompeian, pe bază de 
oxizi de fier și roșu natural sau artificial.Temele predilecte 
ale acestei arte erau portretul, scene din viața de zi cu zi 
sau de inițiere –educație ori diferite cicluri din mitologia 
greacă. 

Străzile ce porneau de la cele două axe ale centrelor 
urbane romane, cardo , N-S și decumanus, E-V, avea 
dimensiuni variabile, mărginite fiind de trotuare. Actuala 
denumire a străzilor din Pompei a venit din timpul 
investigațiilor arheologice, str. Vetti, Abundenței, 
Balconului, Scheletelor ș.a. fiecare din ele fiind împodobite 
cu altare votive, dedicații către divinități sau cartiere rău 
famate cu lupanarele și numele celor ce practicau cea mai 
veche meserie din lume. 

În privința educației și culturii autorul afirmă că în 
principiu doar cei cu stare materială bună aveau înclinații 
spre artă și gust pentru lectură. În mod normal se constată 
un pronunțat bilingvism, latina fiind principalul mijloc de 
comunicare, învățămîntul în anii primari de studiu punînd 
accent pe învățarea alfabetului, în timp ce învîțămîntul 
secundar cei ce predau, numiți discendes, figurează uneori 
cu numele ce apar pe afișele electorale, Saturninus, 
Valentinus ș.a. 

Sportul avînd la bază zicerea lui Juvenal  - mens sana in 
corpore sano - , practicat în palestre consta din exerciții 
fizice, atletism, pugilat și natație în piscinele publice și 
particulare. Grija față de igenă avea loc în thermele cu a lor 
camere: vestiare pentru dezbrăcat, camere calde, 
trepidarium-caldarium și reci frigidarium, piscine cu apă 
rece. 

Pentru momentele de relaxare un loc special era ocupat 
de amfiteatre. Luptele dintre categoriile de gladiatori, 
munus, ce se înfruntau în arene cu o capacitate de 20 000 de 
spectatori ahtiați după confruntările dintre categoriile de 
luptători ce delectau publicul avid după pîine și circ după 
expresia amintitului Juvenal.  
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Cu aceste pagini finale R.Etienne pune capăt unei 
monografii ce reușește să reconstituie viața zilnică a 
orașului dispărut sub cei 4 m. de cenușă vulcanică depusă 
timp de trei ore, 10-13, în ziua de 24 august 79. Bazîndu-și 
cercetarea pe o bogată sursă bibliografică și pe o atentă 
documentare la fața locului, cartea acestui prieten al 
României dovedește că și în cazul de față ne aflăm într-o 
mică copie a Romei, renăscută din cenușa deselor 
cataclisme naturale, simbol al unei istorii milenare ce 
continuă nu numai să surprindă, dar să și aducă anual 
dovezi de viață în anticul ager Pompeianus, cu edificiile și 
artefactele sale incluse în patrimoniul Istoriei Universale. 
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evista Familia, 
numerele din mai, 
iunie, iulie a.c., 

dedică, sub genericul 
„Dincoace de abis”, aproape 
350 de pagini memoriei 
regretatului Mircea Ciobanu, 
cu un argument semnat de 
universitarul orădean Marius 
Miheț, inițiativă cu atât mai 
merituoasă și de un real folos 
pentru istoria literaturii 
române, mai ales că se 
pronunță asupra vieții și 
creației celui care anul acesta 
ar fi împlinit 80 de ani nume 
de rezonanță din istoria și 
critica literară actuală, dar și 
creatori care l-au cunoscut pe 
Mircea Ciobanu, în urma cărora 
Marius Miheț se întreabă: „Mi-e 
cu neputință să înțeleg cum un 
scriitor cu totul atipic, stăpân al 
legiunilor de visceralități și 
imaginarii răsucite, care iese din 
orice pluton generaționist, 
poate fi ignorat”, care au stârnit 
autorilor opiniilor: „Surprindere, 
revoltă, superlative”. Și cum 
puteau debuta mai fericit 
retrospectiva decât cu 
confesiunile epistolare dintre 
Mircea Ciobanu și prietenul său 
Basarab Nicolescu, la care se 
adaugă mărturiile altor scriitori  
care l-au cunoscut îndeaproape 
precum Constantin Abăluță, 
Nora Iuga, Ion Lazu, vorbind 
mai apoi cu admirație despre 
om și operă poeții: Adrian 
Popescu, Nicolae Prelipceanu, 
Vasile Igna, Marian Drăghici, 
Gellu Dorian, Lucian Vasiliu, 

Leo Butnaru, Simona-Grazia 
Dima, Ion Pop, Viorel Mureșan, 
dar sunt prezente și voci ale 
criticii literare: Ioan Holban, 
Marian Victor Baciu, Adrian 
Dinu Rachieru, Mircea Popa, 
Andrei Moldovan, Iulian 
Boldea, texte care realizează un 
excelent și de neuitat portret al 
omului și scriitorului Mircea 
Ciobanu. (C.N.) 

De fiecare dată când primim 
la redacție revista Scriptor am 
în minte imaginea fizică a lui 
Lucian Vasiliu și bucuria care 
mi-au creat-o lectura cărților 
sale cu acel statut abisal 
inconfundabil, dar și gândul cu 
ce efort extraordinar  realizează 
admirabila revistă, al cărei 
fondator este. Apoi, deschizând 
revista și citind poemele de pe 
primele pagini, îmi zic: Câtă 
„inspirație” să-i oferi cititorului 
adevărate perle lirice cu câte un 
poem de Gabriel Chifu, 
Dumitru Chioaru, Marian 
Drăghici, Ion Mureșan sau Dan 
Stanca. Nici proza nu 
decepționează, remarcându-se 
mai ales cea semnată de 
Gheorghe Schwartz, (Maestrul 
doctor G.R. Propp), apoi 
admirabile creații din „literatura 
lumii”: Jordi Doce (Spania) în 
traducerea Marianei Stancu și 
Nicole Gdalia (Franța) în 
traducerea Mădălinei Ghiu și 
Bogdan Ghiu. În continuare 
interesante opinii (literare și 
filosofice) de Ștefan Afloarei, 
Simona Modreanu, Codrin-Liviu 
Cuțitaru, Ștefan Hostiuc, Radu 

R 
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Ciobotea sau Emina Căpălnășan. 
Utile și interesante cele mai 
multe recenzii și cronici, 
începând cu cea scrisă de 
Mihai Cimpoi: „Două existențe 
asemănătoare: Eminescu și 
Maiorescu”.  

Impresionante însemnările 
memorialistice ale lui Ioan 
Scurtu despre umanistul 
Dumitru Almaș, unchiul său. 
(C.N.) 

Revista România literară 
nr. 35 din 28 august a.c. 
postează pe prima pagină 
portretul istoricului și criticului 
literar Mircea Zaciu, subtitrând: 
Jurnal inedit. Chipul 
universitarului la senectute, care 
mi-a fost profesor în cei cinci 
ani de facultate la filologia 
clujeană, exprimă extrem de 
multe, inclusiv neliniștea, dacă 
nu cumva și o suferință 
existențială provocată de 
mizeria „intelectuală” în care a 
trăit. Fostul universitar clujean 
de altădată nu mai păstrează 
decât poate privirea melancolică 
și iscoditoare a ilustrului nostru 
profesor pe care l-am urmărit cu 
admirație conferențiind de la 
catedră despre marea literatură 
română, două momente le 
păstrez vii încă în memoria 
afectivă: cursul despre opera în 
proză a lui Camil Petrescu și cel 
despre poezia lui Lucian Blaga. 
Apoi excepționalele proiecte 
editoriale propuse și coordonate 
de domnia-sa precum colecția 
de Restituiri în care a debutat pe 
cei mai tineri critici literari 

precum Valentin Tașcu, Aurel 
Sasu, Ion Vartic, Ion Pop, 
Mircea Popa, Mircea Muthu și 
alții sau coordonarea alături de 
Aurel Sasu a Dicționarului 
scriitorilor români. De data 
aceasta, cititorul României 
literare are prilejul să lectureze 
„Jurnal inedit” în pregătire la 
Editura Limes din Cluj-Napoca, 
note din anii 1990-1994 în 
îngrijirea lui Mircea Petean, care 
notează în preambul: „A fost o 
epocă haotică, plină de confuzii 
și de capcane, de elanuri frânte 
și de decepții, de sentimentul 
trădării, al înfrângerii și 
sfârșitului”. Sunt elemente 
existențiale notate în jurnalul 
universitarului clujean, care se 
autoexilase în occident, părăsit 
de prieteni la care se adaugă 
indiferența foștilor săi studenți 
pe care i-a făcut universitari, 
critici și istorici literari, de unde 
o teribilă decepție, apoi refuzat 
de universitatea clujeană să mai 
predea „un mănunchi de lecții 
fie doar cu o temă liberă”, ca să 
citim în notele sale din 10 
septembrie 1994: „de fapt ar 
trebui să-mi fac socotelile de 
plecare din țară. Ieri îmi ziceam, 
nu mai țin minte cui, că nici 
îngropat nu mai vreau să fiu în 
această țară”. (C.N.) 

Din nou iau de la redacție 
acasă revista Viața 
românească (8/2020) cu 
promisiunea că o voi readuce-o 
pentru colecție și sper să mă țin 
de cuvânt, să nu uit cum mi s-a 
mai întâmplat cu revistele 
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Apostrof și Orizont pe iunie. 
Și, conform obiceiului, pe la 
ora 18 îmi iau cafeaua și urc în 
camera mea de lucru, de citit 
și de scris, îmbogățind lumina 
zilei cu cea a veiozei din 
stânga mea, de data aceasta să 
citesc revistele pe care le-am 
primit, le-am cumpărat sau le-
am împrumutat de la redacția 
revistei Discobolul. Răsfoiesc 
revistele și mă opresc să citesc 
Viața Românească, nehotărât 
totuși ce să citesc mai întâi, 
poemele lui Gabriel Chifu, care 
în ultima vreme câștigă în 
expresivitate și substanțialitate, 
fragmentul de roman al lui 
Florin Gabrea sau interviul luat 
lui Ioan T. Morar de Cristian 
Pătrășconiu. De ce n-aș 
recunoaște că în cele din urmă 
am citit producțiile literare în 
această ordine, lăsându-mă mai 
întâi bulversat de poemele lui 
Gabriel Chifu cu: „m-am 
pomenit pășind/ pe sârma aceea 
subțire, care mă obsedează,/ 
întinsă deasupra prăpastiei/ în 
vreme ce bătea un vânt 
puternic”, ca să zăbovesc mai 
apoi asupra fragmentului de 
roman al lui Florin Gabrea, 
admirabilă scriitură, numai că 
gândul îmi rămăsese la cele 
câteva rânduri citite din 
interviul enunțat, la 
mărturisirile lui Ioan T. Morar 
despre „Griul cenușii care s-a 
ales de visurile noastre” din 
timpul dictaturii comuniste, cu 
inconștiența inclusiv a 
scriitorului român că „Din 

păcate, în decembrie `89 am 
trecut din dictatură în libertate 
cu tot cu șobolanii din dotare”. 
Și-n continuare citesc probabil 
pentru a-mi reaminti dacă mai 
era nevoie: „Cum era presa în 
Epoca de Aur?” (C.N.) 

„Un sezon literar zbuciumat”, 
notează Matei Marin în Dilema 
Veche din 13-19 august 2020, 
autorul trecând în revistă 
statistica vânzărilor de carte din 
timpul pandemiei, deoarece 
„librăriile au fost primele 
magazine închise”. Astfel 
vânzările din librării, inclusiv 
cele prin poștă, au scăzut în 
toată Europa cu 75% până la 
95%, nu puține din  editurile 
mici fiind nevoite să-și închidă 
definitiv producția de carte. 
Lipsa vânzărilor a suspendat 
plățile furnizorii, editurile 
văzându-se cu marfă blocată. În 
toată Europa ar mai fi speranța 
ca spre sfârșitul verii editorii să 
scoată de sub tipar cărți care să 
prindă principalele premii 
literare din toamnă, dar și 
tipărind selectiv cartea de 
valoare vandabilă, editorii 
mergând astfel pe nume 
singure. Autorul însemnărilor 
conchide că „Experiența 
lockdown-ului ne arată că 
librăriile fizice nu pot fi 
înlocuite – ele sunt esențiale 
într-o piață sănătoasă de carte”. 
(C.N.) 

 
Zilele poeziei în Olt 
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n perioada 24-25 iulie, sub 
genericul Zilele Poeziei în 
Olt, s-a desfăşurat online, în 

orașele Slatina, Caracal și 
Corabia, Ediția a XXV-a a 
Festivalului-concurs de creaţie 
literară Ion Minulescu – 
Virgil Carianopol – Virgil 
Mazilescu. 

Sub egida Consiliului 
Judeţean Olt, finanțatorul 
evenimentului literar, și-au 
reunit voința întru promovarea 
poeziei pe meleaguri oltene, în 
ciuda potrivnicelor vremuri de 
pandemie, Centrul Judeţean de 
Cultură și Artă Olt, Biblioteca 
Judeţeană „Ion Minulescu” 
Slatina, Primăria și Consiliul 
Local Caracal, Centrul Cultural 
Municipal Caracal, Biblioteca 
„Virgil Carianopol” Caracal. S-au 
alăturat acestui demers artistic, 
de cuprindere națională: 
Asociația „Fiii și Prietenii 
Caracalului”,  Editura 
„Hoffman”, Revista de cultură 
„Oltart”. Televiziunea locală  
„Olt Tv” și Presa locală au fost 
parteneri media. 

Juriul Festivalului a fost 
alcătuit din: președinte – 
criticul, istoricul literar și 
profesorul universitar Nicolae 
Oprea, originar din Sârbii 
Măgura, Olt; membri – poetul și 
criticul literar Paul Aretzu, 
prozatorul C. Voinescu, 
redactor-șef al revistei „Oltart”, 
poetul slătinean Silviu Viorel 
Păcală și directorul Bibliotecii 
Județene, Florian Dumitrescu. 

S-au acordat următoarele 
premii: 

La Corabia:  
1. Marele premiu Virgil 
Mazilescu: AUREL PANTEA  
La Slatina: 
1. Marele premiu Ion Minulescu: 
GEORGE VULTURESCU 
2. Premiul Ion Minulescu pentru 
un autor tânăr (sub 30 de ani): 
Șimo Liviu  Mihai – pentru 
volumul Corbul încruntat 
(Editura Clara Toma Publishing 
House, București, 2019) 
 3. Premiul Ion Minulescu pentru 
un grupaj de poeme (autor 
nedebutat): Emilia Bucur 
(București) 

 La Caracal:  
1. Marele premiu Virgil 
Carianopol: IOAN RADU 
VĂCĂRESCU 
 2. Premiul Virgil Carianopol 
pentru un autor tânăr (sub 30 de 
ani): Alexandra Cheroiu – 
pentru volumul Dependent de 
nefericire (Editura  Casa Cărții 
de Știință, Cluj-Napoca, 2019) 
3. Premiul Virgil Carianopol 
pentru un grupaj de poeme 
(autor nedebutat): Andreea 
Mihaela  Dimitriu (Fălticeni). 
(N. Oprea) 
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